รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
วันจันทร์ท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง

รายนามสมาชิกสภาฯผู้เข้าประชุม
1. นายกิตติ
จิวะสันติการ
2. จ.ส.อ.สมบูรณ์
บรรจงจิตต์
3. นายจาตุรงค์
พรหมศร
4. นายแพทย์วัฒนา
5. นายสมหมาย
6. นายสุบิน
7. นายนวพัฒน์
8. นายพิทักษ์
9. นางสาวอมลยา
10. นายสันติ
11. นายนพดล
12. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
13. นายจรูญ
14. นางสุดารัตน์
15. นายวิบูลย์
16. พันตรีวิชานนท์
17. นายเกษม
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสมบูรณ์
2. นายณัฐกิตติ์
3. นายบริบูรณ์

วานิชสุขสมบัติ
พงษ์ไพบูลย์
ชุ่มตา
ไหวมาเจริญ
แสนชมภู
เจนตวนิชย์
เขียวอุไร
ผดุงพงษ์
หงษ์ใจสี
เติงจันต๊ะ
บุญมี
ฐานิสรากูล
แดงสร้อย
ปัญญาทอง

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาฯและเลขานุการ
สภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

คุรุภากรณ์
บรรจงจิตต์
บุญยู่ฮง

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ)
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รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายกิตติภูมิ
2. นายสมเกียรติ
3. นายสุรทัศน์
4. นายสุวรรณ
5. นางนพวรรณ
6. นางจันทร์สม
7. นายสุทธิพันธ์
8. นายสุคนธ์
9. นายสมภพ

นามวงค์
อัญชนา
พงษ์นิกร
นครังกุล
ธนะสุวัตถิ์
เสียงดี
รัตนรังสรรค์
อินเตชะ
สุวรรณปัญญา

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอินทมาศ
2. นายยุทธนา
3. นายพีระยศ
4. นางดวงจันทร์
5. นายสวัสดิ์
6. ส.ต.ท.สวาท
7. นางวรารัตน์
8. นางอัญชลี

สมพงษ์
ศรีสมบูรณ์
วิรัตน์เกษ
ทองกระสัน
แก้วกระจ่าง
จําปาอูป
ขลิบเงิน
สิทธิไพศาล

รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผูอ้ ํานวยการกองคลัง
ผูอ้ ํานวยการส่วนการโยธา
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผูจ้ ัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แทน ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎร
และบัตรประจําตัวประชาชน
นิตกิ รชํานาญการพิเศษ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นิตกิ รชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล
คนงานสารบรรณ

9. นายมนัส
10. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์
11. นางสาววิไล
12. นางชัญญานุช
13. นายสุชาติ

ใหม่คํา
คุณชมภู
วงศ์พรม
ทองคํา
เทพพรมวงศ์

14. นายธงชัย
15. นางเบญจวรรณ
16. นายวรดล
17. นางเลิศลักษณ์
18. นางสุพัตรา
19. นางสาวพิมพ์ณารา

พัวศรีพันธุ์
จินตนพงค์พันธุ์
หวานแหลม
ทรัพย์รุ่งทวีผล
จันทร์ศรี
ทองคํา
ฯลฯ
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ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
1. นางสาวหนึ่งปริญญา
2. นางสาวกัญชัช
3. นายกฤษดา
4. นายไชยา
5. นายปฐวี

อินทร์วิเศษ
ทองดีแท้
สมบูรณ์
คําภีระ
ทองแท้
ฯลฯ

การเคหะแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้
เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2561 บัดนี้
สมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหน้า
ส่ว นการงานของเทศบาลนครลํ า ปาง ตลอดจนผู ้ที่ส นใจได้เ ข้า ร่ว มรับ ฟัง การประชุม ครั ้ง นี ้ด้ว ย
และได้เวลาตามกํ าหนดนัด หมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร
ในฐานะเลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง ขอเชิ ญ นายกิ ตติ จิ วะสั นติ การ ประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ได้ขึน้ มาปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานฯ ในทีป่ ระชุมครั้งนี้ ขอเชิญครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง วันนีเ้ ป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครลํ าปาง สมั ย ประชุ มสามั ญ สมั ย ที่ 4 ครั้ งที่ 1 ประจํ าปี 2561 เมื่ อ ถึ งกํ า หนดเวลานั ดประชุ ม ฯ
และสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง ขอต้อนรับ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนีด้ ้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่จะดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศฯ และหนังสือจากเทศบาลนครลําปาง เชิญครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภา
เทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ ในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระของการประชุมสภาฯ
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2561 ในวันนี้ กระผมมีประกาศสภาเทศบาลนครลําปางและ
หนังสือของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ซึ่งใช้ประกอบการประชุมในวันนี้ เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ ดังนี้
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2561
........................................
ตามมติที่ประชุมและ/หรือประกาศสภาเทศบาลนครลํา ปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุม
สามัญ ประจําปี 2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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ได้กํ าหนดสมัยประชุมสามั ญ สมัย ที่ 4 ประจํ าปี 2561 มีกํ าหนด 30 วัน เริ่ มต้น ตั้ง แต่วั นที่ 1 – 30
ธันวาคม 2561 ดังความแจ้งแล้วนัน้
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 25 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 แก้ ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเปิดสมัยประชุมและ
เรีย กประชุมสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2561 มีกํ าหนด 30 วั น
เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2561
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
กิตติ จิวะสันติการ
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
และหนังสือ
ที่ ลป 52001//6886
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100
20 ธันวาคม 2561
เรื่อง มอบหมายให้ ร องนายกเทศมนตรี น ครลํา ปางเป็ น ผู้ อ ภิ ป รายชี้ แ จง หรื อ แถลงญั ต ติ
ต่ อ สภาเทศบาลนครลํา ปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/107 ลงวั น ที่ 17 ธั น วาคม 2561
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย ประชุม
สามัญ สมัย ที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2561 ในวัน จันทร์ที่ 24 ธั นวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ อ ง
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํา นาจตามความในมาตรา 48
เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และอํานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 และแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้ า พเจ้ า นายกิ ต ติ ภูมิ นามวงค์
ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบ
สํา นัก และกอง เป็น ผู้อ ภิป รายชี้แ จงหรือ แถลงญัต ติแ ละตอบกระทู้ต่อ สภาเทศบาลนครลํา ปาง
ดั งรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสมเกียรติ อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
2. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
3. นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
4. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ่
กิตติภูมิ นามวงค์
ผูเ้ สนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
กระผมมี ข้ อเรื่ องดั งที่ แจ้ งให้ ที่ ประชุ มได้ ทราบ จากนี้ ไปขอเรี ยนเชิ ญท่ านประธานสภาฯ ได้ ทํ า หน้ า ที่
ในการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ในโอกาสนี้ ขอแนะนําพนักงานเทศบาลโอนย้ายมาใหม่ จํานวน 2 ท่าน ท่านแรกคือ
คุณยุทธนา ศรีสมบูรณ์ มาดํารงตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล ท่านที่สอง คุณวรารัตน์ ขลิบเงิน มาดํารง
ตําแหน่ง ผูจ้ ัดการสถานธนานุบาล ในนามของสภาเทศบาลนครลําปาง ยินดีตอ้ นรับครับ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561
วันพฤหัสบดีท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2561
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 2 ข้อ 2.1
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลํา ปาง สมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ 2 ประจํา ปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญ คุณอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
จะขอปรึกษาท่านประธานนะคะ คือในรายงานการประชุม ผู้ไม่มาประชุมปรากฏชื่อ นายณัฐธนวัฒน์
ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ) แต่ว่า ดิฉันได้รับหนังสือแจ้งจากท่านประธาน
ว่ากรณี นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขตเลือกตั้งที่ 1 พ้นจากตําแหน่ง
และสิน้ สุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง โดยผลของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และที่ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 19(4) ประกอบมาตรา 15 วรรค 2 ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่ นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45(3)
ประกอบมาตรา 34(4) นับตั้งแต่วันที่ศาลแขวงฯ ได้อ่านคําพิพากษาในศาลโดยเปิดเผยเป็นต้นไป ก็คือว่า
ณ วันที่ศาลอ่านคําพิพากษา เป็นวันก่อนที่จะมีการประชุม เพราะฉะนั้นสมาชิกภาพของนายณัฐธนวัฒน์
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ปั ญ ญาพั น ธ์ ต้ อ งหมดลงแล้ ว แต่ ว่ ามาปรากฏชื่ อในรายงานการประชุ มเป็ นสมาชิ ก สภาอยู่ ตรงนี้
ขอปรึกษาท่านประธานว่าจะวินิจฉัยอย่างไรคะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการ
สภาเทศบาลนครลําปาง หนังสือของประธานสภาฯ ที่ท่านสมาชิกสภาได้ลุกขึ้นพูดเมื่อสักครู่นี้ ผมคิดว่า
เป็ นหนั งสื อที่ ท่ านประธานออกในภายหลั งจากที่ มี ก ารประชุ ม เมื่ อวั นที่ 27 กั นยายน 2561 แต่ ใ น
ความเป็นจริงตรงนี้ ณ ขณะนั้น หนังสือของท่านประธานฯ ยังไม่ได้แจ้งเวียนตามที่ท่านสมาชิกได้ลุกขึ้น
กล่ าวเมื่ อสั ก ครู่ ฉะนั้ นในความเป็ นจริ งตรงนี้ ณ เวลานั้ น ท่ านสมาชิ ก คนดั งกล่ าวก็ ไ ด้ ยื่ นใบลากั บ
ท่านประธาน และท่านประธานก็ได้อนุญาตให้เขาลากิจ ข้อเท็จจริงตรงนี้ถึงได้ปรากฏไว้อย่างนี้ นั่นคือ
ข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง ส่วนที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ลุกขึ้นนําปรึกษาหารือกับท่านประธานนั้น ตรงนี้
ก็คงจะเป็นไปตามหนังสือที่ท่านประธานได้เรียนชีแ้ จงไปให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ ผมเรียนว่าในรายงาน
การประชุมตรงนีก้ ็ปรากฏตามความเป็นจริง ณ เวลานั้น ขอบคุณครับท่านประธาน
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
คือ ไม่ขัด แย้งกับข้อเท็จจริงหรือว่า ในเมื่อหนังสือบอกว่าสมาชิกภาพหมดนับตั้งแต่วันที่ศาลได้อ่าน
คํ า พิ พ ากษา ถื อ ว่ า สมาชิ ก สภาคนดั งกล่ าวไม่ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก สภาแล้ ว ณ วั นอ่ านคํ า พิ พากษา แต่ มี
การประชุมสภาฯ ทีหลัง เพราะฉะนั้นควรจะพ้นสมาชิกภาพไปแล้ว ถูกต้องหรือไม่คะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ถูกต้องครับว่า สมาชิกภาพของ
นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ ได้หมดไปตั้งแต่ศาลอ่านคําพิพากษา แต่ว่า ณ ขณะนั้น หนังสือคําสั่ ง
ศาลยังมาไม่ถึงสภาเทศบาลนครลําปาง เพราะฉะนั้นจึงยังไม่มีใครทราบว่า คําพิพากษาออกมาอย่างไร
และเมื่อทําหนังสือลากิจมา ผมจึงได้อนุญาตให้ลากิจนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขอีกหรือไม่ครับ
เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตหารือท่านประธาน เพราะว่า
มีสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นสําหรับการที่จะรับรองรายงานการประชุม ฯ ผมอ่านรายงานการประชุม
ในหน้ า 159 บรรทั ด ที่ 3 นั บ จากข้ า งล่ า ง เนื่ อ งจากได้ มี ท่ า นสมาชิ ก ฯ ได้ อ ภิ ป รายไว้ ใ นวาระอื่ น ๆ
ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านนายแพทย์วัฒ นา วานิชสุขสมบัติ ซึ่งได้อภิปรายไว้ และเกี่ยวเนื่องกับหน้าที่
ของผมในขณะนั้น คือ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี ฯ ข้อความว่า
มีเรื่องที่สาคัญซึ่งผมจะเปิดเผยเล็กๆ ให้ท่านประธานฯ ทราบไว้ว่า ยอดเงินงบประมาณรายจ่ายที่อนุมัติ
มาและที่ผ่านสภาแห่งนี้ไม่ตรงกันนะครับ ผิดไปประมาณหกล้านกว่าบาท ถ้อยคําดังกล่าวนี้ ผมคิดว่า
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น่าจะเป็นสาระสําคัญ เพราะเป็นเรื่องสําคัญซึ่งงบประมาณที่ได้ผ่านสภาไปในขณะที่ผมเป็น ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ นั้น ก็ได้ดําเนินการในกระบวนการต่างๆ ที่ถูกต้อง ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดยอดเงิน
หกล้านกว่าบาทที่หายไปก็ จะตรงกั บ เรื่องความเห็นชอบร่างเทศบัญ ญั ติฯ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้
เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี ก็คือ 736,431,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบหกล้านสี่แสนสามหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) ตามงบประมาณที่ฝ่ายบริหารตั้งไว้คือ 743,100,000 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบสามล้าน
หนึ่งแสนบาทถ้วน) ยอดที่หายไปคือหกล้านกว่าบาท ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดตามความหมายที่ท่านสมาชิก
สภาได้กล่าวไว้ก็คือ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบลดรายจ่ายในส่วนของซุ้มประตู 2 ซุ้ม เป็นเงินทั้งสิ้น
6,669,000 บาท (หกล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นสาระ เพราะว่าถ้า
จะให้รับรองว่าไม่ถูกต้องคงไม่ใช่ เพราะสิ่งที่ถูกต้องตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดที่แจ้งมานั้น
ก็ถือว่าถูกต้องตามกระบวนการของสภาที่ได้ดําเนินการไป ผมจึงขอหารือท่านประธานฯ ว่าในส่วนนี้
จะต้องทําอย่างไร เพราะจะติดอยู่ในรายงานการประชุมครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่ า นนายแพทย์ วั ฒ นาฯ
คื อ วั น นั้ น ผมไม่ ไ ด้ ทํ า หน้ า ที่ ในส่ ว นนี้ ที่ ต่ า งกั น หกล้ า นกว่ า บาท มี อ ะไรเพิ่ ม เติ ม หรื อ ไม่ ค รั บ เชิ ญ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ครับ
นายแพทย์ วั ฒนา วานิ ช สุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
วาระนี้เป็นวาระการรับรองรายงานการประชุม ข้อความที่ผมได้พูดนั้น ผู้อื่นไม่มีสิทธิ ที่จะมาขอแก้ไข
ผมยืนยันตามที่ผมพูด ก็ ว่ากั นเรื่องรับรองรายงานการประชุมต่อไป ส่วนเรื่องตรงไม่ตรงนั้นเป็นอีก
ประเด็นหนึ่งซึ่งผมจะทําหนังสือหารือ ก็จะไม่ขออภิปรายเพราะเป็นคนละเรื่อง ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไข
รายงานฯ อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
นะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ
ครั้งที่ 2 ประจําปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ประชุมมีมติรับรองรายงาน
การประชุมฯ ครับท่านประธาน
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ
ครั้งที่ 2 ประจําปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
- ไม่มี –
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 เรื่อ ง รายงานผลการใช้จ่า ยเงิน อุด หนุน ที่ไ ด้รับ อุด หนุน จากหน่ว ยงานอื่น และ
เงินจ่ายจากเงินสะสม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่า ยเงิน อุด หนุน ที่ไ ด้รับ อุด หนุน จากหน่ว ยงานอื่น และเงิน จ่า ยจากเงิน
สะสม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับ
มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีน ครลําปาง ให้เ ป็นผู้ร ายงานผลการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนที่ไ ด้รับ
อุดหนุนจากหน่วยงานอื่น และเงินจ่ายจากเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น และเงิ น จ่ า ยจากเงินสะสม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จํานวน 1 ชุด
2. รายงานผลการใช้จ่ายจากเงินสะสม (กรณีไม่ต้องทําสัญญา)
จํานวน 1 ชุด
3. รายงานผลการใช้จ่ายจากเงินสะสม (กรณีทําสัญญา)
จํานวน 1 ชุด
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 36 วรรคสอง ระบุว่า “การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาด
จากเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใด ที่มีลักษณะให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การตามที่ ร ะบุ ไ ว้ เ ป็ น การเฉพาะโดยไม่ มี เ งื่ อ นไข ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาดําเนินการตามที่ระบุไว้ โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ ”
ประกอบกับ หนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2231 ลงวันที่ 29 กันยายน 2541
ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม และเงิน
อุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าหลังจากได้ดําเนินการใช้จ่ายเงิน
ดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้รายงานสภา
ท้องถิ่นทราบในการประชุมคราวต่อไป นั้น
เทศบาลนครลําปาง จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นและเงินจ่าย
จากเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้สภาเทศบาลนครลําปางทราบ ในคราวประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2561 ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

9
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ่
กิตติภูมิ นามวงค์
ผูเ้ สนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิว ะสันติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีส มาชิก สภาฯ ท่า นใด
จะสอบถามไหมครับ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุ ณ ครั บ
ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอกราบเรีย นว่า ที่จ ริง ไม่อ ยากสอบถาม แต่ผู้ที่เ สนอญัต ติช อบที่จ ะอภิป รายประกอบเอกสาร
เพิ ่ม เติม ให้ค รบถ้ว นให้ส มบูร ณ์ม ากกว่า นี ้ เพื ่อ จะได้ไ ม่เ ป็น การเสีย เวลาและสมาชิก สภาฯ
ก็ส ามารถที่จ ะรับ รู้ข้อมูล ข้อเท็จจริง จากฝ่ายปฏิบัติงานได้ว่า ฝ่ายบริหารนั้น ได้ทําอะไรไปสําเร็จ
บ้า งไม่สํ า เร็จ บ้า ง ถ้ า ให้อ ่า นเอกสารอย่า งเดีย วนั ้น ผมเชื ่อ ว่า ท่า นประธานจะตอบผมได้ไ หม
ผมยกตัว อย่า งการใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการที่ 2 , 3 , 5 เหลือเงินเต็มจํานวน ถ้าท่านประธาน
จะกรุณาให้ผู้เ สนอญั ตติชี้แจงประกอบเพิ่มเติม จะได้ไม่เสียเวลามาสอบถาม ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ฝ่ายบริหารมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติม
ไหมครับ ที่สมาชิกสภาฯ สงสัย ฝ่ายบริหารไม่ ชี้แจงนะครับ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุ ณ ครั บ
ท่านประธานสภาฯ เป็นอย่างที่ผมได้คาดหมายไว้จริงๆ ท่านประธานพอจะเข้าใจไหม เงินสะสมจ่ายขาด
เงินเต็มจํานวน ไม่ได้ทําอะไรเลย โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างห้องเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรีย น
เทศบาล 4 (วงเงินตามสัญ ญา 9,067,212.78 บาท ได้รับ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ในช่องนั้นก็บ อก
ว่า จํา นวนเงิน ที่อ นุมั ติ 1,017,300 บาท มัน มีที่เ หลือ เต็ม จํา นวนโครงการเบิก จ่า ยแล้ว คงเหลือ
อย่า งโครงการที่ 5 จํา นวนเงิน 1,630,000 บาท มัน ก็ยัง คงเหลือ อยู่ ผมก็เ ลยไม่ท ราบว่า ที่มัน
ยัง เหลือ อยู่ เพราะว่า ยัง ไม่เ สร็จ หรือ ยัง ไม่ไ ด้ทํา อะไร น่า จะมีคํา อธิบ ายประกอบเพิ่ม เติม ก็จ ะได้
เข้า ใจดีขึ้น นะครับ เพราะไม่เ ช่น นั้น การติด ตามตรวจสอบอะไรเราก็ไ ม่ส ามารถที่จ ะไปกระทํา ได้
ในรายอื่น ช่องอื่น มันจะมีหมวดว่าอนุมัติตั้งแต่เ มื่อไหร่ อย่างไร แล้วก็เ บิก จ่ายไปหมดแล้ว แต่มัน
ก็มีติด ค้า งอยู่ 2 – 3 โครงการ ที่ผ มได้เ รีย นท่า นประธานไป ซึ่ง ก็ยัง ไม่ท ราบที่มาที่ไ ป ว่า ทํา ไมถึง
ยังมีเงินคงเหลือค้างจ่ายอยู่ ขอบพระคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีส มาชิก ท่า นใดจะสอบถาม
อีก หรือ ไม่ ฝ่า ยบริห ารมีอ ะไรจะชี้แ จงเพิ่ม เติม อีก หรือ ไม่ ไม่มีน ะครับ ที่ป ระชุม ฯ รับ ทราบเรื่อ ง
รายงานผลการใช้จ่า ยเงิน อุด หนุน ที่ไ ด้รับ อุด หนุน จากหน่ว ยงานอื่น และเงิน จ่า ยจากเงิน สะสม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วนะครับ
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5.2 เรื่อ ง เสนอผลการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อ งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 2564)เทศบาลนครลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือ นตุล าคม 2560 ถึง เดือ น
กันยายน 2561)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระข้อ 5.2 เรื่อ ง
เสนอผลการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ ่น สี ่ป ี (พ.ศ. 2561 - 2564)เทศบาล
นครลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561) เชิญ
ฝ่ายบริหารครับ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมายจาก
ท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง เป็นผูเ้ สนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังต่อไปนี้
เรื่อง เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลนครลําปาง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สิ่งที่สง่ มาด้วย รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมประกาศผลการติดตามฯ จํานวน 1 ชุด
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปางได้ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 30 (5) กําหนดให้
ผูบ้ ริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องติดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น
จึงเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้สภาเทศบาลนครลําปางทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ่
กิตติภูมิ นามวงค์
ผูเ้ สนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใด
จะสอบถามไหมครับ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
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นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุ ณ ครั บ
ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ก็อย่างที่กราบเรียนท่านประธานว่าผมไม่อยากจะสอบถาม แต่การติดตามและประเมินผลตามแผนนั้น ชอบที่
ผู้เ สนอญัต ติก็คือผู้ที่ล งนาม นายกิตติภูมิ นามวงค์ ตําแหน่งนายกเทศมนตรี ท่านประธานคงได้อ่าน
แล้วว่า ในเอกสารที่เขาส่งมาให้นั้น มันมีอะไรต่ออะไรมากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้ สมาชิกสภาฯ
ควรจะรู้ ในรายละเอียดตัวอย่างที่สรุปโครงการ เอาตั้งแต่หน้าที่ 1 เลยก็ได้ ที่ว่าโครงการทั้งหมดจํานวนเท่านี้
ทําไม่สําเร็จตามเป้าหมายทั้งหมดเท่าไหร่ๆไม่ได้มีการชี้แจงประกอบ ตัวเลขก็คือตัวเลข ผมยกตัวอย่าง
ในหน้าที่ 1 ข้อที่ 1 สรุปผลการดําเนินงาน ในภาพรวม ผลการดําเนินงานผมจะขออนุญาตเรียนในตาราง
อ่ านสั้ นๆ ก็ ได้ ครั บ เทศบาลนครลํ าปาง มีโ ครงการตามแผนการดํ า เนิน งาน จํ า นวนทั ้ง สิ ้น 166
โครงการ งบประมาณที่ ไ ด้รับ 360,399,558 บาท งบประมาณที่ใ ช้ไ ป 190,511,254.15 บาท
คิด เป็น ร้อ ยละ 52.86 ของงบประมาณที่ไ ด้รับ ทั้ง หมด โดยแยกออกเป็น โครงการแล้ว เสร็จ 123
โครงการ อยู่ระหว่างดํา เนินการ 32 โครงการ ยกเลิก โครงการ 11 โครงการ รวม 166 โครงการ
เป็น ไปตามแผน 101 โครงการ ไม่เ ป็น ไปตามแผน 65 โครงการ คือ ถ้า อ่า นอย่า งนี้ เราก็เ ห็น
แต่ตัว เลขว่า ไม่สํา เร็จ แต่เ ราอยากจะทราบว่า ในภาพรวมนั้น มันสําเร็จหรือ ไม่สํา เร็จด้วยเหตุผ ล
ใดบ้า ง จะเป็น ภาพรวมก็ไ ด้ ก็จ ะเป็น พระคุณ อย่า งยิ่ง ผมเชื่อว่าท่านประธานก็คงไม่สามารถตอบสิ่ง
เหล่านีไ้ ด้ เพราะฉะนั้นก็ควรที่ผู้เสนอน่าจะมีการชีแ้ จงให้สมาชิกสภาฯ และในห้องประชุมแห่งนี้ได้รับทราบว่า
มันไม่เป็นไปตามแผนเพราะเหตุใด อย่างในวาระที่ 5.1 เมื่อสักครู่ก็เช่นเดียวกัน อย่างโครงการที่ว่ามีเงินเหลือ
ตามสัญญาโครงการทําถนนตรอกปลายนา ตั้งแต่ถนนรัษฎา เงินมันก็ยังเหลือเต็มโครงการ แต่ป รากฏว่า
สัญ ญาก็เ ป็น สัญ ญา ผู้รั บเหมาทําหรือไม่ทํ าแล้ว เพราะผมอยู่ ที่เขต 1 ถึ งเห็น แต่ ในนี้ ถ้ าอ่านตามนี้
ก็สงสัยว่าทําไมเงินเหลือเต็มโครงการ แสดงว่าไม่ได้ทําหรือยังไง ก็ชอบที่ผู้เสนอน่าจะมีคําอธิบายประกอบ
เอกสาร สิ่งที่ผมต้องการ ถ้าให้ผมถาม 1 ชั่วโมง ก็ยังไม่หมดเล่มนีเ้ ลยครับ ขอบพระคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ฝ่ายบริหารมีอะไรชี้แจงไหมครับ
ไม่มีน ะครับ มีส มาชิก สภาฯท่ านใดจะสอบถามอีก ไหมครับ ไม่มีน ะ ก็ถือว่า ที่ป ระชุม รับ ทราบเรื่อ ง
ในระเบียบวาระที่ 5.2 นี้แล้ว
5.3 ญัต ติ เรื่อ ง ขอเสนอญัต ติให้ส ภาเทศบาลนครลาปางพิจ ารณาคัด เลือ กสมาชิก
สภาเทศบาลนครลาปางจานวนสามคน เข้า ร่วมเป็นคณะกรรมการติด ตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครลาปาง
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอเข้า สู ่ว าระที ่ 5.3
นะครับ ญัต ติ เรื ่อ ง ขอเสนอญัต ติใ ห้ส ภาเทศบาลนครลํ า ปางพิจ ารณาคัด เลือ กสมาชิก สภา
เทศบาลนครลํา ปางจํานวนสามคน เข้า ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหารครับ
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นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับ
มอบหมายจากท่า นนายกเทศมนตรีน ครลํา ปาง ให้เ ป็น ผู้เ สนอญัต ติ เรื่อ ง ขอเสนอญัต ติใ ห้ส ภา
เทศบาลนครลําปางพิจารณาคัด เลือกสมาชิก สภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ขอแถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
จํานวนสามคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลํา ปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ให้สภา
เทศบาลนครลํ าปาง พิจารณาคั ด เลือกสมาชิก สภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาทําหน้าที่กําหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อ งถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตัง้ สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นา ข้ อ 28 (1)
เหตุผล
เนื่องจากกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกเทศมนตรีได้แต่งตั้งจาก
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่สภาเทศบาลนครลําปางได้คัดเลือกไว้จํานวนสามคน จะครบวาระ
การดํารงตําแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ในวันที่ 4 มกราคม 2562
ในการนี้ สภาเทศบาลนครลําปางจึงต้องดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เพื่อให้
นายกเทศมนตรีนครลําปางแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครลําปาง ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ่
กิตติภูมิ นามวงค์
ผูเ้ สนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ท่า นสมาชิก ครับ
พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย
พัน ตรีวิช านนท์ แดงสร้อ ย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เรีย นท่า นประธานสภาฯ
ที่เ คารพ กระผม พัน ตรีว ิช านนท์ แดงสร้อ ย สมาชิก สภาเทศบาลนครลํา ปาง กระผมขอเสนอ
นายพิ ทั ก ษ์ แสนชมพู และนายเกษม ปัญ ญาทอง ท่า นสุด ท้า ยก็ค ือ นายนวพัฒ น์ ไหวมาเจริ ญ
เป็นคณะกรรมการประเมินผลแผนพั ฒนาเทศบาลนครลําปาง
นายกิต ติ จิ ว ะสั น ติก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู ้ร ับ รองครับ ผู ้รับ รอง
ถูก ต้อ งครับ มีท่า นใดจะเสนอเป็น อย่า งอื่น ไหมครับ ไม่มีน ะครับ ตกลงคณะกรรมการสามท่ า น
ประกอบด้วย
1. นายพิทักษ์ แสนชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
2. นายเกษม ปัญ ญาทอง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
3. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ
สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติคั ดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน ดังนี้
1. นายพิทักษ์ แสนชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
2. นายเกษม ปัญ ญาทอง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
3. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
เข้าร่ว มเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
5.4 ญัต ติ เรื่อ ง ขอเสนอญัต ติใ ห้ส ภาเทศบาลนครลาปางพิจ ารณาคัดเลือ กสมาชิก
สภาเทศบาลนครลาปางจานวนสามคน เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลาปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5.4
ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง
จํา นวนสามคน เข้า ร่ว มเป็น คณะกรรมการพัฒ นาเทศบาลนครลํา ปาง เชิญ ฝ่า ยบริห ารผู้เ สนอ
ญัตติครับ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับ
มอบหมายจากท่า นนายกเทศมนตรีน ครลํา ปาง ให้เ ป็น ผู้เ สนอญัต ติ เรื่อ ง ขอเสนอญัต ติใ ห้ส ภา
เทศบาลนครลําปางพิจารณาคัด เลือกสมาชิก สภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการพั ฒนาเทศบาลนครลําปาง จึงขอแถลงญัตติ ดังนี้
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ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติเรื่องให้สภา
เทศบาลนครลํ าปาง พิจารณาคั ด เลือกสมาชิก สภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคนเข้าร่ว มเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อให้มีคณะกรรมการพั ฒนาเทศบาลนครลําปางมาทําหน้าที่กํ าหนดแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือกจํานวนสามคน เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8
เหตุผล
เนื่องจากกรรมการพั ฒนาท้องถิ่นที่ นายกเทศมนตรีนครลําปางได้แต่ งตั้งจากสมาชิ กสภา
เทศบาลนครลําปาง ตามที่สภาเทศบาลนครลําปางได้คัดเลือกไว้จํานวนสามคน จะครบวาระการดํารง
ตําแหน่งกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ในการนี้ สภาเทศบาลนครลําปาง
จึงต้องดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เพื่อให้นายกเทศมนตรีนครลําปาง
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปางต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ กิตติภูมิ นามวงค์ ผูเ้ สนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ
นายจรูญ เติงจันต๊ะ
นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรีย นประธานสภาฯที่เ คารพ
และสมาชิก ผู้ท รงเกีย รติ ทุก ท่า น กระผม นายจรูญ เติง จัน ต๊ะ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํา ปาง
ขอเสนอ นายสัน ติ เขีย วอุไ ร ,นายสุบิน ชุ่ม ตา และนางสุด ารัต น์ บุญ มี เป็น คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลนครลําปาง ครับผม
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นายกิตติ จิว ะสั นติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับ รองครับ มีผู้รับ รอง
ถูกต้องนะครับ มีใครเสนอเป็นอย่างอื่นไหม ไม่มีนะครับ ตกลงคณะกรรมการชุดนีป้ ระกอบด้วย
1. นายสั นติ
เขีย วอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
2. นายสุบิน
ชุ่มตา
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
3. นางสุด ารัตน์ บุญมี
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติคั ดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน ดังนี้
1. นายสั นติ
เขีย วอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
2.นายสุบิน
ชุ่มตา
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
3.นางสุ ด ารัตน์ บุญมี
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพั ฒนาเทศบาลนครลําปาง
5.5 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัต ติ เรื่อ ง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ จ่ายเป็นเงินคืน
ค่า ธรรมเนีย มการต่อ อายุใ บอนุญ าตประกอบกิจ การที่เ ป็น อัน ตรายต่อ สุ ข ภาพ ประเภท
การซ่อมรถยนต์ ให้แก่ นางลภารดา นครผา ผู้ประกอบการอู่ประเสริฐการช่าง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญั ต ติ ข้ อ 5.5 ญั ต ติ เรื่ อ ง
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นเงินคืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ประเภท การซ่ อ มรถยนต์ ให้ แ ก่ นางลภารดา นครผา ผู้ ป ระกอบการ
อู่ประเสริฐการช่าง เชิญฝ่ายบริหารผูเ้ สนอครับ
นายสุ ว รรณ นครังกุ ล รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ท่านสมาชิกสภาฯ กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง ได้รับมอบหมายจาก
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสม
เพื่อจ่า ยเป็น เงินคืน ค่าธรรมเนี ย มการต่ออายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบกิจการที่เ ป็ นอันตรายต่อ สุขภาพ
ประเภทการซ่อมรถยนต์ ให้แก่ นางลภารดา นครผา ผูป้ ระกอบการอู่ประเสริฐการช่าง ขอแถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตจิ า่ ยขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นเงินคืนค่าธรรมเนียมการต่ อ อายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่ อ สุ ข ภาพ ประเภท การซ่ อ มรถยนต์ ให้ แ ก่
นางลภารดา นครผา ผู้ ป ระกอบการอู่ ป ระเสริ ฐ การช่ า ง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเงินคืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
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ต่อสุขภาพ ประเภท การซ่อมรถยนต์ ให้แก่ นางลภารดา นครผา ผู้ประกอบการอู่ ประเสริฐการช่าง
เป็นเงินจํานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื ่อ ให้เ ป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการรั บเงิ น การเบิกจ่ ายเงิน การฝากเงิ น
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2548 หมวด 9 การถอนเงินรายรับและการจําหน่ายหนี้สูญ และแก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 3)
พ.ศ. 2558 ข้อ 94 กรณีอ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น ได้ร ับ เงิน รายรับ และต่อ มามีก ารขอคืน
ในลัก ษณะของลาภมิค วรได้ภ ายในกํ าหนดอายุค วาม ให้อ งค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ถอนคืนเงิน
รายรับโดยปฏิบัติตาม ข้อ 96 (2) ขอคืนเงินภายหลังปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสม โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
เหตุผล
เนื่องจาก นางลภารดา นครผา ผู้ประกอบการอู่ประเสริฐการช่าง ตั้งอยู่เลขที่ 279/19
ถนนจามเทวี ตําบลเวีย งเหนือ อํา เภอเมือง จังหวัดลํา ปาง ได้ม ายื่นคํา ขอต่อ ใบอนุญ าตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การซ่อมรถยนต์ ตามคําขอเลขที่ 58/61 ลงวันที่ 20 ตุลาคม
2561 และได้ชํา ระค่าธรรมเนีย มการต่ออายุใ บอนุญ าตประกอบกิจ การที่ เ ป็นอัน ตรายต่อ สุข ภาพ
จํานวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ตามใบเสร็จเบ็ดเสร็จ เล่ มที่ 259 เลขที่ 068 ลงวันที่ 20
ตุล าคม 2560 ซึ่ง เป็นอัตราค่าธรรมเนีย มที่กํ าหนดตามเทศบัญ ญัติเ มืองลําปาง พ.ศ. 2540 เรื่อ ง
การควบคุม กิจ การที ่เ ป็น อัน ตรายต่อ สุข ภาพ โดย ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ได้ตรวจสอบสถานประกอบกิจการอู่ป ระเสริฐ การช่าง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิก ายน 2561 ประกอบกั บ
เอกสารหลักฐานที่ได้รับจากสํานักการช่าง พบว่า สถานประกอบการดังกล่าวยังไม่ได้ รับการรับรอง
การใช้อาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จึงถือว่าการแก้ไขอาคารประกอบการ
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ดั งนั้น ผู้ซึ่งได้รับ การแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงได้เสนอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น เพื่อพิจารณาไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคําสั่ง
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การซ่อมรถยนต์ ตามคําสั่ง
ที่ ลป 52005/6243 ลงวั นที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ต่อ มา นางลภารดา นครผา ผู้ป ระกอบกิจ การ
อู่ป ระเสริฐ การช่าง ได้ยื่นคําร้องทั่วไปตามหนังสือลงรับ ที่ 011189 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง
ขอคืนเงินค่าธรรมเนีย มการต่ออายุใบอนุญ าตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ไ ด้ ชําระ
ค่าธรรมเนียมแก่เทศบาลนครลําปาง จํานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เนื่องจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้มีคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อจ่ายเป็นเงินคืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
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ที่เ ป็น อัน ตรายต่อ สุข ภาพ ประเภทการซ่อ มรถยนต์ ให้แ ก่ นางลภารดา นครผา ผู้ป ระกอบการ
อู่ประเสริฐการช่าง เป็นเงินจํานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้ว ย การรั บ เงิ น การเบิก จ่ ายเงิ น การฝากเงิน การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ นขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 94 และข้อ 96 (2) ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ กิตติภูมิ นามวงค์ ผูเ้ สนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใด
จะอภิปราย เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ครับ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบพระคุณครับท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ ผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เชื่อว่า
ถ้าผมเรียนท่านประธานว่า ผมอยากจะฟังคําอธิบายประกอบให้มากกว่านี้อีก ก็คิดว่าคงเหมือนเดิม
คือไม่มีคํ าอธิ บ ายประกอบเพิ่มเติม ก็ เ ลยหนัก ใจนิดหนึ่งว่า เราจะตรวจสอบการทํางานได้อย่างไร
ถ้าท่านประธานจะได้กรุณาอ่านในหน้าแรก ในเรื่องของภาษานั้น จะต้องเข้าใจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยที่ไม่ต้องไปดูเอกสารรายละเอียดประกอบด้านใน ในหน้าแรก บรรทัดที่นับจากหน้าแรก บรรทัดที่ 11
ที่บอกว่าได้มายื่นคําขอเลขที่วันนี้ ลงวั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2561 และได้ชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุ ญ าต 3,000 บาท วั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2560 ถ้าอ่านตามนี้ ผมก็ต้องมองว่า มายื่นคําขอต่อ
ใบอนุญาตปีพ.ศ. วันที่ 20 ตุลาคม 2561 แล้วก็ชําระเงินพร้อมกันนั้น 3,000 บาท แต่เป็น พ.ศ. 2560
ผมก็ทงิ้ ค้างให้สมาชิกงงๆเล่น เท่านีแ้ หละครับ ผมจะไม่ถาม ขอบพระคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ฝ่ายบริหารครับ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ
สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กระผม นายสมเกีย รติ อัญ ชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ในญัตตินผี้ มขออนุญาตให้ผอู้ ํานวยการกองสาธารณสุขเป็นผูช้ แี้ จงครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิ ญ ผู้ อํ า นวยการ
กองสาธารณสุข ครับ
นายยุทธนา ศรีสมบู รณ์ รองปลั ดเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รักษาราชการแทนผูอ้ ํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรณีของนางลภารดา นครผา นะครับ
ผู้ประกอบการอู่ประเสริฐการช่าง ได้รับทราบจากทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินะครับ ว่ากรณีนี้เป็นการขอ
ต่อ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการที่เ ป็ นอั นตรายต่อ สุข ภาพตามปกติ แต่ ใ นช่ว งระหว่ างการพิจ ารณา
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มีผู้แจ้ง รวมถึงได้ยื่นต่อศาลปกครอง กรณีดังกล่าวว่าให้ระงับใบอนุญาต ทางเทศบาลก็ได้ดําเนินการ
ตามระเบียบ เพื่อให้การออกใบอนุญ าตครบถ้วนตามระเบีย บกฎหมาย ระยะเวลาก็ เลยล่วงเลยมา
จนถึ งปีปัจจุบัน ซึ่งการดํ าเนินการดั งกล่าว ได้ล่วงเลยปีงบประมาณที่ชําระเงินแล้ว จึ งไม่สามารถ
เบิกเงินคืนให้ผู้ประกอบการได้ จึงเข้าข้อกฎหมายที่ตอ้ งขออนุมัติตอ่ สภาฯ เพื่อดําเนินการเบิกคืนให้ผู้รับจ้าง
สําหรับผู้ประกอบการรายนี้ ปัจจุบันได้รับอนุญาตแล้ว โดยได้ยื่นขอใบอนุญาตเปลี่ยนประเภทจาก
อู่ ซ่ อ มรถเป็ น ประกอบการซ่ อ มแอร์ แ ละก็ ไ ฟ ซึ่ ง ปั จจุ บั น นี้ ก็ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตไปเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
แล้วค่าธรรมเนียมใหม่ก็ได้ชําระเรียบร้อยแล้วครับ
นายกิต ติ จิว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เมื่อสัก ครู่ นายแพทย์วัฒนา
วานิชสุ ขสมบัติ เขาถามว่า คําขอลงวั นที่ 20 ตุลาคม 2561 ทีนี้ในใบเสร็ จมันมาลงวันที่ 20 ตุลาคม
2560 จึ ง สงสั ย ครั บ ว่ า ทํา ไมมัน เป็น แบบนั้ นครับ มีอ ะไรชี้ แจงเพิ่ มเติม ไหมครับ เชิ ญ นายสุ รทั ศ น์
พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ครับ
นายสุรทัศน์ พงษ์ นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ และสมาชิ ก สภาฯทุ ก ท่ า น ผมขออนุ ญ าตเป็ น ตั ว แทนของท่ า นนายกฯ เป็ น ผู้ ก ล่ า วชี้ แ จง
ในรายละเอียด ก่อนอื่นต้องขออภัยที่เอกสารที่มอบให้พิมพ์ผิดนะครับ อย่างเช่น บรรทัดที่ 11 นับจาก
ข้างล่างขึ้นมาที่จริงแล้ว เป็นวั นที่ 20 ตุลาคม 2560 แก้จาก 1 เป็น 0 แล้วบรรทัดที่ 6 จากข้างล่าง
ขึ้นมานะครับ อู่ประเสริฐการช่าง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ผมจะขออนุญาตชี้แจงสั้นๆ อย่างนี้
นะครับว่า นางลภารดา นครผา ได้มาขออนุญาตประมาณ ตุลาคม 2560 เสร็จแล้วเราก็รับเงินไว้ก่อน
เพื่อความสะดวกทั้งผู้มาต่อใบอนุญาตทั้งหลายและในขณะเดียวกั น ก็ มีการตรวจสอบหลังจากนั้น
อีกครั้งหนึ่ง ปรากฏว่า นางลภารดา นครผา ผู้นี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวอาคาร ซึ่งทางสํานักการช่าง
ได้ ต รวจทีห ลั ง ปรากฏว่า ไม่ ส ามารถอนุ ญ าตให้ ป ระกอบการได้น ะครั บ ก็ มี เ รื่อ งมีร าวมาฟ้ องร้ อ ง
เทศบาลจนกระทั่งถึงศาลปกครอง ใช้เวลาประมาณปีกว่าๆ เพราะฉะนั้นเงินที่เราเก็บไว้ล่วงหน้าวันนี้
ต้องขออนุญาตที่ประชุมจะต้องคืนเงินให้กับเขาครับผม
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ครับ
นายแพทย์ วั ฒนา วานิ ช สุ ข สมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง ขอบพระคุ ณครั บ
ท่านประธานสภาฯ ผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง นี่คือสิ่งที่ผม
ได้กราบเรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วว่า ผู้เสนอญัตตินี่ไม่ทราบว่าได้ใช้ส่วนที่สําคัญพิจารณาอะไรหรือเปล่า
เซ็นอย่างเดียว แต่เรื่องการคืนเงิน มันเป็นเรื่องที่น่าสงสารผู้ประกอบการทั้งหลาย มันควรที่ จะต้องคืน
เงิ น อยู่ แ ล้ ว แต่ ถ้ า เอกสารแบบนี้ แล้ ว ที่ ป ระชุ ม สภาฯ อนุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น ขาดสะสมไป นี่ ผ มว่ า มั น
ไม่สมบูรณ์นะครับ เดี๋ยวผลเดือดร้อนก็อาจจะตกอยู่ที่ผู้ประกอบการ ก็อาจจะไม่ได้รับเงินนั้นคืนอีก
3,000 บาท ซึ่งแม้จะเป็นเงินจํานวนไม่มาก แต่ผมถือว่าเป็นความหละหลวมของหน่วยงานราชการ
เสนอญัตติแบบนี้เท่ากับ ถ้าจะพูดภาษาสามัญก็คือหลอกสภาฯนะครับ ผมถึงเรียนท่านตั้งแต่ต้นแล้วว่า
เสนออะไรขึ้ น มา ถ้ า เอาตามเอกสารว่ า แล้ ว ไม่ ชี้ แ จงประกอบเสนอ แสดงว่ า เซ็ น โดยไม่ ไ ด้ อ่ า น
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อย่างโครงการที่ 5.1 เหมือนกัน ตรอกปลายนาลาดถนน หมดสัญญาแล้วและมาทําเดือนธันวาคม
ท่านใส่ใจในบ้านเมืองนีจ้ ริงหรือเปล่า ทั้งนายกฯ และรองนายกฯ ขอบพระคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อสักครู่เห็นท่านเลขานุการ
สภาฯ มีอะไรจะพูด เชิญครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่านครับ ผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิก
สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ครั บ ท่ า นประธาน ผมนั่ ง ฟั ง ที่ ท างผู้ บ ริ ห ารไ ด้ แ ถลงญั ต ติ ไ ปเมื่ อ สั ก ครู่
แล้วต่อมามีการขอแก้ไข ถ้อยคํานะครับ ที่ยังพิมพ์ผิดพลาดอยู่ ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ นายสุรทัศน์
พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรี ที่ท่านได้แก้ไข วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เป็น 2560 ผมเข้าใจแบบนี้ ที่ถัด
มาก็เช่นกัน วันที่ 2 พฤศจิกายน ท่านก็ขอแก้ไขจาก 2 พฤศจิกายน 2561 เป็น 2560 อย่างนี้ ถูกต้อง
นะครับ ทีนี้ผมยั งสงสั ยอยู่นิด หนึ่ง ครับ ท่านประธาน ในเมื่อผู้แถลงญั ตติเขาขอแก้ไ ขวันที่ตรงนี้ ทีนี้
เหตุผลจากบรรทัดที่ 1 , 2 , 3 ในส่วนที่บอกว่าตามคําขอเลขที่ 58/61 ตรงนี้ครับ ท่านยังคงเดิมไว้
58/61 หรือไม่ เพราะว่าผมไปดูในเอกสารแบบคําขอใบอนุญาต เขาก็ใช้คําว่าคําขอเลขที่ 58/61 แต่ท่าน
มาแก้วันที่จาก 20 ตุลาคม 2561 เป็น 20 ตุลาคม 2560 ฉะนั้นคําขอเลขที่ตรงนี้ ผมก็ยังสับสนอยู่ว่า
ท่านยังคงจะใช้ 58/61 เช่นเดิมหรือท่านจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงยังไงตรงนี้ ผมขอความชัดเจนด้วยนะครับ
เพราะว่าผมยังมีประเด็นที่จะอภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้ ตรงนี้ผมกราบเรียนท่านประธาน ให้ทางผู้แถลง
ญัตติได้ชแี้ จงตรงนีด้ ้วย ขอบคุณครับ
นายกิต ติ จิว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นายสุรทัศน์ พงษ์นิก ร
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ครับ
นายสุรทัศน์ พงษ์ นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ เอกสารที่ทางสมาชิกอภิปราย ท่านเลขาได้อภิปรายเมื่อสักครู่ อยู่ในมือผม มันเป็นคําขอรับ
ใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและตลาดเอกชนครับ เลขที่
68/61 ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 อยู่ตรงนีค้ รับ ยืนยันนะครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เดี๋ยว ขอโทษนะครับ ตกลงจาก
58/61 เป็น 68/61 เหรอครับ
นายสุรทัศน์ พงษ์นกิ ร รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง 58/61 เหมือนเดิมครับ เพียงแต่ลง
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง แก้ไขเฉพาะ พ.ศ. จาก 2561 เป็น
2560 นะครับ พอดีท างผู้บ ริหารขอแก้ไขนะครับ ผมก็ ต้องขอมติใ นที่ประชุม จากท่านสมาชิกสภาฯ
ว่ามติให้มีการแก้ไขจากในเรื่องเหตุผลบรรทัดที่ 3 ลงมา วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เป็น 2560 แล้วก็
บรรทัดที่ 6 จากข้างล่างขึ้นไป เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ก็ขอแก้เป็น 2 พฤศจิกายน 2560 อีกจุด
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หนึ่งนะครับ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 อั น นี้ ฝ่ า ยบริ ห ารจะแก้ ไ หมครั บ บรรทั ด สุ ด ท้ า ย เชิ ญ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ครับ
นายแพทย์ วั ฒนา วานิ ช สุ ข สมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง ขอบพระคุ ณครั บ
ท่านประธานสภาฯ ผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็กราบเรียน
ขออนุญ าตท้ ว งคํ าถามท่า นประธาน ผมยั งไม่ไ ด้ยิ นคํา ว่า ฝ่ายบริ หารขอแก้ ไ ขเป็น เรื่อ งเป็นราวเลย
ถ้าท่านประธานจะขอแก้เอง ผมเกรงว่ามันจะไม่ถูกต้องนะครับ ขอบพระคุณครับ ผมว่าให้เขาเตรียม
ความพร้อมเสียก่อน จะขอแก้ไขยังไง มติสภาฯ คงไม่ขดั ข้อง ขอบพระคุณมาก
นายกิต ติ จิ ว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง พอดีเ มื่อสัก ครู่ นายสุรทัศ น์
พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแก้ไขแล้วนะครับ ตกลง 16 พฤศจิกายน 2560 เชิญครับ
นายสุรทัศน์ พงษ์ นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สําหรับคําถามของท่านนะครับ ผมได้ตรวจสอบเอกสารแล้วครับ คําสั่งที่ ลป 52005/6243
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตกลงแก้ ไ ขสองจุ ด นะครั บ
คือตรงเหตุผลบรรทัดที่ 3 ของวันที่ 20 ตุลาคม 2561 แก้เป็น 2560 และบรรทัดที่ 6 จากข้างล่างที่
อู่ประเสริฐการช่าง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ก็ขอแก้เป็น 2 พฤศจิกายน 2560 ผมจะขอมติจาก
สมาชิก สภาฯ ในการแก้ ไขตัว เลข พ.ศ. ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มี
การแก้ไข โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขครับ ท่านประธาน
นายกิต ติ จิว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีท่ านใดไม่เ ห็น ชอบให้แก้ไ ข
มีไหมครับ ไม่มนี ะครับ เชิญอภิปรายต่อ มีท่านใดจะอภิปรายต่อไหมครับ เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่านครับ ผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิ ก
สภาเทศบาลนครลํ า ปาง เกี่ ย วกั บ ญั ต ติ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมเพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น คื น
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การซ่อมรถยนต์
ให้แก่ นางลภารดา นครผา ผู้ประกอบการอู่ประเสริฐการช่าง ผมดูหลัก การแล้วครับท่า นประธาน
ประกอบด้ว ยเหตุผล ตามที่ผู้เสนอญั ตติได้แถลงและเรีย บเรีย ง ซึ่งพอสรุปใจความว่า เมื่อวันที่ 20
ตุลาคม 2560 นั้น นางลภารดา นครผา เขาได้ยื่นคําขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามคําขอเลขที่
58/61 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จากนั้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นเขาได้มีการตรวจสอบ แล้วก็พบเหตุผล
ที่จะไม่ต่อใบอนุญาต ตามเหตุผลที่ปรากฏ ซึ่งในส่วนนี้ ผมพิจารณาดูแล้ว หลังจากนั้น นางลภารดา
นครผา เขาก็ได้ยื่นคําร้องทั่วไป ตามคําร้องลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่ อ ขอคื น เงิ น ที่ ผ มดู แ ล้ ว
ก็หมายความว่า จากการที่เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานไม่อนุญาต นางลภารดา นครผา เขาก็ไม่ได้ติดใจ
อะไร ไม่ได้มีการอุทธรณ์คําสั่ง เขาก็ได้มายื่นคําร้องขอรับเงินคืน ผมดูตรงนี้แล้ว ญัตติตรงนี้ที่มาขอจ่ายขาด
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เงินสะสม โดยอ้างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 94 ประกอบข้อ 96(2) นั้น
ผมเห็นชอบนะครับ ท่านประธานครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิว ะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีท่านอื่ นอีก ไหมครับ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นเงินคืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการที่ เป็ นอั นตรายต่ อสุ ขภาพ ประเภท การซ่ อมรถยนต์ ให้ แก่ นางลภารดา นครผา
ผูป้ ระกอบการอูป่ ระเสริฐการช่าง สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
จํานวน 16 เสียง ครับท่านประธาน
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 16 เสียง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็น
เงินคืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการซ่อม
รถยนต์ ให้แก่ นางลภารดา นครผา ผูป้ ระกอบการอู่ประเสริฐการช่าง , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง 1 คน
5.6 ญัต ติ เ รื ่อ ง ขอ เ สนอ ญัต ติเ พื ่อ ขออ นุญ าต ให้ส ถานธ นานุบ าลเ ทศบาล
นครลาปาง กู้เ งิน เบิก เกิน บัญ ชี (ทาสัญ ญาใหม่) กับ ธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย ลาปาง
จานวน 45,000,000 บาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5.6 นะครับ
ขออนุญาตนิดหนึ่ง รถยนต์ป้ายทะเบียนลําปาง กพ 8559 ถ้าเจ้าของรถอยู่ในนี้ ขอความกรุณาย้าย
รถยนต์ ขอบคุณครับ ต่อไปในระเบียบวาระข้อ 5.6 ครับ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อขออนุญาตให้
สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง กู้เงินเบิกเกินบัญชี (ทําสัญญาใหม่) กับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย
ลําปาง จํานวน 45,000,000 บาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล เชิญ
ฝ่ายบริหารผูเ้ สนอครับ
นายสุ ว รรณ นครั ง กุ ล รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ยนท่ านประธานสภาฯ
ท่านสมาชิกสภาฯ กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมายจาก นายกิตติภูมิ
นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อขออนุญาต ให้สถานธนานุบาลเทศบาลนคร
ลําปาง กู้เงินเบิกเกินบัญชี (ทําสัญญาใหม่) กับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ยลําปาง จํานวน 45,000,000 บาท (สี่สิบห้า
ล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล ขอเสนอญัตติและแถลงญัตติฯดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อขออนุญาตให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง กู้เงินเบิกเงินเกินบัญชี
(ทําสัญญาใหม่) กับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ยลําปาง จํานวน 45,000,000 บาท (สี่สิบห้าล้านบาท
ถ้วน) เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

22
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุญาต
ให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง กู้เงินเบิกเงินเกินบัญชี (ทําสัญญาใหม่) กับธนาคารออมสินสาขา
สบตุ๋ยลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 45,000,000 บาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ในกิจการสถานธนานุบาล ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อให้การดําเนินกิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปางมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
ในการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการอย่ างเพียงพอ ลดความเสี่ยงไม่ให้กิจการสถานธนานุบาล
เทศบาลนครลํ า ปาง ขาดสภาพคล่ อ งและไม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น
ทางการเงินได้ ซึ่งการขอกู้เงินของเทศบาลจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล
จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากสภาเทศบาลและได้ รั บ อนุ มั ติ จากรั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทย
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการให้
ความเห็ นชอบหรือ อนุ มัติ ใ ห้ เ ทศบาลกู้ เ งิ น จากกระทรวง ทบวง กรม องค์ก ารหรื อ นิติ บุค คลต่า งๆ
ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 64/2555 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555 ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 66 (6) และมาตรา 66 วรรคสอง และหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุ ด ที่ มท 0808.3/ว 628 ลงวั นที่ 14 กุ มภาพั นธ์ 2555 ประกอบหนั ง สื อ
สํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 1397 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
เหตุผล
ด้ ว ยปั จ จุ บั น ประชาชนได้ ใ ห้ ค วามไว้ ว างใจในสถานธนานุ บ าลเทศบาลนครลํ า ปางและ
นํ า ทรั พ ย์ สิ น มาใช้ บ ริ ก ารจํ า นํ า เพิ่ ม มากขึ้ น ส่ ง ผลให้ เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย นที่ มี อ ยู่ อ าจไม่ เ พี ย งพอต่ อ
การให้บ ริก ารแก่ ป ระชาชนที่ไ ด้รับ ความเดือดร้อนทางการเงินได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อ
การสภาพคล่องของสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง ซึ่งหากปล่อยให้เงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการรับ
จํานํามีไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการแล้วย่อมส่งผลให้ ประชาชนขาดความ
เชื่อ ถือ และมีทั ศนคติที่ ไ ม่ดี ต่อ สถานธนานุ บ าลเทศบาลนครลําปาง รวมทั้ ง ยั งเป็นเหตุ ใ ห้เ ทศบาล
นครลําปาง ต้องขาดรายได้เพื่อใช้ในการจัดทําบริการสาธารณะและพัฒนาท้องถิ่นอีกด้วย
ฉะนั้น ด้วยเหตุและผลความจําเป็นที่ไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ดังกล่าว เทศบาลนครลําปางจึงขอ
อนุ ญ าตจากสภาเทศบาลนครลํ าปางให้ สถานธนานุ บาลเทศบาลนครลํ าปาง กู้ เงิ นเบิ กเงิ นเกิ นบั ญชี
(ทําสัญญาใหม่) กับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ยลําปาง จํานวน 45,000,000 บาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
อัตราดอกเบีย้ เงินเงินฝากประจํา + 1 ต่อปี (เสียดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 2.10 บาทต่อปี) โดยใช้สมุดฝาก
เงินธนาคารออมสินของเทศบาลนครลําปาง ประเภทฝากประจํา 12 เดือน ค้ําประกัน เพื่อใช้เป็นทุน
หมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลในการรับจํานํา เพื่อให้บริการแก่ประชาชน สถานธนานุบาลเทศบาล
นครลําปาง มีสถานะการเงิน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ดังนี้
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1. เงินสดในมือ
จํานวนเงิน
96,613.19 บาท
2. เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจํา)
จํานวนเงิน
1,149.27 บาท
3. เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)
จํานวนเงิน
1,438.51 บาท
4. หนีส้ ินต่าง ๆ ดังนี้
4.1 เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขาลําปาง ดังนี้
(1) สัญญาลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 วงเงิน 20,000,000 บาท
ใช้ไปแล้ว 20,000,000 บาท คงเหลือ..........-.........บาท
(2) สัญญาลงวันที่ 28 มกราคม 2557 วงเงิน 15,000,000 บาท
ใช้ไปแล้ว 15,000,000 บาท คงเหลือ..........-.........บาท
(3) สัญญาลงวันที่ 21 กันยายน 2559 วงเงิน 10,000,000 บาท
ใช้ไปแล้ว 9,910,000 บาท คงเหลือ...... 90,000 .........บาท
รวมวงเงินกู้ทั้งสิน้ 45,000,000 บาท ใช้ไปแล้ว จํานวน 44,910,000 บาท
คงเหลือ 90,000 บาท เสียอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา + 1.00 บาทต่อปี
(ปัจจุบันร้อยละ 0.09 + 1.00) ใช้เงินฝากประจําเทศบาลค้ําประกัน
4.2 เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย ลําปาง จังหวัดลําปาง ดังนี้
(1) สัญญาลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 วงเงิน 25,000,000 บาท
ใช้ไปแล้ว - บาท คงเหลือ......... 25,000,000 .....บาท
(2) สัญญาลงวันที่ 2 เมษายน 2556 วงเงิน 10,000,000 บาท
ใช้ไปแล้ว - บาท คงเหลือ......10,000,000 ..... บาท
รวม 2 สัญญา วงเงิน 35,000,000 บาท เสียอัตราดอกเบีย้ MOR
ลบร้อยละ 2.00 ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 5.00 ต่อปี)
(3) สัญญาลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 วงเงิน 35,000,000 บาท
ใช้ไปแล้ว - บาท คงเหลือ...... 35,000,000 .....บาท
เสียอัตราดอกเบีย้ MOR ลบร้อยละ 1.75 ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 5.25 ต่อปี)
รวมวงเงินทั้งสิน้ 70,000,000 บาท ใช้ไปแล้ว จํานวน - บาท
เสียอัตราดอกเบีย้ MOR ลบร้อยละ 2.00 ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 5.00 ต่อปี)
และเสียอัตราดอกเบีย้ MOR ลบร้อยละ 1.75 ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 5.25
ต่อปี)
5. ทรัพย์รับจํานําคงเหลือ จํานวน 11,725 ราย จํานวนเงิน 203,670,000 บาท
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ปีงบ
ประ
มาณ
2559
2560
2561

การรับจานา
จานวน
ราย
43073
42479
41486

จานวนเงิน
711,234,150
744,090,650
735,497,900

ไถ่ถอน
จานวน
ราย
42812
41127
40518

จานวนเงิน

ดอกเบี้ยรับจานา

698,885,400
717,078,100
719,555,700

22,588,225.50
22,038,381.50
24,409,283.75

รายรับ
ดอกเบี้ย
ธนาคาร
1429.34
1265.85
1127.86

กาไรทรัพย์
หลุดจานา
3,476,730
2,923,985
2,820,795

รายจ่าย

กาไรสุทธิ

5,169,641.29
5,843,025.55
5,221,461.27

20,525,371.95
19,386,467.71
22,092,341.79

6. ผลการดําเนินการย้อนหลัง 3 ปี
ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุญาตให้สถานธนานุบาล
เทศบาลนครลําปาง กู้เงินเบิกเงินเกินบัญชี (ทําสัญญาใหม่) กับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ยลําปาง จํานวน
45,000,000 บาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นทุนเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล
ในการรับจํานําเพื่อให้บริการแก่ประชาชนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ กิตติภูมิ นามวงค์ ผูเ้ สนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ครับ
นายแพทย์ วั ฒนา วานิช สุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ขอบพระคุ ณครั บ
ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
อยากจะกราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ไม่ อ ยากให้ เ กิ ด ปรากฎการณ์ เ ซ็ น อย่ า งเดี ย ว
โดยไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควร ตัวผู้เสนอก็มีทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิสูง ผมอยากจะรบกวน ท่านประธานให้ถาม
ผู้ เ สนอว่ า บรรทั ด ที่ 4 จากข้ า งล่ า งขึ้ น ไป ท่ า นมี อ ะไรจะขอแก้ ไ ขไหม ที่ อ่ า นมาแล้ ว ในเหตุ ผ ล
ขอบพระคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง หน้าแรกบรรทัดที่ 4 จากข้างล่าง
หรือครับ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ผมต้องกราบเรียน
รบกวนท่านประธานเพราะเรื่องการเงินก็ดี หรือเรื่องต่างๆ ที่เป็นญัตติเสนอเข้ามาในนี้ ไม่อยากจะได้รับ
คําปรามาสว่า สภาฯแห่งนี้โดนหลอกหรือเปล่า หรือเป็นสภาฯตรายาง ผูเ้ สนอ คณะผู้บริหารสูงส่งทั้งนั้น
ในด้านความรู้ แต่ผมก็ไม่เข้าใจ ท่านอาจจะชอบการทํางานในแบบของท่านก็ได้ เสนออะไรมาก็คงคิดว่า
สภาคงผ่า นๆ เรากํ าลั งทําหน้ าที่ตรวจสอบนะครั บ จะตรวจสอบได้ก็ จากเอกสารหลัก ฐาน ตัวเลข
ตัวหนังสือ แต่ในทางปฏิบัติงานจริงๆ นั้นยาก ยกเว้นเราจะไปเจอหน้า อย่างที่ผมกราบเรียนไปในวาระ
ที่ 5.1 ในโครงการที่เงินเหลือทั้งหมด แต่ไม่มีคําอธิบายใดๆ เลย อันนี้ขอย้อนกลับมาอีกที ผมยังอยู่
ในประเด็นนะครับ ถ้าท่านมีอะไรจะแก้ไข ผมก็ไม่มีอะไรจะทักท้วง แต่ผมชี้ให้เห็นว่า ให้พิจารณาให้ดีๆ
บรรทัดที่ 4 นับจากข้างล่างขึ้นไป
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ
ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ ไม่มีผมจะขอมตินะครับ ในข้อ 5.6 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอ
ญัตติเพื่อขออนุญาตให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง กู้เงินเบิกเกินบัญชี (ทําสัญญาใหม่) กับ
ธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ยลําปาง จํานวน 45,000,000 บาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นทุน
หมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 15 เสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ไม่มี
นอกนั้นงดออกเสียง
มติท่ีป ระชุ ม ที่ป ระชุ มมีมติ เ ห็น ชอบ 15 เสีย ง ให้อนุมัติ เ พื่ อขออนุญ าตให้สถานธนานุบ าล
เทศบาลนครลําปาง กู้เงินเบิกเกินบัญชี (ทําสัญญาใหม่) กับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ยลําปาง จํานวน
45,000,000 บาท (สี่ สิ บ ห้ า ล้ า นบาทถ้ ว น) เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล ,
ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง 2 คน
5.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ย นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริก ารสาธารณสุข และ
งานสาธารณสุ ขอื่นๆ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่ อ ไปในข้ อ 5.7 ญั ต ติ เรื่ อ ง
เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ เชิญ ฝ่ายบริหารผูเ้ สนอครับ
นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธาน
สภาฯ ที่เคารพได้รับมอบหมายจากนายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงาน
สาธารณสุขงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
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หลักการ
เพื่อขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน ค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการ ค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ม 5211 ลําปาง เป็นรถ
บริก ารเคลื่อนที่ตรวจแนะนําด้านสุ ขาภิบ าล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณตั้งไว้
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยขอแก้ไขรายละเอียดดังนี้
ข้อความเดิม
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
เพื่อปรับปรุงสภาพรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน
เพื่อปรับปรุงสภาพรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน
ม 5211 ลําปาง เป็นรถบริการเคลื่อนที่ตรวจแนะนํา ม 5211 ลําปาง เป็นรถบริการเคลื่ อนที่ตรวจแนะนํ า
ด้านสุขาภิบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสุขาภิ บาลของกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้ อม
เป็นเงิน 500,000 บาท โดยทําการปรับปรุงสภาพรถ เป็นเงิน 500,000 บาท โดยทําการปรับปรุงสภาพรถ
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้
1. ทําฝาข้างรถบริการเคลื่อนที่ มีประตู
1. ทําฝาข้างรถบริการเคลื่อนที่ มีประตู
ปิด – เปิด ฝาข้างขึ้นลงด้วยระบบโช๊คอัพ
ปิด – เปิด ฝาข้างขึ้นลงด้วยระบบโช๊คอัพ
2. ทําโต๊ะทํางานพร้อมตู้เก็บเอกสาร 2 ข้าง
2. ทําโต๊ะทํางานพร้อมตู้เก็บเอกสาร 2 ข้าง
ซ้าย – ขวา
ซ้าย – ขวา
3. ทําประตูปิด – เปิดฝาท้าย
3. ทําประตูปิด – เปิดฝาท้าย
4. บุปรับปรุงห้องทํางานภายในรถทั้งหมด
4. บุปรับปรุงห้องทํางานภายในรถทั้งหมด
5. เสริมแหนบรับน้ําหนัก 2 ตัวหลัง ซ้าย –
5. เสริมแหนบรับน้ําหนัก 2 ตัวหลัง ซ้าย – ขวา
ขวา
6. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า
6. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า
9,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
9,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
7. ตู้ลําโพงขยายเสียง จํานวน 2 ตู้
7. ตู้ลําโพงขยายเสียง จํานวน 2 ตู้
8. ไมโครโฟนและแอมป์จํานวน 1 ชุด
8. ไมโครโฟนและแอมป์จํานวน 1 ชุด
9. จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
9. จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
พร้อมขายึดผนัง(ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์) จํานวน
พร้อมขายึดผนัง(ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์)
1 ชุด (ตามราคาในท้องถิ่น)
จํานวน 1 ชุด (ตามราคาในท้องถิ่น)
10. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรั บงานประมวลผล
แบบที่ 2 จํานวน 1 ชุด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
11. พัดลมตั้งโต๊ะ จํานวน 1 ชุด
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด่ ว นมาก ที่ มท 0808.2/
12. เก้าอีส้ ําหรับเจ้าหน้าที่ จํานวน 2 ตัว
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
13. เก้าอี้สําหรับประชาชนผู้มารับบริการ จํานวน
- เป็ นไปตามแผนพั ฒนาท้ อ งถิ่ นสี่ ปี (พ.ศ.
2 ตัว
2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่

27
3/2561 หน้าที่ 100 ลําดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)

14. ชุดควบคุมระบบไฟในรถยนต์ พร้อมหลอดไฟ
จํานวน 2 จุด ซ้าย – ขวา (ไฟ 220 โวลท์)
15. ค่ า แ ร ง ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า ร ะ บ บ
เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่า
เคาะ พ่นสี ปะผุ พ่นล้อ พ่นคลัชซีทั้งคัน และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –
2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561
หน้าที่ 100 ลําดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)

ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 ระบุว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่า ยในหมวดค่า ครุภั ณฑ์ ที่ ดินและสิ่ง ก่อสร้า ง ที่ทํา ให้ ลัก ษณะ ปริม าณ คุณ ภาพเปลี่ย น หรื อ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัตขิ องสภาท้องถิ่น
เหตุผล
ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ขอตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงสภาพรถยนต์ตู้
หมายเลขทะเบียน ม 5211 ลําปาง เป็นรถบริการเคลื่อนที่ตรวจแนะนําด้านสุขาภิบาล ตรวจแก้ไขเหตุ
เดื อ ดร้ อ นรํ า คาญ ตลอดจนตรวจสอบการขออนุ ญ าตประกอบการค้ าต่ างๆ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นการบริการเชิงรุกไปยังชุมชนและย่านการค้า
ในเขตเทศบาลนครลํ า ปาง เป็ น การเข้ า ถึ ง และอํ า นวยความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชน แต่ เ นื่ อ งจาก
มีความบกพร่องในด้านการพิมพ์เอกสาร จึงทําให้ข้อความในการปรับปรุงครุภัณฑ์ขาดหายไป จํานวน 6
รายการ เพื่อให้มีความถูกต้องของรายการที่จะปรับปรุงอย่างครบถ้วน ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอได้ โ ปรดนํ าเรี ย นต่อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง เพื่ อ พิจ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานสาธารณสุข
งานบริ ก ารสาธารณสุ ข และงานสาธารณสุ ข อื่ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 ต่อไป
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ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผูเ้ สนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใด
จะอภิปรายไหมครับ เชิญ เลขานุการสภาฯครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่านครับ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ ตามหลักการและเหตุผลที่ทางฝ่ายบริหารเจ้าของญัตติได้แถลงไปเมื่อสักครู่นี้ ผมจะนําเรียนท่าน
ประธานอย่างนี้ค รับ ในส่ว นของการแก้ ไ ขเปลี่ย นแปลงคํ าชี้แจงงบประมาณนั้น ถ้าดูตามหลัก การ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.
2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 29 ที่ระบุว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง
ให้ เ ป็ น อํ า นาจอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น นั้ น ผมพิ จ ารณาจากหลั ก การในญั ต ติ ในส่ ว นของคํ า ชี้ แ จง
งบประมาณเดิม ที่มี อยู่ป ระมาณ 9 รายการ จากนั้นก็มีการขอแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงเพิ่มเติมเข้ามา
เป็นรายการที่ 10 , 11 , 12 , 13 , 14 และ 15 ถ้าผมมองตรงนี้ เป็นการเพิ่ม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับการประมวลผล พัดลมตั้งโต๊ะ เก้าอี้สําหรับเจ้าหน้าที่ ชุดควบคุมระบบไฟรถยนต์ ค่าแรงติ ดตั้ง
ระบบไฟฟ้ า อะไรต่ า งๆ เหล่ า นี้ ผมดู แ ล้ ว ก็ ทํ า ให้ ลั ก ษณะปริ ม าณมั น เปลี่ ย น ซึ่ ง ในประเด็ น ตรงนี้
ผมพิ จ ารณาแล้ ว ว่ า มั น เป็ น เรื่ อ งอํ า นาจหน้ า ที่ ก ารพิ จ ารณาที่ ส ภาฯ จะต้ อ งพิ จ ารณา ซึ่ ง ผมเรี ย น
ท่านประธานอย่างนี้ครับ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50
วรรคท้าย บัญญัติหลักการไว้ว่า การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทําแผนเทศบาล รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติ งาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด เมื่อผมพิจารณาตาม
หลักการ พรบ. เทศบาลก็ดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ข้อ 29 ที่ผม
กล่าวไปก่อนหน้านี้ก็ดี ผมคิดว่าตรงนี้เป็นอํานาจหน้า ที่ของสภาฯที่จะต้องพิจารณา ในเบื้องต้นผมดู
แล้วว่า เจตนาของการกระทําตรงนี้ ก็เพื่อที่จะเอามาดําเนินการตามบทบาทอํานาจหน้าที่ ในส่วนของ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตรงนี้ ผมเอง ผมไม่ขัดข้องครับท่านประธาน แต่ผมใคร่มีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งครับ
ถ้าเราดูในญัตติในหลักการแล้ว ที่ท่านกล่าวมา ที่ผมจะให้ข้อสังเกตก็คือ ลักษณะของรถที่ท่านกล่าวนั้น
เป็นสภาพรถยนต์ตู้ หมายเลข ทะเบียน ม5211 ลําปาง ซึ่งเดิมที่จดทะเบียนไว้ ผมคิดว่ารายการเหล่านี้
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คงจะไม่มีอยู่ ทีนี้การที่มาทําอย่างนี้ ผมก็เข้าใจว่า เพื่อบริการสาธารณะในส่วนของงานสาธารณสุข
ผมเข้าใจเจตนาของทางผู้เสนอญัตติ แต่ที่ผมกําลังจะกล่าว ให้ข้อสังเกตก็คือ การไปทําอย่างนี้เป็นการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพรถ ถ้าพูดให้ตรงๆ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพรถตรงนี้ ถามว่าอํานาจในการ
พิจารณาของสภาฯ ไหม ก็ไม่ใช่ ส่วนที่ท่านเสนอมาก็คือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ แต่เมื่อ
ผมมองในภาพรวม ซึง่ ถ้าผมจะพูดในเฉพาะส่วนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผมก็พิจารณาแค่นั้น แต่ในญัตติ
ย่อมเล็งเห็นอยู่ ว่าสิ่งที่ทางผู้บริหารจะไปดําเนินการนี้ เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพรถด้วย ซึ่งอันนี้
ผมให้ข้อสังเกตว่าการไปดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพรถจะมีกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ
ขนส่งทางบกฯ เขากําหนดไว้ส่วนหนึ่งครับ ซึ่งท่านจะต้องไปดําเนินการตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก ที่ผม
ได้ยกเทศบัญญัติเทศบาลมาตรา 50 วรรคท้าย พู ดเมื่อสักครู่ ผมต้องการเชื่อมโยงตรงนี้ เพื่อให้ทาง
ผู้บริหารได้เห็น เพราะเราแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 ในเรื่องนี้
ถึงแม้ว่าสภาฯ จะเห็นชอบ ผู้ว่าฯ อนุมัติไปแล้วก็จริง แต่การใช้จ่ายงบประมาณนั้น ยังมีขั้นตอนที่ต้อง
ดําเนินการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัสดุ ในเรื่องการเบิกจ่าย ตรงนีผ้ มก็ให้ข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่า การที่
ผู้บริหารมีเจตนาที่จะไปทําเช่นนี้ ในเบื้องต้นผมเข้าใจครับว่า ท่านต้องการที่จะทําเพื่อบริการประชาชน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การดําเนินการของท่าน ยังต้องมีส่วนอื่นที่ท่านจะต้องทํา ฉะนั้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สภาพรถตรงนี้ ที่จริงแล้วผมไม่ได้ก้าวล่วงครับท่านประธาน ผมก็อยากจะสอบถามทางท่านประธาน
ผ่านไปทางผู้ บ ริห ารนิ ด หนึ่ งว่า ในขั้นตอนตรงนี้ ในเมื่อ ท่านคิดท่ านวางแนวไว้อย่ างนี้ ใน การแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงสภาพรถท่านจะดําเนินการอย่างไร เพราะว่ามีระเบียบกฎหมาย มีกฎกระทรวงในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสภาพรถ ดูแล้วเป็นการแก้ไขมากนะครับ การเปลี่ยนสภาพรถตรงนี้ ท่านจะดําเนินการ
อย่างไร ซึ่งผมให้ข้อสังเกตอย่างนี้ครับ ถ้าหากท่านไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพรถแล้ว ในภายหลังหาก
ท่านไปตรวจสภาพรถ ถ้าตรวจสภาพรถไม่ผ่านละครับ ตรงนี้ท่านจะทํายังไง เพราะจริงๆ แล้วในเรื่อง
ตรงนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผม แต่ผมพูดเอาไว้เพื่อให้ข้อสังเกต ฉะนั้นในส่วนนี้ผมถึงอยากฟัง อยากทราบ
คําชี้แจงจากผู้เสนอญัตติว่า ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพรถตรงนี้ ท่านคาดหวังไว้ยังไง แล้ว ท่าน
มีเหตุผลยังไง ขอบคุณครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก
ผู้ท รงเกี ย รติทุ ก ท่าน ผม นายกิ ต ติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก่อนอื่นต้องขอบคุ ณ
ท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ตงั้ ข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ จริงๆ แล้วเรื่องการปรับปรุงรถ เพื่อใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการให้บริการพี่น้องประชาชน เราได้ดําเนินการมาครั้งที่ 1 ก็ ร ถประชาสั ม พั น ธ์ คันที่ 2
ก็เป็นรถจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ แล้วก็คันที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่นําเสนอต่อสภาฯ ในวันนี้ เป็น คันที่ 3
แต่ทั้งนีท้ ั้งนั้น ข้อเสนอแนะหรือการตัง้ ข้อสังเกตของเลขานุการสภาฯ ก็เป็นสิ่งที่ดี เพื่อเป็นการรอบคอบ
ในการทําหน้าที่ ทั้งฝ่ายประจําและก็ฝ่ายบริหาร แต่เ พื่อให้เกิดความชัดเจน เกิดความสบายใจของ
สมาชิก สภาฯ ก่ อนที่จะมีก ารลงมติ ขออนุญ าตท่านประธานสภาฯ ให้เ จ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้รับ ผิดชอบ
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ในโครงการดังกล่าว ได้ชี้แจงต่อสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง ขออนุญาตประธานสภาฯ ด้วยนะครับ และก็ขอให้
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบได้ ต อบในรายละเอี ย ดที่ ท่ า นเลขานุ ก ารสภาฯ ได้ ตั้ ง ข้ อ สงสั ย เอาไว้ ค รั บ
ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง ครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลั ดเทศบาลนครลาปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ท รงเกีย รติทุกท่านครับ กรณีข้อห่วงใยของท่านเลขานุการสภาฯ ทางเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้ประสานไปยังขนส่งจังหวัด สําหรับกรณีที่จะจดทะเบียนในการเปลี่ยนแปลงสภาพรถ
ก็ได้รับคําแนะนํามา ในส่วนของระเบียบที่ต้องดําเนินการในการเปลี่ยนแปลงสภาพรถนั้น กรมการขนส่ง
ทางบกได้มีหนังสือแจ้งไปยั งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ตามหนังสือ ที่ คค0415.5/14921 ลงวันที่
29 กันยายน 2558 รวมถึงหนังสือที่ประสานไปยังขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งได้
แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ แล้วก็การติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งหรืออุปกรณ์
อํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งได้กําหนดแนวทางปฏิบัติไว้ว่า กรณีการดัดแปลงสภาพรถที่ต้องแจ้งขอ
อนุญาต ต่อนายทะเบียน ซึ่งเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจาก
รายการที่จดทะเบียนไว้ เจ้าของรถจะต้องแจ้งต่อนายเบียนแก้ไขในเอกสารคู่มือ ซึ่งให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งกําหนดไว้ว่า ให้เจ้าของยื่นคําขอใช้รถในกรณีแก้ไขดัดแปลงนั้น
ต่อ นายทะเบี ย นพร้ อ มทั้ งแจ้ ง รายละเอี ย ดของการแก้ ไ ขดั ด แปลงและมี หนั ง สื อ รั บ รองของวิ ศ วกร
ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาเครื่องกลหรือยานยนตร์ รับรองความมั่นคงแข็งแรง
และความปลอดภั ย ในการใช้ ร ถนั้ น ซึ่ ง กรณี นี้ ท างเทศบาลนครลํ า ปางของเรา ก็ มี วิ ศ วกรผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจประเมิน ก่อนดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หลังจากนั้ นเมื่อดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างแล้วก็จะได้นําจดทะเบียนต่อขนส่งจังหวัดลําปาง ซึ่งได้ประสานดูแล้วว่าไม่มีข้อกฎหมาย
ใดขัดข้องครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสั นติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือ
ไม่ครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
ผมนายสมหมาย พงษ์ไ พบูล ย์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง จากที่ญั ตติหลายๆ ญั ตติที่ เ ข้ามา
ก็บ่งบอกถึงความไม่ละเอียดชัดเจน อย่างญัตตินเี้ องเหมือนกัน ถ้าไม่มีท่านสมาชิกมาถามหรือมาท้วงติง
ก็จะไม่มีคําอธิบายตรงนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าทางฝ่ายบริหารละเอียดและถี่ถ้วน ได้แนบคําชี้แจงตรงนี้จาก
กรมขนส่งมา มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้นะครับ ก็จะผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องมาเสียเวลาตรงนี้
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกถึงการที่เราทํางานยังไม่ละเอียดถี่ถ้ วน ที่ผมลุกขึ้นมาอภิปรายตรงนี้
ก็ จ ะขอความร่ ว มมื อ จะเสนอญั ต ติ อ ะไรก็ ช่ า งครั้ ง ต่ อ ๆ ไปนะครั บ ขอให้ มี ร ายละเอี ย ดประเภทนี้
เข้ามาแนบ ผมก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านนะครับ ที่ก่อนจะพิจารณาอะไร ไม่ให้เกิดการ
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ผิดพลาดตรงนี้ จะได้พิจารณากันให้ถี่ถ้วน อย่างญั ตตินี้ก็เหมือนกันนะครับ ถ้าท่านเลขานุการสภาฯ
ไม่ได้ท้วงติงตรงนี้ พวกเราก็อาจจะสนับสนุนไป โดยที่ผิดหรือถูก เราก็ไม่รู้ เพราะว่าเราไม่เห็นหนังสือ
ตัว นี้ จากที่ท่านรองปลัด มาอธิบ ายเมื่อสัก ครู่ ครั้งต่อไปก็ ขอความกรุณาฝ่ายบริหาร ช่วยทําความ
ละเอียดให้มากกว่านี้ ผมมาดูๆ แล้ว อีก 2 - 3 ญัตติ ยังมีแบบนี้อีก เดี๋ยวก็ลองดูว่ามันจะมีผิดพลาด
อะไรตรงนี้อกี ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒนา วานิช สุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ขอบพระคุ ณครั บ
ท่านประธานสภาฯ ที่เ คารพ ผมนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง
ท่านประธานครับด้วยความเป็นห่วง การดัดแปลงสภาพรถนั้น มันต้องมีภาษีอีกตัวหนึ่ง ท่านสมาชิก
สภาฯ ทั้งหลายคงจําได้ว่า เรามีภาษีสรรพสามิต อยู่อีกตัวหนึ่ง การดัดแปลงสภาพรถนั้น ย่อมต้องผ่าน
สรรพสามิตด้วย เหตุที่ผมทราบเพราะมีประสบการณ์ในการดัดแปลงสภาพรถพยาบาล เราซื้อเป็นรถตู้
มา ก็ต้องไปแจ้งต่อสรรพสามิตว่าดัดแปลงแบบนี้ๆ ภาษีต้องเสียเพิ่มไหมหรือยังไม่เสีย ก็ทําเรื่องกันไป
แล้วก็ต้องไปยื่นทางเจ้าหน้าที่ตํารวจในการใช้สัญญาไฟไซเรน แล้วขนส่งถึงจะให้จดทะเบียนได้ ว่าจะ
เป็นรถประเภทใด ก็ด้วยความเป็นห่วงว่าทําอะไรก็ดี ถ้าไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ แล้ว สมาชิกทุกท่าน
ในที่ นี้ ทํา หน้ าที่ ต รวจสอบ ไม่ อ ยากจะให้ ทุ ก อย่ า งมั นบกพร่อ ง ผิ ดพลาด ก็ ค วรที่ ฝ่ า ยบริ ห าร ซึ่ ง มี
ความรอบรู้ ให้เกียรติเราซักนิดหนึ่ง เอกสารอย่างเดียวมันไม่พอ ถ้าท่านไม่อธิบายประกอบเพิ่มเติม
จะด้ว ยท่านรู้หรือแกล้งไม่รู้ก็ ตาม แต่ผมถือว่าเป็นความละเลย เพิก เฉย จงใจเจตนาหรือไม่เ จตนา
ก็ตามที ก็ขอได้โปรดแก้ไขตรงนี้ดว้ ย จะได้ไม่ให้ใครเขามาตําหนิเอาได้ ขอบพระคุณครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มี ท่ า นอื่ น อี ก ไหมครั บ ไม่ มี
นะครับ ผมจะขอมติในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านประธานขอมติให้ความ
เห็นชอบ เห็นชอบ 14 เสียงครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีท่านใดไม่เห็นชอบไหมครับ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เ ห็น ชอบ ไม่ มี นอกนั้ น
งดออกเสียงครับ
มติท่ี ป ระชุม ที่ ป ระชุม มีม ติจํา นวน 14 เสี ย ง เห็ นชอบให้อ นุมั ติแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ าชี้ แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่นๆ , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง 3 คน
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในญัตติข้อ 5.8 นายสันติฯ
มีอะไรครับ เชิญ นายสันติ เขียวอุไร ครับ
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ผมนายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตได้เรียนปรึกษาท่านประธานครับ
ทราบมาว่าในญัตติที่ 5.9 มีคณะผูบ้ ริหารจากการเคหะฯ ร่วมรับฟังการพิจารณาด้วย แล้วก็มีปั ญหาใน
เรื่ อ งของการเดิ น ทางกลั บ ขออนุ ญ าต หารื อ ท่ า นประธาน ขอสลั บ วาระ เลื่ อนวาระที่ 5.9 ขึ้ น มา
พิจารณาก่อนวาระที่ 5.8 ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง คุณสันติ เขียวอุไร เสนอสลับ
วาระการประชุม เนื่องจากมีเหตุผลคือ ท่านผู้บริหารของการเคหะฯ มาร่วมรับฟังแล้วต้องเดินทางกลับ
ผมก็ขอนําเรียนปรึกษาท่านสมาชิก ขอสลับ วาระในข้อ 5.9 มาสลับกับ วาระข้อ 5.8 ท่านใดเห็นด้วย
ให้สลับวาระการประชุม โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครล าปาง เห็ น ด้ ว ยให้ ส ลั บ วาระ
การประชุม 15 เสียง ครับท่านประธาน (คือวาระ 5.8 เป็นวาระ 5.9 และวาระ 5.9 เป็นสาระ 5.8)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านใดไม่เห็นด้วยให้สลับวาระ
มีหรือไม่
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นด้วย ไม่มี
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติจํานวน 15 เสียง เห็นด้วยให้สลับวาระการประชุมข้อ 5.9 สลับวาระ
กับข้อ 5.8 , ไม่เห็นด้วย ไม่มี , งดออกเสียง 2 คน
5.8 ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอเสนอญั ต ติ ขอความเห็ นชอบการรั บ โอนระบบสาธารณู ป โภค –
สาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนลาปาง ระยะที่ 1, 2และโครงการเคหะชุมชนลาปาง 1 ระยะ 3
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.8
ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการรับโอนระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ โครงการ
เคหะชุมชนลําปาง ระยะที่ 1 , 2 และโครงการเคหะชุมชนลําปาง 1 ระยะ 3 เชิญผูเ้ สนอครับ
นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี
นครลําปาง ก่อนที่จะเสนอญัตติขอความเห็นชอบการรับโอนสาธารณูปโภค จะขออนุญาตท่านประธาน
สภาฯ และสมาชิกผูท้ รงเกียรติ ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่จากการเคหะ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของทาง
เทศบาลได้ตอบข้อซักถาม หรือว่าชี้แจงในประเด็นที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ติดใจ สงสัย ในแต่ละประเด็น
ไปครับ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ
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ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการรับโอนระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ โครงการเคหะ
ชุมชนลําปาง ระยะที่ 1,2 และโครงการเคหะชุมชนลําปาง 1 ระยะ 3
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความ
เห็นชอบการรับโอนระบบสาธารณูปโภค–สาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนลําปาง ระยะที่ 1, 2 และ
โครงการเคหะชุมชนลําปาง 1 ระยะ 3 จากการเคหะแห่งชาติ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขอความเห็นชอบการรับโอนระบบสาธารณูปโภค–สาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนลําปาง
ระยะที่ 1, 2 และโครงการเคหะชุมชนลําปาง 1 ระยะ 3 จากการเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้ใ ห้เ ป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 หมวด 1 การจัดหา ส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 9 ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561
เหตุผล
ด้วยการเคหะแห่งชาติ จัดสร้างโครงการเคหะชุมชนลําปางระยะ 1,2 และโครงการเคหะชุมชน
ลําปาง 1 และระยะ 3 ตั้งอยู่ที่ ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ลักษณะเป็นบ้านแถว 1 ชั้น,
บ้านแถว 2 ชั้น, บ้านเดี่ยว 1 ชั้นและบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 864 หน่วย ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่อยู่อาศัย ตามนโยบายของรัฐบาล และให้มีการมอบโอนระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในโครงการเคหะของชุมชน การเคหะแห่งชาติ ให้หน่วยงานท้องถิ่น
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อให้เป็นไปตามอํานาจหน้ าที่ของเทศบาลและตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรี ยนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขอความเห็นชอบรับโอน
ระบบสาธารณูปโภค โครงการเคหะชุมชนลําปาง ระยะที่ 1,2 และโครงการเคหะชุมชนลําปาง 1 ระยะ 3
รายละเอียดประกอบด้วย
1. ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา บ่อพัก พร้อมส่วนควบ โฉนดถนน จํานวน 7 โฉนด
และโฉนดรางระบายน้ํา จํานวน 5 โฉนด (ตามเอกสารหมายเลข 1)
2. ระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในโครงการ มิเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 8 มิเตอร์ และโคม
ไฟฟ้า แสงสว่าง (ตามเอกสารหมายเลข 2)
3. อาคารพร้อมระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 1 อาคาร โฉนดเลขที่ 149063 ขนาด
พืน้ ที่ประมาณ 0-1-55 ไร่ (ตามเอกสารหมายเลข 3)
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4. สวนสาธารณะ จํานวน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 137927 เนือ้ ที่ 0-1-96.2 ไร่ และ
โฉนดเลขที่ 129491 เนือ้ ที่ 0-3-09.7 ไร่ (ตามเอกสารหมายเลข 4)
5. ที่วา่ งโฉนดเลขที่ 137928 เนื้อที่ 0-1-83.6 ไร่ (ตามเอกสารหมายเลข 5)
ระเบียบหนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 กําหนดว่า “ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง…”
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 หมวด 1 การจัดหาส่วนที่
1 บททั่วไป ข้อ 9 กําหนดว่า “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่ว ยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น
ถ้าการกระทําดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนัน้ ”
3. หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561
4. หนั ง สื อ การเคหะแห่ ง ชาติ ที่ พม 5114/ตจ.ลํ า ปาง /03271 ลงวั น ที่ 23
พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การมอบโอนระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ โครงการ
เคหะชุมชนลําปาง ระยะที่ 1,2 และโครงการเคหะชุมชนลําปาง 1 ระยะ 3
ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง พิจารณาให้
ความเห็นชอบการรับโอนระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนลําปาง ระยะที่ 1,2
และโครงการเคหะชุมชนลําปาง 1 ระยะ 3 ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ่
กิตติภูมิ นามวงค์
ผูเ้ สนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ท่านสมาชิกสภาฯ อภิปราย
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ครับ
ร้อ ยเอกศัก ดิ์ชัย หงษ์ ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญั ต ติ ที่ ผู้ บ ริ ห ารได้ ข อ
ความเห็นชอบในการรับโอนระบบสาธารณูปโภค โครงการเคหะชุมชนลําปาง ระยะที่ 1,2 และโครงการ
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เคหะชุ มชนลํ า ปาง 1 ระยะ 3 ผมก็ เ ห็ นด้ว ยนะครั บ เพราะเกิ ดความสุขกั บ พี่ น้อ งชาวเคหะ แต่ผ ม
มีข้อสังเกตไว้หน่อยครับท่านประธานว่า เมื่อรับโอนมาแล้วตรงนี้ เราก็รับโอนของการเคหะรับโอนมา
ทั้งถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา บ่อพัก พร้อมส่วนควบ มีโฉนดมาก็ตามเอกสาร ตามหลักการและเหตุผล
ที่รายละเอียดการมอบ ที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติเข้ามาตรงนี้ แล้วก็มีการมอบระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในโครงการ มิเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 8 มิเตอร์ และโคมไฟฟ้า แสงสว่างอีก 158 ต้น มีอาคารพร้อม
ระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 1 อาคาร สวนสาธารณะ จํา นวน 2 แปลง ตรงนี้ ผ มอยากจะเรี ย น
ท่านประธานว่า เมื่ อเสนอญั ตติเ ข้ามาตรงนี้ ทางเทศบาลนครลําปาง ผู้บ ริหารยื่นญั ตติตัวนี้เ ข้ามา
ได้ เ ตรีย มงบประมาณตั ว นี้ไ ว้ห รือ ยั ง เพื่ อ เข้ าปรั บ ปรุง เพราะว่ า การส่ ง มอบในพื้ น ที่บ างส่ วนมีก าร
ทรุดโทรมลงตามสภาพ ไม่ทราบว่าอาคารของระบบบําบัดน้ําเสียใช้ได้ไหมครับ ในเมื่อได้รับมอบมาแล้ว
เทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ไหมจะเข้าไปซ่อมแซมระบบพวกนี้ ไม่ใช่ว่ารับมอบมาแล้ว ยังไม่ทําอะไรเลย
เพราะว่าผมมองในงบประมาณปี 2562 ก็ ไม่ไ ด้ตั้งงบประมาณตัวนี้ไ ว้ครับ ฝากท่านประธานสภาฯ
ไปถึงผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใด
จะอภิปราย เชิญ นายเกษม ปัญญาทอง ครับ
นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่ทรงเกียรติ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ตามที่ ฝ่ า ยผู้ บ ริ ห ารของเทศบาลนครลํ า ปาง ได้ เ สนอญั ต ติ ข อความเห็ น ชอบในการรั บ โอนระบบ
สาธารณูปโภค – สาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนลําปาง ระยะที่ 1,2 และโครงการเคหะชุมชน
ลําปาง 1 ระยะ 3 มีความเห็นชอบด้วยที่ทางเทศบาลจะได้รับการโอนรับ เพราะว่าชุมชนเคหะเป็น 1 ใน
43 ชุมชนของเทศบาลนครลําปาง และเป็นการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น
พ.ศ.2542 เพื่อให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลและตามพระราชบั ญญัติกําหนดแผนขั้นตอน
การกระจายอํานาจ เพื่อเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่อาศัย ผมหวังว่าท่านสมาชิก
สภาฯ ทุกท่าน คงมีความเห็นชอบกับญัตติดังกล่าวด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใด
จะอภิปราย เชิญ คุณสันติ เขียวอุไร ครับ
นายสั น ติ เขี ย วอุ ไ ร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ ผมนายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตแสดงความคิดเห็น ก็ถือว่า
เป็ นการดีที่ ท างการเคหะจะได้ รับ โอนมอบระบบสาธารณูป โภค – สาธารณู ป การ และพื้ นที่ ต่า งๆ
ของโครงการให้กับทางเทศบาลได้ดูแล อย่างที่เราทราบกันนะครับว่า ชุมชนการเคหะเป็นชุมชนใหญ่
มีพ่นี ้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนนี้ 800 - 900 หลังคา มีปริมาณผู้อยู่อาศัยหลายพันคน และปัญหาที่เรา
ประสบมาอยู่ ต ลอดก็ คื อ เรื่ อ งของการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในการดู แ ลความสะดวกของพี่ น้ อ งประชาชน
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ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของหลักนิติรัฐ ที่พื้นที่ของรัฐบาลกับพื้นที่ของเทศบาลที่จะต้องดูแล มันอาจจะเป็น
อุปสรรคในการที่จะเข้าไปพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการดํารงอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ผมก็คิดว่าสิ่งที่
การเคหะได้ทํา ก็จะต้องขอบคุณท่าน ที่ให้โอกาส แต่ก็อย่างว่านะครับ ที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย
ก่อนหน้าด้วยความเป็นห่วงว่าเราได้ขอมาแล้ว งบประมาณเราได้ผ่านไปแล้ว ก็คงจะต้องฝากผู้บริหาร
ให้ทําความเข้าใจว่า ถ้าได้มาแล้วมันคงจะทําในทันทีไม่ได้ว่าจะต้องปรับปรุงสิ่งนู้นสิ่งนี้ในทันที ก็อาจจะ
ต้องอยู่ที่การจัดสรรหรือหางบประมาณที่จะต้องมาซ่อมแซม ผมก็เข้าใจว่า สิ่งที่เราประสบปัญหามา
ตลอดก็ คื อ การจะไปทํ า ในพื้ น ที่ ข องผู้ อื่ น นี้ มั น ไม่ ส ามารถทํ า ได้ เพราะฉะนั้ น อาจจะต้ อ งใช้ เ วลา
สั ก ระยะหนึ่ง ดู ค วามจําเป็นว่าอันไหนที่เ ราจะต้อ งปรับ ปรุงแก้ไ ขในการเร่งด่วนสําคัญ เราก็ ค่อยๆ
พัฒนาไป ซึ่งยังมีโอกาสและยังมีเวลาอีกเยอะ ก็อาจจะขอแสดงความคิดเห็น และขอบคุณทางการเคหะ
ที่เห็นประโยชน์ และเทศบาลจะได้ทําประโยชน์ต่อไป ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใด
จะอภิปราย เชิญ คุณอมลยา เจนตวนิชย์ ครับ
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ฝากคําถามสองเรื่องนะคะ เรื่องแรกทางเทศบาลได้มีการสํารวจพื้นที่ในการเคหะทั้ง หมดหรือเปล่า
ที่จะรับมอบมา ทางเทศบาลจะต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบต่างๆ รวมทั้งถนน
ทางเท้า ท่อระบายน้ํา ต่างๆที่รับมา ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน จะต้องใช้งบลงทุนประมาณเท่าไหร่
แล้วอีกประเด็นหนึ่ง ถามไปยังทางการเคหะว่า เนื่องจากว่าท้ายสุดของโครงการหมู่บ้านการเคหะจะไป
ชนกั บ สนามบิน แล้ว ก็ ท ราบมาว่าทางสนามบิน ก็ มีโ ครงการจะขยายรันเวย์เ หมือนกั น ไม่ท ราบว่า
ตรงท้ายจะโดนเวนคืนในอนาคตหรือเปล่านะคะ ขอบคุณคะ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใด
จะอภิปราย เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ครับ
นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุ ณ ครั บ
ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และสํ าคั ญ อย่างที่ผมได้ เรีย นท่านประธานว่า ทุก ญัตติโ ดยเฉพาะเรื่องสําคัญ
ฝ่ายผู้เสนอญัตติ โดยนายกเทศมนตรี ชอบที่จะให้รายละเอียด ให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์ โดยที่ไม่ต้องทิ้ง
ค้างไว้ให้เกิดข้อสงสัยต่างๆนานา ในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกัน ท่านก็ตอบตั้งแต่ต้นแล้วว่า จะมาเพื่อตอบ
คําถาม มันแปลก ญัตติต่างๆ ถ้าจะขอความเห็นชอบนั้น ฝ่ายผู้ขอ ควรจะต้องนําเสนอในรายละเอียด
ทุกๆประเด็น ทุกข้อ ทุกคําถามที่คาดว่าจะเป็นที่สงสัยหรือไม่เข้าใจ ในเรื่องนี้ถ้าย้อนไปได้หลายปีก่อน
6 – 7 ปี ก่ อ น เทศบาลในสมั ย ก่ อ นยุ ค นั้ น เคยมี ก ารคุ ย กั น ในเรื่ อ งนี้ อ ยู่ ค รั้ ง หนึ่ ง แต่ ท าง
ท่านนายกเทศมนตรีในสมัยนั้น เราก็คุยกันว่าถ้าจะยกมอบโอนให้ ควรจะให้ในสภาพที่ใช้การได้หรือ
ที่ พ ร้ อ มที่ ส มบู ร ณ์ เวลานี้ ร าษฎรประชาชนในชุ ม ชนการเคหะน่ า สงสารมาก สาธารณู ป โภค –
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สาธารณูปการ เท่าที่ทราบก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่น่าดูเท่าไหร่ ใจพวกเรารับเขาเข้ามาอยู่ในเขตตั้ง นานแล้ว
เราก็อยากช่ว ย แต่ถ้ าจะพิจารณากั นในเรื่องนี้ ต้องไปโทษผู้รับ ผิดชอบเดิมก็คือ การเคหะแห่งชาติ
เขาไปดู แลอะไร 800 กว่าหน่ว ย 800 กว่ายู นิต ถ้ามีเ จ้ าหน้าที่ จะตอบคํ าถามผมว่ามานั่ง กั นตรงนี้
ถามตอบถามตอบแบบนั้นจะดีกว่า เพราะคําถามผมเยอะแยะเหลือเกิน การเสนอออกมา ก็ลงนามด้วย
หั ว หน้ า สํ า นั ก งานการเคหะแห่ ง ชาติ ภาค 5 หรื อ ยั ง ไง ฝ่ า ยเทศบาลพอได้ รั บ หนั ง สื อ นี้ ก็ ไ ด้ มี ก าร
ตั้งคณะกรรมการพิจารณาหรือไม่ก็ไม่ได้บอก ยิ่งถ้ามาอ่านพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติด้วยแล้ว
มีคําถามอีกมากมาย ทุกๆหมวด ตั้งแต่หมวดที่ว่าจะต้องมีการจัดตั้งนิติบุคคล ชุมชนการเคหะ การที่จะ
มอบโอนอะไรมันมีหลายหมวด ก็เรียนถามท่านประธานว่า ข้อมูลแค่นี้ไม่เพียงพอสําหรับการพิจารณา
การเคหะแห่งชาติผมเข้าใจว่า มีสถานะเป็นนิติบุคคล เช่นเดียวกับเทศบาล ซึ่งก็มีสถานะเป็นนิติบุคคล
เช่นเดียวกัน เหมือนๆ กับบริษัทที่สร้างหมู่บ้านจัดสรร ที่เขาทําโครงการหมู่บ้านจัดสรร มันก็ไปเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดนิ อีก ก็มีคําถามที่ว่า ถ้าเกิดหมู่บ้านจัดสรรนัน้ อยากจะยกมอบสาธารณูปโภค
– สาธารณูปการ ซึ่งเขารับภาระอยู่ จะโดยสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็แล้วแต่ เทศบาลจะรับเขาไหม จะมี
การตัง้ คณะกรรมการไหม เพราะถ้าโครงการยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ แล้วก็ยังมอบโอนทรัพย์สินทั้งหมด
ให้กับ ผู้ซื้อเช่าอยู่ไ ม่ค รบถ้ว น การที่จะจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านหรืออาคารชุด ก็ ยังทําไม่ไ ด้ เจ้าของ
โครงการจะต้องรับผิดชอบ ดูแลลูกบ้านให้มีความสุขตามอัตภาพ ตามที่เคยสัญญาไว้ ว่าจะมีสนามเด็ก
เล่น จะมีนั่นมีนี่ ต้องทําให้ครบถ้ วนเสีย ก่อน เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เสนออย่างนี้ ผมว่าไม่เ พีย งพอต่อ
การพิจารณานะครับ ก็อย่างที่เรียนว่าน่าสงสาร ผู้คนในที่นั้นต้องทนทุกข์ทรมาน ก็เป็นห่วง แน่นอน
การที่จะมีผู้มอบโอนทรัพย์สินพัสดุอะไรก็ตาม ซึ่ง มีภาระติดพัน ในนี้พูดไว้ว่า จะต้องผ่านสภาฯ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้องด้ว ยนะครับ วรรคนี้ขาดไปสําคัญมาก แต่ใ นคําขอของนายกเทศมนตรี ไม่มี
ข้อความนี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ย วข้อง พูดแต่ว่ามีภาระติดพัน ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาก่อน
ผมจึงเรียนท่านประธานว่า คงพิจารณาไม่ได้ครบ ผมก็ยังให้ความเห็นไม่ได้ ถ้าตราบใดผู้ที่จะส่งมอบให้
ไม่ได้บรรยายลักษณะเลยว่าสภาพที่จะส่งให้ตอนนี้มันชํารุดทรุดโทรมแค่ไหนหรือว่าทําดีเรียบร้อย 100
เปอร์เ ซ็นต์ ให้ป ระชาชนในชุมชนการเคหะอยู่ดีมีสุข กินอุ่นนอนหลับ ได้ ไฟฟ้าดีไ หม น้ําไหลดีไ หม
แต่ ถึ ง แม้ ว่ า ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ก็ ต าม เทศบาลต้ อ งไปให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลอยู่ แ ล้ ว เมื่ อ มี ก ารร้ อ งขอมา
ที่เทศบาลหรือสมาชิกสภาฯ หรือฝ่ายบริหารเองก็ตาม ไปพบสิ่งใดมา เช่น เอารถไปช่วยในหลายๆ เรื่อง
สุขาภิบาลก็ดี มันทํากันอยู่แล้ว แต่จะทําให้ลึกถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ถึงกับจะไปลาดยางถนนใหม่ ติดโคม
ไฟใหม่ อะไรต่ออะไรเหล่านี้ มันก็ คงมีก ฎหมายเป็นตัวจํากัดอยู่พอสมควร ก็ ขอเรียนว่า ข้อมูลท่าน
จะต้องแถลงให้มากกว่านี้ ให้สมบูรณ์มากกว่ านี้ การที่จะยกมอบโอนอํานาจ ผมก็ไม่แน่ใจว่า ชุมชน
การเคหะทําเป็นนิติบุคคลชุมชนหรือยัง ไม่ได้มีการพูดถึงการมอบโอนทรัพย์สินต้องผ่านความเห็นชอบ
ของนิติบุคคลชุมชนการเคหะ ถ้าไม่มีก ารจัดตั้งหรือ ล้มเลิกไปแล้ว ก็ ต้องมีคณะกรรมการการเคหะ
แห่งชาติ พู ด ถึ งเรื่ องนี้ว่ า จะมอบโอนทรัพ ย์สินให้หน่วยงานใดเข้า มารับ ไปดูแลและปรับ ปรุ งรัก ษา
ซึ่งแน่นอนสมัยที่ท่านนายกฯ คนก่อน ขอเอ่ ยนาม ท่านดร.นิมิตร จิวะสันติการ พยายามติดต่อที่จะ
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รับเข้ามาหลายปีก่อนนั้นแล้ว แต่มีเงื่อนไขเดียวขอให้การเคหะแห่งชาติ กรุณาทํา ทุกอย่างให้มันพร้อม
สมบูรณ์ใช้การได้ดีเสียก่อนแล้วส่งมอบมา เพราะเราจะต้องทําอะไรอย่างอื่นอีกมากมาย สมั ยนั้น 50
ล้านบาท ประเมินขัน้ ต้น แต่ในหน้างบประมาณเราจริงๆ แล้วงบลงทุนในเขตของเรา 50 - 80 ล้านบาท
เท่านั้น ก็ถามว่าเราคงไม่สามารถที่จะไปทําในจุดเดียวทั้งหมดได้ กราบเรียนท่านประธานฯ และท่าน
สมาชิก ทราบนะครับ ผมว่าข้อมูล แค่นี้ไม่เพียงพอ และเป็นเรื่องที่น่าหนัก ใจ ถ้าจะให้พิจารณาจริงๆ
ก็ ค วรจะเสนอข้อ มูล ให้ม ากกว่ านี้ อย่า งที่ผ มได้ก ราบเรีย นไปว่า ทุก ญั ต ตินั้ น ผู้ เ สนอนั้น เข้ าใจหมด
หรือเปล่า เอาใจใส่จริงไหม มีความละเอียดพอหรือเปล่า ถึงจะนํามาเสนอขอความเห็นชอบ ผมยังไม่มี
คําถามตอนนี้ ยกเว้นว่าจะมีคําแถลงชีแ้ จง เพราะผมไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ ขอบพระคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ผมนายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อย่ า งที่ ผ มพูดเมื่อสักครู่ครับ
ท่านประธาน ฝ่ายบริหารนั้ น ขาดความละเอียดอ่อนกั บญัตติแต่ละญัตติที่เสนอมาให้ กรณีหมู่บ้าน
การเคหะนี้ ผมก็ได้สัมผัสมา ไม่ใช่ว่าปีสองปี เป็น 10 ปี สาธารณูปโภคก็พอใช้ได้ แต่ไม่ถึงกับว่าดี ผมจะ
ยกตัวอย่าง บางที่เขาทําโครงการหมู่บ้านจัดสรร โฆษณาประชาสัมพันธ์ว่า โครงการนี้ดี สาธารณูปโภค
น้ํา ไฟ สะดวก ที่ตรงนั้นทําดี พอขายได้เสร็จแล้วอะไรเสร็จหมดแล้ว ก็ชํารุดทรุดโทรมไป น้ํา ไฟฟ้า
เจ้าของโครงการก็น่าจะไปทํา ให้มันสมบูรณ์แบบ เพราะโครงการมันสิ้นสุดลงแล้ว ทําให้ครบสมบูรณ์
แบบแล้วมาถ่ายโอนให้กับเทศบาล เพื่อให้บํารุงรักษาต่อไป อนาคตข้างหน้า ถ้ามันจะชํารุดต่อ เทศบาล
ก็สามารถตั้งงบประมาณไปทําให้ได้ แต่ ณ วันนี้ ท่านประธานครับผมขออนุญาต ขึ้นจอเกี่ยวกับรูปภาพ
ที่ผมเข้าไปลงพืน้ ที่
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง อนุญาตครับ
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เจ้าหน้าที่ครับ ขอภาพหน่อย
ครับ ภาพนี้เป็นอาคาร ที่ทางการเคหะทําเป็นบ่อบําบัดน้ําเสีย ผมก็ ลงพื้นที่ไ ปเข้าไปดู แต่ตรงนี้ที่มี
ปัญหามากๆ เลย ที่ทางสมาชิกสภาฯ เราจะพิจารณาว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบ ที่ทําขึ้นตรงนี้มันมีค่าใช้จ่าย
ค่าไฟ เดินเครื่องที่บําบัดน้ําเสียตรงนี้ แล้วข้อมูลเราก็ไม่มีนะครับ เราจะต้องเสียอีกเดือนละเท่าไหร่
ตามหลัก ตามความเป็นจริง ความเหมาะสม เช่น เทศบาลเราก่อนที่จะรับพื้นที่ที่เข้ามาดูแล น่าจะตั้ง
คณะกรรมการไปตรวจสอบ ดู แลความเหมาะสม แล้วมาชี้แจงเป็นลายลัก ษณ์อัก ษรออกมา ถนน
หนทางพร้อมไหม กี่เปอร์เซ็นต์ อะไรกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่า ที่มันมีโครงการบําบัดน้ําเสีย
ตรงนี้ จะต้องใช้ไฟเดือนละเท่าไหร่ เป็นภาระผูกพันของเรา แต่ละเดือนเลยนะครับ เรื่องไฟฟ้าในชุมชน
นั้นดี มันมีส ายดั บ ทางการไฟฟ้าเขาอนุญ าตให้ใ ช้ เทศบาลเราก็ จ่ายเป็นรายปีไ ป แต่อันนี้มีมิ เ ตอร์
เป็นเอกเทศของเขาเองเลย จะต้องเสียค่าไฟเป็นรายเดือน แล้วตรงนี้ผมเคยมีประสบการณ์ หมู่บ้าน
ที่เคยทําครับท่านประธาน ถ้าเราบําบัดน้ําเสีย อาจจะเข้าไปรุกล้ําในที่ของเอกชน อันนี้เจอมากับตัวเลย
แล้วเอกชนฟ้องร้องนะครับ เป็นที่ของโครงการเองแหละตอนที่เขาทํา แต่ ณ วันหลังเอาไปขาย พอไป
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ขายแล้ว ทางเจ้าของที่เขาจะทําอะไรเพิ่มเติม ไปเจอท่อตรงนี้ ท่อส่งน้ําเสีย ไปเจอท่อตรงนี้แล้วให้ทํา
การรื้อถอน เป็นเรื่องใหญ่ อันนี้ก็เหมือนกันผมไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่า เพราะไม่มีรายละเอียดตรงนี้เลย
แล้วไม่รวู้ ่าทางฝ่ายบริหารของเทศบาลเรา เข้าไปตั้งคณะกรรมการศึกษาหรือ เปล่า อันนี้เราก็ไม่มี อันนี้
เป็นข้อสังเกตนะครับ ขอภาพถัดไปครับ นี่ครับ ภาพนีเ้ ป็นถนนที่ติดอยู่กับอาคารที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน
ถ้าเรามีค ณะกรรมการตรวจสอบก่อนการรับถ่ายโอนมา มันน่าจะไม่มีภาพแบบนี้ ณ วันนี้แสดงว่า
การเคหะก็ ยังไม่ไ ด้ไปทําอะไรเลย ดูซิครับ ท่ านประธาน ภาพเป็นภาพจริงนะครับ แม้แต่ท างเท้า
ที่ประชาชนจะใช้ยังใช้ไม่ได้เลยครับ ขอภาพถัดไป ภาพนี้คนละโซนกัน ภาพสองภาพเมื่อสักครู่ มันดู
คล้ายๆ กัน ผมก็จะยกตัวอย่างให้ดูแบบนี้ กรณีที่เราจะรับโอนจากส่วนต่างๆ มา ผมว่าน่าจะสมบูรณ์
แบบมากกว่านี้ เป็นโครงการที่ดี ที่จะรับมาเพื่อดูแล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น น่าจะสมบูรณ์แบบมากกว่านี้ อันนี้
เป็นข้อพิจารณาของสมาชิกสภาฯ มีภาพอีกภาพ การบริหารจัดการขยะ ภาพหน้าบ้านเป็นที่สาธารณะ
ก็เอาขยะมาทิ้งกัน แสดงว่าขาดการบริหารจัด การอย่างดีมา ภาพนี้เป็นส่วนหนึ่ง ขอภาพสุดท้ายครับ
ที่มีป้ายห้ามทิ้งขยะ ฝ่าฝืนปรับ แต่ด้านหลังภาพอาจจะไม่ค่อยชัดขยะทั้งนั้นเลยท่านประธาน อย่างนี้
หรือที่จะมามอบให้กับทางเทศบาลเรามารับช่วงต่อ กรณีเราจะรับลูกสาวเขามาเลี้ยงซักคน หน้าตาขี้ริ้ว
ขี้เหร่แบบนี้ เราจะรับเหรอ มันต้องไปแก้ไขปรับปรุงอะไรใหม่ทั้งหมด แล้วทางเทศบาลเราพร้อมแล้ว
เหรอครับ ที่ จ ะใช้ เ งิ น อี ก ประมาณ 40-50 ล้ า นบาท เพื่ อ จะมาทํา ตรงนี้ ในความเป็นจริงผมว่า
ถ้าทางการเคหะทําให้พร้อมเสร็จ มีเอกสาร มีระเบียบกฎหมายแนบมาให้ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามา
ในนี้ ผมว่าเทศบาล สมาชิกทุกคนก็พร้อม เพราะว่าเป็นความทุกข์สุขของประชาชน ผมว่าวันนี้เป็นสิ่งที่ดี
ที่ทางชุมชนเคหะเข้ามาร่วมรับฟังด้วย ทางสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ยินดีรับนะครับ แต่มีข้อ
ท้วงติงอยู่ คือผมไม่อยากให้เกิดปัญหาอย่างที่ผ่านๆ มาครับท่านประธาน อย่างที่ทางฝ่ายบริหารเสนอ
โครงการเข้ามา ทางสมาชิกสภาฯ ก็อนุมัติไปแทบจะทุกเรื่อง แต่ขาดการบริหารที่ดี ตอนนี้ก็มีปัญหา
ในเรื่องศูนย์ออกกําลังกายในสวนสาธารณะเขลางค์ เหมือนกัน สมาชิกสภาฯ ก็อนุมัติงบประมาณไป
แต่ ณ วันนี้ยังใช้การอะไรไม่ได้เลย ประชาชนมาออกกําลังกายก็มาถาม เมื่อไหร่จะได้ใช้ท่าน ผมก็ไม่รู้
จะตอบยังไง ผมก็ต้องบอกไปถามท่านนายกฯ เถอะครับ เพราะเป็นเจ้าของโครงการ เพราะเราไม่รู้
รายละเอียด เอาไปกองอยู่นั่นเต็มหมด ศาลหลักเมืองก็เหมือนกัน ทางสภาฯ ก็อนุมัติไป 8 - 9 ล้านบาท
แล้วทําไมเสร็จช้า ขาดการบริหารที่ดีไม่ได้วางแผนก่อนการทํางาน ณ วันนีน้ ่าจะเสร็จแล้ว แต่ใช้เวลากี่ปี
ครับ 3 ปี อันนีผ้ มยกตัวอย่าง เกี่ยวกับการเคหะถ้าเรารับมาแล้ว เราไม่พิจารณาดีๆ เรารับมาแล้วถ้ายัง
ไม่ไปทําประโยชน์ให้แก่ประชาชน มันเนิ่นนานไปก็จะเกิดปัญหาเดือดร้อนแบบนี้ แต่ ณ วันนี้คนที่ดูแลอยู่
ก็ คื อ การเคหะ ถ้ า การเคหะทํ า ให้ เ ราแล้ ว พร้ อ มหมดแล้ ว ถ่ า ยโอนมา อนาคตข้ า งหน้ า ถ้ า มั น เสี ย
มัน สึก หรอไป ผมสามารถเข้ าไปทํ าให้ ไ ด้ ประชาชนไม่ต้ องมารอ อย่ างศาลหลั ก เมือ ง อย่า งเครื่ อง
ออกกําลังกาย อาคารหน้าบิ๊กซีก็เหมือนกัน ขยายเวลาให้ไปแล้ว 90 วัน หมดเวลาขยายไปแล้ว แต่ตอนนี้
ก็ยังไม่เสร็จอีกเพราะอะไรครับ นี่แหละผมถึงขอให้เราพิจารณาก่อนที่เราจะรับเข้ามา ถามให้หน่วยงาน
ที่เขารับ ผิดชอบทําก่อนดีไ หม เพื่อที่จะไม่ใ ห้ประชาชนเสียโอกาสที่จะต้องมารอนานๆ แบบนี้ ถ้าทํา
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พร้อมเสร็จแล้ว อนาคตข้างหน้ามันจะชํารุด ต่อให้ถนนหนทางพัง ท่อระบายน้ําตัน ระบบบําบัดน้ําเสีย
ชํารุด เราก็สามารถเข้าไปทําได้ ตั้งงบประมาณไปทําได้ อย่างวันนี้ก่อนการพิจารณาต้องใช้เวลาอย่าง
น้อย 10 -20 นาที แต่ถ้าเทศบาลเราทํางานด้วยความเรียบร้อยพร้อมเพรี ยงละเอียด ตั้งคณะกรรมการ
ไปศึกษาดู อันไหนที่มันดี อันไหนที่จะต้องแก้ไข อันไหนที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ชี้แจงมา จะต้องไม่ไป
แสดงความคิดเห็นเป็นห่วงตรงนี้ อย่างวันนี้ก็เหมือนกัน พ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนเคหะต้องเสียเวลาทํามา
หากินมานั่งฟังคําอธิบาย เมื่อคืนผมก็นั่งอ่านญัตตินี้ออกมา มันมีอยู่สองข้อครับท่านประธาน ที่เราจะ
พิจารณาอะไรให้ถี่ถ้วนก็ต้องใช้เวลา ผมก็กลัวเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ต้องเสียสละเวลามาตรงนี้ วันนี้
ก็ยังโชคดีมีสมาชิกขอเปลี่ยนญัตติ เพื่อจะให้ญัตติน้สี ําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และไม่ใช้เวลาเนิ่นนาน แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นผมก็เ ป็นห่วง เกิ ดถ้าตัดสินใจไปแล้ว ถ้ามันผิดหรือมันไม่ถูก ต้อง มันใช้เวลาครับท่านประธาน
ว่ามันจะชี้ชัด ว่าผิด ถู ก ใช้เ วลาหลายปี อย่างกรณีที่เ ราเห็นกั นนี้ เรื่องมาตั้ง 5 ปีแล้วกว่าจะรู้ว่าผิ ด
อย่างนี้เหมือนกัน ถ้าเรารับไปแล้วมีกฎหมายอะไรที่เขาเปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่รู้ เพราะไม่มีการมาชี้แจง
คณะกรรมการตรวจสอบมาชีแ้ จงให้เราดู จะให้เรามาตัดสินภายในครึ่งชั่วโมงนี้ ผมว่ามันก็น่าคิด เกิดถ้า
เรารั บ ไปแล้ ว มั น ติ ด ข้ อ กฎหมายอะไร เราเข้ า ไปทํ า อะไรให้ ไ ม่ ไ ด้ มั น ก็ เ สี ย โอกาสกั บ พ่ อ แม่ พี่ น้ อ ง
ประชาชนชาวเคหะ อีก 4 - 5 ปี กว่าจะได้มาทําตรงนี้ ณ วันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่ทําให้ท่านเลย
ยังไม่ทําให้พี่น้องเขาเลย แล้วมาถ่ายโอนให้กับเทศบาลของเรา ผมก็ไม่มีอ ะไรมากครับท่านประธาน
เพียงแต่ว่าทําหน้าที่รักษาผลประโยชน์ผู้ที่เสียภาษีให้กับประชาชนในเขตเทศบาลของเรา ว่าจะต้องใช้
งบประมาณที่มีค่าและเป็นผลให้กั บประชาชน ที่ผมมาออกแสดงความคิดเห็นนี้ ผมไม่ได้ต่อต้านว่า
ไม่ให้รับ รับครับ แต่อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ถ้ามันไปติดข้อกฎหมายอะไร เทศบาลก็ไม่ได้ไปทําซักที
เพราะรอแบบนั้น เพราะเคหะเขาก็รอมาหลาย 10 ปีละ แต่ ณ วันนี้ที่มันง่ายสะดวกจริงๆ เลย และผมว่า
ทางการเคหะทําให้ก่ อนเลย ไม่ต้องรองบประมาณแล้ว ทํามาเลย สมบูรณ์แบบแล้วมอบให้เ ทศบาล
เทศบาลรอรับมาอนาคตข้างหน้าชํารุดสึกหรอไม่ว่ากันไม่มปี ัญหาแค่นนั้ ครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่
ครับ เชิญ เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ครั บ ท่ า นประธาน ผมขอใช้ เ วลาตรงนี้ เพี ย งสั้ น ๆ ก่ อ นอื่ น ก็ ต้ อ งขอแสดงความยิ น ดี ใ นเจตนาของ
การเคหะแล้ว ก็ เ ทศบาลนครลําปาง ที่จะร่วมกั นเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ให้กั บ พี่น้องประชาชนของ
ชาวการเคหะ แต่สิ่งที่ผมจะกราบเรียนต่อที่ประชุมผ่านไปยังท่านประธาน ผมเข้าประเด็นเลยครับ ผมดู
ในเรื่องญัตติที่จะขอรับโอนระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ของโครงการเคหะชุมชนลําปางระยะ
ที่ 1 , 2 และโครงการเคหะชุมชนลําปาง 1 ระยะที่ 3 ถ้าผมดูในหลักการและเหตุผลแล้ว ผมเข้าส่วน
เหตุผลนะครับ สิ่งที่ท่านจะโอนมีอยู่ 5 ข้อ ท่านกล่าวไว้ในเหตุผลข้อที่ 1 เรื่องถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา
บ่อพัก พร้อมส่วนควบ โฉนดถนน จํานวน 7 โฉนด และโฉนดรางระบายน้ํา จํานวน 5 โฉนด นอกนั้น

41
ก็มาข้อ 2 ระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในโครงการ มิเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 8 มิเตอร์ และโคมไฟฟ้าแสง
สว่าง ข้อ 3 อาคารพร้อมระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 1 อาคาร โฉนดเลขที่ 149063 ขนาดพื้นที่ประมาณ
0-1-55 ไร่ แล้วก็รายการที่ 4 สวนสาธารณะ จํานวน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 137927 เนื้อที่ 0-1-96.2 ไร่
และ โฉนดเลขที่ 129491 เนื้อที่ 0-3-09.7 ไร่ สิ่งที่ผมจะนําเรียนต่อท่านประธาน สิ่งที่ผมอยากทราบ
การเคหะก็มานั่งอยู่ที่น่แี ล้ว การโอนของท่านระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ หรือทรัพย์สินทั้ง 5
รายการที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ครับ ผมไม่ทราบว่าการโอนให้กับเทศบาลมันมีเงื่อนไขภาระผูกพัน
หรือภารกิจอะไรของการเคหะ เมื่อรับโอนมาแล้วทางเทศบาลจะต้องดําเนินการภายใต้เงื่อนไขภารกิจ
หรือข้อผูกพันของการเคหะ เพราะว่าในญัตติไม่ได้พูด เพราะสิ่งที่ผู้บริหารได้เสนอเข้ามามันมีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการพั ส ดุ ข้อ 9 ที่ เ ขาพู ดว่ า ในกรณี ที่ มี ผู้อุ ทิ ศพั ส ดุใ ห้ เ ป็น กรรมสิท ธ์ แ ก่
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ ถ้าการกระทํานั้นมีเงื่อนไข
หรื อ ภารกิ จ ติ ด พั น การจะรั บ เอาพั ส ดุ ก็ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาฯ ที่ นี้ ใ นประเด็ น ของผม
ผมเข้าใจว่าการโอน โอนตามสภาพที่เห็นอยู่และโดยภารกิจหน้าที่ของเทศบาล บางครั้งบางคราวเรา
รับมาจะมาพูดถึงต้นทุนและกําไร ผมว่ามันเป็นงานบริการสาธารณะ กําไรไม่มีหรอกมันมีแต่ขาดทุน
เพราะว่าดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอะไรที่ผมมอง
แต่สิ่งที่ผมอยากจะได้ยินได้ฟังจากการเคหะว่าทรัพย์สินเหล่านี้ที่ปรากฏอยู่ในเหตุผลทั้ง 5 รายการ
มันมีเงื่อนไขมีภาระอะไรหรือเปล่าหลังจากรับโอนมาแล้ว ที่ทางเทศบาลนครลําปางจะต้องดําเนินการ
ภายใต้ภาระผูกพันข้อกําหนดของการเคหะแห่งชาติ ผมจะได้พิจารณาตรงนี้ เพราะว่าท่านกล่าวลอยๆ
ว่าทรัพย์สินตรงนี้ 4 - 5 รายการ มอบสิทธิให้เลย มอบกรรมสิทธ์ให้ดูแลหรือยังไง ถ้ามอบสิทธิให้แล้ว
ทางเทศบาลรับมาแล้วจะต้องดําเนินการทางการเคหะจะมีเงื่อนไข จะต้องมีข้อกําหนดอะไรที่จะต้องมา
กําหนดไหม ว่าภายใน 5 ปี 10 ปี ทางเทศบาลจะต้องดําเนินการโดยการเคหะจะต้องมากํากับดูแลด้วย
อะไรอย่างนี้ เป็นต้น สิ่งที่ผมอยากจะฟังคําชีแ้ จงตรงนี้ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือ
ไม่ครับ เชิญ ผูบ้ ริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก่อนจะขออนุญาตให้กับ
ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเทศบาลได้ตอบข้อซักถาม รวมไปถึงจะขออนุญาตให้ทางการเคหะ
ได้ตอบข้อซักถาม ก็นิดเดียวนะครับว่าโครงการของการเคหะก็เป็นโครงการอมตะจริงๆ เป็นระยะเวลา
ที่ยาวนานมาก กระบวนการต่างๆนานา มาถึงวันที่นําเสนอสู่สภาฯในครั้งนี้ ก็ได้ผ่านกระบวนการและ
ขั้นตอน ทั้งตั้งคณะกรรมการในส่วนของเทศบาลเอง รวมถึงการตั้งกรรมการร่วมระหว่างการเคหะกับ
ทางเทศบาลได้พูดคุยได้ประชุมหารือกันหลายครั้งหลายรอบ จนตกผลึกทั้งหมดแล้วว่า มันถึงเวลาแล้ว
ที่จะต้องนําเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ถ้าถามในฐานะนายกเทศมนตรีว่าโครงการดั งกล่าวนี้ สมบูรณ์
100 เปอร์เซ็นต์ไหม ก็มันไม่ได้ส มบูรณ์ 100 เปอร์เ ซ็นต์ มันคงเป็นไปไม่ได้ก็ เพราะเหตุนี้ที่เ ราจําเป็น
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จะต้องรับโอนเพื่อทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในการเคหะ เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นอยู่ที่สภาฯ สภาฯจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้กระจ่างให้ชัดเจน
เพื่อที่จะได้ตอบคําถามให้พี่น้องชุมชน วันนี้ตัวแทนของพี่น้องชุมชนก็มาค่อนข้างเยอะ ก่อนที่จะเข้าสู่
การพิจารณา ขออนุญาตให้ทางฝ่ายเทศบาลได้ตอบคําถามทั้งหมดก่อนในรายละเอียดและก็ติดตาม
ด้วยทางการเคหะเป็นผูต้ อบ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯด้วยครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ เจ้าหน้าที่ครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณธงชัย พัวศรีพันธุ์
นิติกรชํานาญการพิเศษ ในการตอบญัตตินี้ ในข้อกฎหมายครับ ส่วนในรายละเอียดในเรื่องของการตั้ง
คณะกรรมการ ในเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งหลาย เดี๋ยวทางการเคหะจะเป็นผู้ตอบเอง เชิญเลยครับ
นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกรชานาญการพิเศษ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกรชํา นาญการพิเศษ ได้รับมอบหมาย
ให้ ม าแถลงชี้ แ จงความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเสนอญั ต ติ ก ารรั บ โอนจากการเคหะชุ ม ชนของลํ า ปาง
โดยหลั ก การแล้ ว ก็ คือ ว่า ในการเสนอญั ต ติใ นการรับ โอนนี้เ ป็น การรั บ โอนเกี่ย วกั บ พั สดุ เ รื่ องถนน
สาธารณูปโภคต่างๆของการเคหะ ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครลําปาง โดยระเบียบของพัสดุให้เราสามารถ
รับได้ โดยถ้าหากมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสิ่งที่รับมอบมาก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทางสภาฯก่อน
ซึ่งในที่ประชุมได้คุยกันแล้วว่า การรับมอบสาธารณูปโภคต่างๆ ของการเคหะนั้นย่อมมีทั้งสิ่งที่สมบูรณ์
และก็ใช้งานมาบ้างตามสภาพ ซึ่งทางการเคหะก็ได้ดําเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมไปบางส่วนแล้ว
นะครับ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ท างการเคหะได้ซ่อมแซมมา และทําบัญ ชีส่งมาให้ ท างเทศบาลก็ ไ ด้มีก าร
ตรวจสอบดูแล้วว่า สามารถรับมาดําเนินการต่อเนื่องได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งในการรับโอนนี้ ก็รับโอนมา
ตามสภาพ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีทั้งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ แต่ก็ยังใช้การได้อยู่ ซึ่งก็เป็นภาระที่เทศบาล
จะต้องดําเนินการเข้าไปบริหารจัดการต่อไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละปีงบประมาณมีการเสนอปรับปรุง
สาธารณูปโภคตรงจุดไหนของการเคหะก็คงเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารในภายหลัง ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกั บ
ข้อกฎหมายตรงนี้ก็เพียงแต่ว่าการที่รับโอนตรงนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาฯ จึงจะขอให้สภาฯ
เทศบาลว่าการรับโอนสิ่งนีก้ ็เหมือนกับการรับโอนสิ่งที่ใช้ได้มาบ้างแล้ว ก็เปรียบเหมือนว่าถ้าเราจะได้รับ
มอบโอน บางทีอาจจะมีการมอบโอนรถยนต์คันใหม่กับรถยนต์ที่มีสภาพการใช้ง านแล้ว ซึ่งมันก็ยังใช้
การได้แต่ว่าผู้รับโอน ก็อาจจะต้องมาซ่อมแซมหรือทํานุบํารุงในภายหลัง แต่ไม่ได้รับของซึ่งมีสภาพ
ชํารุดเสียหาย โดยยังใช้การไม่ได้ จากการที่เราประชุมร่วมกันก็ได้ตรวจสอบในรายละเอียดตามบัญชี
ต่างๆ ทางคณะกรรมการก็ได้เห็นว่า โครงการของการเคหะชุมชนที่ เสนอมาในญัตตินี้ก็มีประสิทธิภาพ
ที่รับโอนได้ ตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ฝ่ายการเคหะครับ
นางสาวหนึ่งปริญญา อินทร์วิเศษ พนักงานจัดการทรัพย์สิน 9 เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ การเคหะแห่งชาติต้องขอบคุณ ที่ได้นําวาระเรื่อง
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การมอบโอนระบบสาธารณู ป โภค - สาธารณู ป การ เข้ า ประชุ ม สภาฯ ในครั้ ง นี้ ดิ ฉั น นางสาว
หนึ่งปริญญา อินทร์วิเศษ พนัก งานจัดการทรัพย์สิน 9 ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าการการเคหะ
แห่งชาติให้มาร่วมชี้แจงสภาฯ ในครั้งนี้ ในรายละเอียดการเคหะแห่งชาติจะขอตอบในประเด็นเท่าที่จะ
สามารถตอบได้ แต่คิดว่าน่าจะครบถ้วนสําหรับรายการ เอาตั้งแต่เริ่มต้นว่าโครงการเรามีการก่อสร้าง
ตั้งแต่ปี 33 เรื่อยมา ในสภาพของทรัพย์สิน ในกระบวนการส่งมอบ ในหนังสือที่มีการมอบ ซึ่งหัวหน้า
สํานักงานการเคหะจังหวัดลําปาง เป็นผู้มีหนังสือส่งมอบ แต่การที่จะมีหนังสือแจ้งได้ ก็คือได้มีคําสั่ง
จากผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติได้มีหนังสือมอบว่าให้หัวหน้ามีอํานาจในหนังสือส่งมอบได้ ประเด็นที่ 1
ประเด็นที่ 2 ก็คือในเรื่องของรายการทรัพย์สินที่เราจะมอบ 5 รายการ รวมทั้ งภาพที่ท่านสมาชิก
ได้กรุณาไปถ่ายภาพแล้วก็นําเสนอในที่ประชุม 5 รายการนี้ก็คือ ข้อที่ 1 ในเรื่องของถนน ทางเท้า
ท่อระบายน้ํา แล้วก็ส่วนควบ ตรงนี้ซึ่งมีด้วยกัน 7 โฉนด เราได้จดเป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้ว 7 โฉนด
ก็คงปรากฏอยู่ในเอกสารที่มีการส่งมอบ เป็นถนนสาธารณะเรียบร้อยแล้ว ประเด็นถัดมาก็คือในเรื่อง
ของไฟฟ้า 8 ส่วน 8 มิเตอร์ 7 มิเตอร์ ถ้าเราได้มีการมอบโอนคือหลังจากประชุมสภาฯ เสร็จหรือมีมติ
รับมอบแล้ว เราจะต้องมีลงนามข้อตกลง MOU กัน ก็คือว่าจะเป็นทางการจากการเคหะแห่งชาติ
มอบให้กับทางเทศบาล โดยผู้บริหารระดับสูงของเราจะมาลงนามใน MOU ซึ่งในเงื่อนไขจะมีเงื่อนไข
อะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ทราบ รายการที่ 2 ที่ละไว้เมื่อสักครู่ก็คือมิเตอร์ไฟมี 8 มิเตอร์ 7 มิเตอร์ อยู่ใน
เอกสารแนบ เมื่อมีการรับมอบแล้วไฟตรงนี้ การเคหะแห่งชาติ จะติดต่อกับการไฟฟ้า แล้วก็โอนมิ เตอร์
ไฟเป็นไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งไฟฟ้าสาธารณะนี้ ทางเทศบาลจะไม่ต้องจ่าย เนื่องจากว่าการไฟฟ้าเขามี
ข้อผูกพันอยู่แล้ว ว่าค่าไฟฟ้าไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ เทศบาลไม่ต้องต้องจ่าย ซึ่งก็ได้นําเรียนปรึกษา
หัวหน้าส่วนแล้วว่า ไฟฟ้าของเทศบาลจะไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้น 7 มิเตอร์ ตรงนี้ก็จะไม่เสีย
ค่าไฟ ส่วนมิเตอร์ไฟลําดับที่ 8 ซึ่งเป็นไฟฟ้าของบ่อบําบัดน้ําเสีย ต้องเรียนว่าตรงนี้มันไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่าย
ประเภทจําเป็น หมายความว่า ถ้าเราเปิดระบบมาก ไฟก็จะขึ้นมากแต่ถ้าเราเปิดระบบน้อย ไฟก็จะน้อย
ซึ่งที่ผ่านมาของการเคหะแห่งชาติ เราก็จะใช้ค่อนข้างประหยัด เนื่องจากว่างบประมาณของเราที่จะ
เสนอตรงนี้ค่อนข้างมีจํากัด โดยเฉลี่ยแล้วค่าใช้จ่ายที่จ่ายก็อยู่ที่ประมาณ 4 – 5 พันบาท 6 พันบาท หรือ
อะไรประมาณนี้ ซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าขึ้นอยู่กั บการเปิดไฟ แล้วก็ใ นส่วนของพื้นที่สวน สวนจะมีอยู่
ด้วยกัน 2 แปลง แปลงหนึ่งเป็นแปลงที่ทางคณะกรรมการชุมชนได้ขอสนับสนุนจากเทศบาลให้สร้าง
อาคารตรงนี้ก็คือ เราจะมอบทั้งอาคารไปด้วย ก็คือทั้งแปลงนี้นะคะ แล้วก็มาอีกส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นที่
ที่ว่าง แล้วก็ในส่วนของระบบถัดมาก็คือ โคมไฟ มีทั้งหมด 158 โคม ซึ่งตรงนี้ทางการเคหะแห่งชาติ
ในปี 62 เราได้รับงบประมาณมาที่จะซ่อมแซมให้สภาพพร้อมใช้งาน ตามที่ท่านสมาชิกกังวลใจ ตรงนี้
ก็คือจะตัดปัญหาไปได้ แล้วมาในส่วนของบ่อบําบัดน้ําเสีย ทางคณะกรรมการทางเทศบาลก็ได้ไปตรวจ
พื้นที่แล้วก็ให้ข้อเสนอแนะมาแล้วว่า การเคหะแห่งชาติจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมตามภาพที่นํา เสนอ
ให้ดีไหม ซึ่งการเคหะแห่งชาติเราก็จะต้องซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ ต้องเรียนว่ามีรายการที่เราจะซ่อมแซม
อยู่ 3 รายการ แต่เราจะผูกพันในข้อตกลงไว้ เนื่องจากว่าในปี 62 ที่ท่านพูดนะคะ ว่างบประมาณของ
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ทางเทศบาลจะไม่ได้ตั้งไว้ ซึ่งการเคหะแห่งชาติก็จะตั้งไว้ในปี 62 แล้วในปี 63 เราจะไม่ได้ตั้งไว้เพราะว่า
ทางปี 63 ทางเทศบาลก็จะตั้ง เพราะว่าในทางส่วนกลางการเคหะแห่งชาติตั้งไว้ เทศบาลก็ไม่สามารถ
ที่จะตั้งได้มันจะส่งมอบกันโดยปี 62 ทางการเคหะจะทําให้ ส่วนปี 63 ก็เป็นของเทศบาล แล้วก็อีกส่วน
หนึ่งในเรื่องของกระบวนการซ่อมแซมที่ผา่ นมา เราได้มีการซ่อมแซมตามสภาพเพื่อให้ใช้งานปี 57 เราก็
ได้ซ่อมแล้วเป็นบางส่วน แล้วก็ปี 61 เราก็ได้ซ่อมถนนแล้วเป็นบางส่วน แล้วพอมาปี 62 เราก็จะมีงบ
ที่จะมาสนับสนุนในการซ่อมถนนให้เพิ่มอีกเป็นบางส่วน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เราได้รับ
หลังจากประชุมสภาฯ เสร็จสิ้นแล้ว อีกนิดหนึ่งที่ท่านได้สอบถามก็คือในเรื่องของโฉนด แบ่งออกเป็น
สองส่วนก็คือเป็นถนนที่จดเป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้ว ตัวนี้เราไม่ได้ดําเนินการอะไรให้แล้วเพราะเป็น
สาธารณะ ในส่วนที่เหลือต้องเรียนว่าที่ผ่านมาหลาย 10 ปีที่ท่านพูดในเมื่อสักครู่ว่าทําไมไม่พิจารณา
ส่วนหนึ่งทราบว่าโฉนดที่ผ่านมาการเคหะให้ใช้เฉยๆ ไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ให้ แต่ในครั้งนี้ได้รับอนุมัติจาก
ผูว้ ่าการการเคหะแห่งชาติวา่ โฉนดที่เหลือทั้งหมดไม่วา่ จะเป็นสวน บ่อบําบัดน้ําเสีย แล้วก็พื้นที่ว่าง ถ้ามี
การมอบโอนเสร็จเรียบร้อยเราจะโอนกรรมสิท ธ์ให้กับเทศบาล หลังจากมอบโอนแล้วทางการเคหะ
แห่งชาติ ผู้ว่าจะมอบอํานาจให้หัวหน้าสํานักงานไปโอนกรรมสิทธ์นี้ที่สํานักงานที่ดิน ให้เป็นชื่อเทศบาล
และขณะเดียวกันทางเทศบาลก็จะต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปรับมอบโอน ในการมอบโอนโฉนดนี้
วัตถุประสงค์ของโฉนดจะระบุเป็นพื้นที่แ ปลง แปลงนั้นตามมาสเตอร์แพน (Master Plan) ที่เราได้รับ
อนุญาตการก่อสร้าง อย่างเช่นบ่อบําบัดน้ําเสียในโฉนดการเคหะแห่งชาติก็จะโอนให้เทศบาลแต่ระบุว่า
เป็นบ่อบําบัดน้ําเสีย สวนสาธารณะเราก็จะโอนให้กับเทศบาลแต่หลังโฉนดก็จะระบุว่าเป็นสวนอย่างนี้
สําหรับการลงนาม MOU ผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นผู้มีอํานาจในการลงนาม MOU ก็จะมาทําพิธีรับมอบ
โอนแล้วก็ในเงื่อนไขข้อตกลงในปี 62 ทั้ง 3 รายการเราจะระบุไว้เลยว่า 1. ก็คือซ่อมไฟถนนทั้งโครงการ
2. ซ่อมถนนประมาณ 4,100 ตารางเมตร เราก็จะระบุไว้ในข้อตกลง แล้วก็ในเรื่องของการซ่อมบ่อบําบัด
น้ําเสีย เราก็ จะระบุไ ว้ใ นข้อตกลง เพราะฉะนั้นขอให้ ท่านสมาชิก ได้เ ข้าใจเลยว่าในปี 62 การเคหะ
แห่งชาติยังจะต้องดู แล แต่อาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของการตัดหญ้าให้เ รีย บร้อย สภาพชุมชนให้ดี ขึ้น
ส่วนในปี 62 ก็จะเป็นงบประมาณของทางเทศบาลได้เลย ในขั้นตอนหลังจากประชุมนี้เสร็จเรียบร้ อย
แล้ว ถ้าท่านสมาชิกให้ความเมตตาในการรับมอบโอนแล้วถัดไปเราก็จะลงนามในข้อตกลง หลัง จากนั้น
ก็จะเป็นการเปลี่ยนชื่อมิเตอร์ไฟ แล้วก็โอนกรรมสิทธ์ให้โดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานะคะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใด
จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ
ผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมก็ได้ฟังคําชี้แจงจากทางการเคหะ
ที่บอกว่างบประมาณจะตั้งไว้แล้วอะไรไว้แล้ ว เพื่อจะรอทําการบูรณะสร้าง ผมก็เป็นห่วงตรงนี้อีกแล้ว
ครับท่านประธาน เกิดกรณีถ้าเรารับมอบโอนแล้วมันจะขัดแย้งกับงบประมาณที่ตงั้ ไว้หรือเปล่า อันนี้เป็น
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ข้อสงสัยของผม ผมก็กลัวจะเสียโอกาสเหมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่ กลัวเสียโอกาสพ่อแม่พี่น้อง ผมว่า
กรณีนี้น่าจะทําให้ พร้อมเสร็จแล้วมาโอนอะไรตรงนี้มันน่าจะเร็วกว่า เพราะว่าเดี๋ยวเกิดมาขัดแย้งกัน
ตามระเบียบข้อใดข้อหนึ่ง งบประมาณที่ตั้งไว้แล้ว ตอนนี้จะทําแต่ว่าโอนไปเทศบาลแล้วทําไม่ได้อีก
พ่อแม่พี่น้องชาวเคหะก็จะขาดโอกาสไปอีก ขอบคุณครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีท่านอื่นอีก หรือไม่ ครับ ไม่มี
นะครั บ ผู้ บ ริ ห ารมี อ ะไรจะชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม อี ก หรื อ ไม่ ค รั บ ไม่ มี น ะครั บ ถ้ า ไม่ มี ผ มจะขอมติ น ะครั บ
ทางการเคหะมีอะไรจะชีแ้ จงเพิ่มเติม เชิญครับ
นางสาวหนึ่ ง ปริ ญ ญา อิ น ทร์ วิ เ ศษ พนั ก งานจั ด การทรั พ ย์ สิ น 9 สํ า หรั บ ประเด็ น ที่ ว่ า
ถ้ารับมอบไปแล้วจะมีประเด็นไหม ต้องบอกว่าที่นําเรียนเมื่อสักครู่ ในการลงนาม MOU ซึ่งในเอกสาร
ก็ได้นําเรียนทางเทศบาลแล้ว ข้อตกลงนี้ถือว่าเป็นการตกลงระหว่างราชการกับราชการ แล้วระบุว่าเรา
จะต้อ งซ่อมให้เ พราะฉะนั้น เราก็ จะต้ องซ่อ มให้ ตามในลงนามเอกสารราชการกั บ ราชการ ในปี 62
ในเรื่ อ งของงบประมาณพรบ.จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งปี 60 การเคหะแห่ ง ชาติ ไ ด้ ง บประมาณตรงนี้ ม าแล้ ว
เราจะต้องดําเนินการถ้าไม่ดําเนินการในเรื่องของงบประมาณก็จะมีการเร่งรัดงบ มีการติดตามในเรื่อง
ของงบประมาณว่าเราได้มีก ารดําเนินการไหม ถ้าไม่ดําเนินการการเคหะแห่งชาติได้รับงบประมาณ
มาแล้วเราก็จะต้องถูกตรวจสอบ แล้วเราก็จะต้องรายงานกรมบัญชีก ลาง เพราะฉะนั้นต้องบอกว่า
สัญญาของในเรื่องของการทําถนน ได้ผู้รับเหมาแล้ว ในเรื่องของแบบซ่อมถนนก็เตรียมมาด้วยนะคะ
ซึ่งการดําเนินการก็จะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายน เพราะว่าในเรื่องของการก่อสร้าง
มันต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 90 วัน เพื่อเป็นการเน้นย้ําว่า เพื่อความมั่นใจ ข้อที่ 1 ก็คือ ในข้อตกลง
ระบุไว้ชัดเจนแล้วผู้บริหารระดับสูง ระดับผู้ว่า รองผู้ว่ามาลงนามตรงนี้ให้มีความมั่นใจได้ แล้วก็ในเรื่อง
งบประมาณเราได้รับงบประมาณมาแล้ว เราต้องดําเนินการเพราะว่าเป็น งบประมาณของหลวง ถ้าไม่
ดําเนินการเราก็จะต้องถูกตรวจสอบแล้วก็มีการเร่งรัดการใช้งบประมาณ ถ้าเราไม่ดําเนินการ การเคหะ
แห่งชาติจะไปของบประมาณแล้ว ไปทําในโครงการอื่น มันจะไม่มีน้ําหนัก ว่าเราให้มาแล้วทําไมคุณ
ไม่ดําเนินการ มันก็บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารงานของเราเหมือนกัน แล้วอีกนิดหนึ่ง
คือ ขบวนการตรงนี้การที่เราจะมอบทรัพย์สินให้ใคร เนื่องจากว่ามันเป็นทรัพย์สินของหลวง ขบวนการ
ต่างๆ เรามีค ณะกรรมการเหมือนกั บ ทางเทศบาลอย่างนี้ ต้องมีก ารมาตรวจสอบทรัพย์สิน ต้องมี
ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายก่อสร้างของเรา ประชุมหลายรอบเหมือนกัน เราพิจารณากันหลายรอบเป็นลักษณะ
ของท่านเหมือนกัน แล้วในครั้งนี้ที่ดิฉันมาในวันนี้ การเคหะแห่งชาติเราก็ มาในนามของรัฐ ทุกอย่าง
มันปรากฏด้วยเอกสาร ปรากฏด้วยพยานหลักฐานทั้งหมด ขอให้ท่านมีความมั่นใจในเรื่องของสิทธิต่างๆ
ซึ่งในครั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางเทศบาลจะได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาว
เคหะชุมชนของเรา ขอบคุณคะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ คุณสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
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นายสมหมาย พงษ์ ไพบู ลย์ สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับ ท่านประธาน
กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูล ย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ต้องขอขอบคุณทางการเคหะ
ได้ชแี้ จงรายละเอียดทั้งนีท้ ั้งนั้น ถ้ามีเอกสารชีแ้ จงอย่างที่ท่านพูดมาตรงนี้ก็คงจะไม่มีข้อสงสัยอะไรตรงนี้
ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้อ งชาวเคหะ ที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายไปทั้งวันนี้ก็เป็นห่วงเรื่อง
การเดินหน้าของโครงการ กลัวจะทับซ้อนเกี่ยวกับการงบประมาณการรับมอบ เพราะว่าชุมชนเคหะก็อยู่
ในสภาพแบบนี้มาหลาย 10 ปีล ะ ณ วันนี้ที่จะได้โ ครงการดีๆ ตรงนี้เ ข้าไป ที่เ ราอภิปรายมาทั้งวันนี้
ก็เป็นห่วง กลัวจะทับซ้อน ที่จะได้โครงการเร็วๆ กลับไปช้าอีก ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอแสดงความดีใจกับ
ชุมชนทางเคหะอีกทีหนึ่ง คิดว่าทางสมาชิกสภาฯ คงไม่มขี ้อกังขาอะไร ขอบคุณมากครับ
นายกิต ติ จิว ะสั นติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่ มีท่ านใดจะอภิ ป รายแล้ ว
นะครับ ต่อไปผมจะขอมติ นะครับ ในญั ตติ เรื่ อง ขอเสนอญั ตติ ข อความเห็นชอบการรับ โอนระบบ
สาธารณูปโภค – สาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนลําปาง ระยะที่ 1,2 และโครงการเคหะชุมชน
ลําปาง 1 ระยะ 3 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 16 เสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านใดไม่เห็นชอบ มีหรือไม่ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียง
มติ ท่ี ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ จํ า นวน 16 เสี ย ง เห็ น ชอบให้ รั บ โอนระบบสาธารณู ป โภค –
สาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนลําปาง ระยะที่ 1,2 และโครงการเคหะชุมชนลําปาง 1 ระยะ 3 ,
ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง 1 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้เวลา 13.00 น. กระผม
จะพักการประชุมชั่วคราว เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และจะเริ่มประชุมต่ออีกครั้งในเวลา 14.00 น.
-พักรับประทานอาหารกลางวันเริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อถึงเวลา 14.00 น. และมี
สมาชิกสภาฯ เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมจะดําเนินการประชุมต่อนะครับ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.9 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอยกเลิกมติสภาเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย และมติ
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สภาเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ
ในการจ้างเอกชนกาจัดขยะมูลฝอยในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และขอรับความเห็นชอบ
ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนและกาจัด
ขยะมูลฝอย ต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.9 ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอยกเลิกมติสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกิ นกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็ บขนมูลฝอย และมติสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง
การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนกําจัดขยะมูลฝอย
ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย ต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ เชิญ ฝ่ายบริหารผูเ้ สนอครับ
นายสุ วรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานฯ ที่เ คารพ
ท่านสมาชิก สภาฯ ทุกท่ าน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผู้ได้รับ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญั ต ติ ขอยกเลิ ก มติ ส ภาเทศบาลนครลํ า ปาง เรื่ อ ง การก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณ
รายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย และมติสภาเทศบาล
นครลําปาง เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้าง
เอกชนกําจัดขยะมูลฝอย ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และขอรับความเห็นชอบก่อหนี้
ผูก พั นงบประมาณรายจ่ายเกิ นกว่าหนึ่ง ปีงบประมาณ ในการจ้า งเอกชนเก็ บ ขนและกํ าจั ด
ขยะมูลฝอย ต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้ า พเจ้ า นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง ขอยกเลิ ก มติ ส ภาเทศบาล
นครลําปาง เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชน
เก็ บขนมู ล ฝอย และมติ ส ภาเทศบาลนครลํา ปาง เรื่ อ งการก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรายจ่ า ย
เกิ น กว่ า หนึ่ ง ปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนกําจัดขยะมูลฝอย ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และขอรับ
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ความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนและ
กําจัดขยะมูลฝอย ต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขอยกเลิก มติส ภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การก่อหนี้ผูก พันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า
หนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย และมติสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนกําจัดขยะมูลฝอย ในคราว
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2560 เนื่ องจากเทศบาลนครลํ าปางได้ ทํ าการสรรหาผู้ รั บจ้ างตามระเบี ยบวิ ธี การพั สดุ ฯ
แล้วไม่ส ามารถสรรหาผู้รับ จ้า งได้ ประกอบกับ เพื่อ ให้ก ารก่อ หนี้ผูก พัน งบประมาณรายจ่า ยเกิน
กว่า หนึ่ง ปีงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้น การปฏิบัติตามระเบีย บจากผู้มีอํานาจ
ที่ให้ความเห็นชอบและอนุมัตไิ ว้แล้วเป็นสําคัญ
และขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการทํา
สัญญาจ้างเอกชนเก็บขนขยะและกําจัดขยะมูลฝอยต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ก่อหนี้
ผูกพันลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 38 ระบุว่า “การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายเกิ นกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ให้ก ระทําได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และจัดทําเป็น
งบประมาณรายจ่ายตามขัน้ ตอนของกฎหมาย”
เหตุผล
ด้ว ยเทศบาลนครลํ า ปางได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาเทศบาลนครลํ าปางให้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย ในคราวประชุม สภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2560 ในการทําสัญญาจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอยต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2565 (วั นที่ 1 ตุล าคม 2560 – วัน ที่ 30 กั นยายน 2565) และให้ก่ อหนี้ผูก พันงบประมาณ
รายจ่ายเกิ นกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนกํ าจัดมูลฝอย ในคราวประชุมสภาเทศบาล
นครลํา ปาง สมั ย ประชุม สามัญ สมัย ที่ 2 ครั้ง ที่ 1 ประจํา ปี พ.ศ. 2560 เมื่อ วัน ที่ 25 พฤษภาคม
2560 ในการทําสัญญาจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอยต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2565 (วันที่ 1 ตุล าคม 2560 – วัน ที่ 30 กันยายน 2565) แต่เ นื่อ งจากเทศบาลนครลําปาง
ได้ทํา การสรรหาผู้รับ จ้างตามระเบีย บวิธีก ารพัสดุฯ เป็นจํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ได้ทําการประมูล
จ้างเก็ บ ขนมูล ฝอยและกํ าจัด มูล ฝอย ระยะเวลา 5 ปีง บประมาณ(วั นที่ 1 ตุลาคม 2560 – วัน ที่ 30
กันยายน 2565) ด้วยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศเทศบาลนครลําปาง ลงวันที่
7 สิงหาคม 2560 ผลการประมูล ไม่มผี ยู้ ื่นเอกสารการประมูล และครั้งที่ 2 ตามประกาศประกวดราคา
จ้างเหมาเอกชนเก็บ ขนมูล ฝอยในเขตเทศบาลนครลํา ปาง ระยะเวลา 4 ปี 6 เดือ น (ตั้ง แต่วัน ที่ 1
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เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2565) ตามประกาศเทศบาลนครลําปาง ลงวันที่ 25 มกราคม 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ 19/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 ผลปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่มีคุณสมบั ติไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่เทศบาลนครลําปางกําหนด จึงได้
พิ จ ารณายกเลิ ก การประกวดราคาดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ระยะเวลาดํ า เนิ น การตามที่ ส ภา เทศบาล
นครลํ าปางให้ค วามเห็นชอบก่ อหนี้ผูก พันงบประมาณเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ เป็นระยะเวลา 5
ปีงบประมาณดังกล่าว (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ) ได้ล่วงเลยมาเป็นเวลา 1 ปี 2 เดือน คงเหลือ
ระยะเวลาอีกเพีย ง 3 ปี 10 เดือน หากทําการสรรหาผู้รับจ้างตามขั้นตอนทางพัสดุ ตามระยะเวลา
ที่เหลืออยู่ อาจขัดแย้งกับมติสภาเทศบาลนครลําปางดังกล่าวข้างต้นได้ ประกอบกับเทศบาลนครลําปาง
พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย มีความจําเป็นต้องทําสัญญาจ้าง
ในระยะยาว เพราะว่าเป็นกิจการที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน รวมทั้งต้องใช้การลงทุน
ค่ อ นข้ า งสู ง เป็ น การจู ง ใจแก่ เ อกชนผู้ ป ระกอบการให้ เ กิ ด ความสนใจที่ จ ะมาลงทุ น เพราะได้ รั บ
ค่า ตอบแทนเป็น ระยะยาวและต่ อ เนื่ อ งคุ้ มทุ น ของผู้ รั บ จ้ าง ฉะนั้น เทศบาลนครลํ า ปาง จึ งมี ค วาม
จํา เป็ น ต้อ งดํ า เนิน การทํา สั ญ ญาจ้า งเหมาเก็ บ ขนและกํ าจั ด ขยะมูล ฝอยต่อ เนื่ อ ง 5 ปี ง บประมาณ
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางได้อนุมัติให้ เทศบาล
นครลํ าปางยกเว้นการปฏิบัติ ตามข้อ 38 วรรคสอง แห่งระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
ฉะนั้น ด้วยเหตุผลและความจําเป็นดังกล่าวข้างต้น เทศบาลนครลําปาง จึงขอรับความเห็นชอบ
ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังนี้
1. ขอยกเลิกมติสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การก่ อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า
หนึ่งปีงบประมาณในการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ ที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
2. ขอยกเลิกมติสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การก่ อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า
หนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนกําจัดมูลฝอย ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลํา ปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ ที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
3. ขอรั บ ความเห็ น ชอบการก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรายจ่ า ย แผนงานเคหะและชุ ม ชน
งานกําจัดมูล ฝอยและสิ่งปฏิกู ล หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย วงเงินงบประมาณ
129,810,530 บาท (หนึ่ง ร้อ ยยี่สิ บ เก้ าล้ า นแปดแสนหนึ่ง หมื่ น ห้า ร้อ ยสามสิบ บาทถ้ว น)
โดยทําสัญญาต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ นับแต่วันก่อหนี้ผูกพันในสัญญาจ้าง
4. ขอรั บ ความเห็ น ชอบการก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรายจ่ า ย แผนงานเคหะและชุ ม ชน
งานกําจัดมูล ฝอยและสิ่งปฏิกู ล หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการกําจัดขยะมูลฝอย วงเงินงบประมาณ
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28,506,618.34 บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนหกพันหกร้อยสิบแปดบาทสามสิบสี่ สตางค์)
โดยทําสัญญาต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ นับแต่วันก่อหนี้ผูกพันในสัญญาจ้าง
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 38
2. หนังสือจังหวัดลําปางที่ ลป 0023.4/12176 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติ
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
3. หนังสือจังหวัดลําปางที่ ลป 0023.4/29734 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติ
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ดังนัน้ จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ กิตติภูมิ นามวงค์
ผูเ้ สนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้ มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เ คารพ กระผม ร้ อ ยเอกศั ก ดิ์ ชั ย หงษ์ ใ จสี สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ในญั ต ตินี้ เ ป็ น ญั ต ติ
ขอยกเลิ ก มติ ส ภาเทศบาลนครลํ า ปาง เรื่ อ ง การก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรายจ่ า ยเกิ น กว่ า
หนึ่ ง ปี ง บประมาณ ในการจ้ า งเอกชนกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยในคราวประชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และขอรับ
ความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนและ
กําจัดขยะมูลฝอย ต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ ตามเหตุผลที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติมาคือ ได้ทําการสรรหา
ผู้รับจ้างตามระเบียบวิธีการ จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ได้ทําการประมูลจ้างเก็บขนมูลฝอยและกําจัดมูลฝอย
ระยะเวลา 5 ปี งบประมาณ ตามประกาศเทศบาลนครลําปาง ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ผลการประมูล
ไม่มีผู้ยื่นเอกสารการประมูล ครั้งที่ 2 ตามประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขต
เทศบาลนครลําปาง ระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน ก็มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง
นี่ก็คือผลการประมูลงานที่ผ่านมาของญั ตตินี้นะครับ ก็มีการขอยกเลิกมติของสภา จากมติเดิมจ้าง
เอกชนกําจัดมูล ฝอยในราคา 31,425,918.52 บาท (สามสิบ เอ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อย
สิบ แปดบาทห้า สิบ สองสตางค์) แต่ในญัตติใหม่ นี้ขอเสนอการจ้างเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอยในราคา
28,506,618.34 บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนหกพันหกร้อยสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์) ตรงนี้จะเห็นว่า
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มติเดิมกับมติใหม่ในการกําจัดมูลฝอยลดลงจากเดิมเป็นเงิน 2,919,300.18 บาท (สองล้านเก้าแสน
หนึ ่ง หมื่ น เก้ า พั น สามร้ อ ยสิ บ แปดบาทถ้ ว น)ต่ อ ไปการเก็ บ ขนจากมติ เ ดิ ม ที่ ส ภาได้ อ นุ มั ติ ไ ปราคา
111,922,551 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) แต่ญัตติ
ใหม่จะขอจ้างในราคา 129,810,530 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบบาท
ถ้วน) การเก็บขนก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก 17,887,979 บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ด
สิบเก้าบาทถ้วน) แต่งานกําจัดขยะลดลง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามนะครับ ผมจะขอเรียนถามในสภา
แห่งนี้สามสี่ประเด็นนะครับ ประเด็นที่หนึ่ง อยากถามท่านประธานสภาฯ ว่า การลงมติในญัตตินี้จะมีถึง
4 ข้อใช่หรือไม่ครับ ข้อ 1 คือยกเลิกมติสภา เรื่องการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายการจ้างเอกชน
เก็บขนมูลฝอย ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ข้อ 2 ยกเลิกมติสภา เรื่องการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ในการจ้างเอกชนกําจัดมูลฝอย ในสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ ที่ 1 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ข้อ 3 ขอความเห็นชอบ
ในการก่อหนี้ผูกพัน การจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขยะมูลฝอย ข้อ 4 ขอความเห็นชอบในการก่อหนี้
ผูกพัน การจ้างเหมาเอกชนในการกําจัดขยะมูลฝอย ผมอยากจะเรียนถามว่าในญัตติ นี้มีทั้งหมด 4 ข้อ
เราต้องลงมติ 4 ครั้งใช่หรือไม่ครับ เพราะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 79 “ถ้ามีปัญหาซับซ้อนเป็นที่เข้าใจยาก ประธานสภา
ท้องถิ่นหรือที่ประชุมสภาท้องถิ่น อาจแยกประเด็นออกให้ล งมติเป็นตอนๆ ไปก็ได้ ” ผมขอหารือท่าน
ประธานครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เราจะลงมติทีละข้อครับ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง จะได้รับทราบกันครับว่า เราจะ
ลงมติเป็นข้อๆ ประเด็นที่สอง ขอถามผู้บริหารผ่านท่านประธานสภาฯ ว่าในการจ้างเอกชนกําจัดมูลฝอย
ทําไมค่าจ้างลดลงสองล้านกว่าบาทครับ และการจ้างเอกชนเก็บขนราคาเพิ่มขึ้นถึงสิบเจ็ดล้านกว่าบาท
ซึ่งค่าจ้างลดลงไปสองล้านกว่าบาทก็ไม่มีปัญหาครับ เพราะเงินก็จะตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลไป
แต่การจ้างเก็บขนมูลฝอยเพิ่มขึ้น จากที่สภาเคยอนุมัติไว้หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านกว่าบาท แต่ครั้งนี้มีราคา
เพิ่มขึ้น ผมอยากจะถามว่า เราจะเอางบประมาณสิบ เจ็ดล้านกว่าบาทจากที่ไหนมาเพิ่ ม ขอให้ตอบ
ประเด็นนี้ด้วยครับ ประเด็นที่สาม ถามผู้บริหารผ่านท่านประธานสภาฯ ว่าในระหว่างที่ทางเทศบาล
ยังไม่มีผู้รับจ้างเก็บขนและกํ าจัดมูล ฝอย เทศบาลได้ใช้วิธีการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยอย่างไรครับ
และมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างครับ ขอเรียนถามครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ผมจะให้สมาชิกอภิปราย แล้วจึงจะให้ฝ่ายบริหารตอบครั้งเดียว เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ปัญหาเรื่องการจัดเก็บขยะ คงจะสะสมมา
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นานนะครับ จากที่อ่านหลักการและเหตุผลในญัตติที่เสนอมา ผมอยากจะใคร่ข ออนุญาตได้เรียนถาม
ทางฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภาเพื่ อที่เราจะได้แนวทางในการแก้ปัญหา เรื่องที่เราจะแก้ปัญหา
ไม่ใช่เฉพาะระยะเวลาในการจัดจ้าง แต่ผมอยากจะทราบถึงต้นตอปัญหาที่แท้จริงว่า ทําไมเราจึงต้อง
เลื่อนการบริหารจัดการเรื่องนี้มาหลายๆ ครั้ง ซึ่งปัญหานี้เราก็ได้รับการร้องเรียนเรื่องของความสะอาด
ของการจัดเก็บขยะอยู่ตลอดเวลา ทั้งชาวบ้านที่เดือดร้อนเพราะบ้านเมืองสกปรก ผมอยากจะใช้เวทีนี้
ดูว่าต้นตอของปัญ หาทําให้เ กิ ด สิ่งที่เ ราต้องจัดเก็ บ ขนย้าย เกิดจากปัญ หาอะไร เพื่อที่เ ราจะได้หา
แนวทางและข้อเสนอที่ถูกต้อง ไม่ใช่แก้ปัญหาโดยวิธีการเลื่อนเวลาไปเรื่อยๆ และจัดเก็บไม่ได้ ผมคิดว่า
ปัญหาเรื่องความสะอาดเป็นเรื่องสําคัญ เรื่องขยะเป็นเรื่องสําคัญ ฉะนั้น จากข้อมูลที่เสนอมาไม่มีถึงต้น
ตอว่ า ทํ า ไมถึ ง ประสบปั ญ หาที่ เ ราจะต้ อ งมาขอขยายเวลาอยู่ เ รื่ อ ยๆ ปั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ ง คื อ อะไร
ฝ่ายบริหารคงจะสามารถอธิบายได้เพื่อประกอบการพิจารณาครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ท่านสมาชิ ก สภาฯ ผู้ท รงเกี ย รติทุก ท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขอบคุณด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของสมาชิกสภาฯ ในโครงการดังกล่าว ซึ่งทางฝ่ายบริหารเองก็ไม่ได้
นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ ทว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหน หลังจากที่เราไม่สามารถที่จะหาผู้ รับเหมาได้ หรือไม่มี
ผู้รับเหมามายื่นตามประกาศของเทศบาลที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้ต้องขออนุมัติยกเว้นระเบียบไปยั ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด และได้นําเข้าสู่การพิจารณาของสภาในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง ในรายละเอียดทั้งหมด
ผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตอบคําถามของท่านสมาชิ กสภา แต่ที่ผ่านมาหลังจากที่เรา
ไม่สามารถที่จะมีผู้รับจ้างมาตามประกาศของทางเทศบาลได้ เทศบาลก็ได้ใช้วิธีการเช่ารถเดือนต่อเดือน
ตามอํานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีที่มี โดยปกติแล้วก็ทํางานด้วยความยากลําบาก 1.ยากลําบากจาก
รถจัดเก็บ ขยะ ปกติบริษัทเดิมจะใช้รถ 16 คันในการดําเนินการในแต่ละวัน แต่พอหลังจากไม่มีผู้มา
รับจ้าง อํานาจของนายกเทศมนตรีก็สามารถจ้างได้ในวงเงินเพียง 6 คัน เท่าที่รถเทศบาลมีอยู่และใช้ได้
ก็ คื อ รถบริ จ าคบ้ า ง และรถที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ จํ า หน่ า ย ก็ เ อามาใช้ ใ นการดั ง กล่ า ว 2.ในเรื่ อ งการฝั ง กลบ
ก็ เ ช่ น เดี ย วกั น ใช้ ค นงานของเทศบาลดํ า เนิ น การทั้ ง หมด ก็ เ ป็ น ที่ ย ากลํ า บากเพราะมี ข้ อ จํ า กั ด
ค่อนข้างมาก ก็เลยทําให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับที่ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติพูดเมื่อสักครู่ว่า ปัญหา
ขยะตกค้ า ง ปั ญ หาขยะตามถนนหนทาง คื อ บางครั้ ง คนงานจากที่ เ ป็ น คนงานของบริ ษั ท ผู้ รั บ จ้ า ง
ก็กลายเป็นลูกจ้างหนึ่งคนหนึ่งสัญญาตามภารกิจงานที่จ้างจากชาวบ้านทั่วไป อยู่ทนบ้างไม่ทนบ้าง วันนี้
คนขับรถอยู่ พรุ่งนี้ออก ก็ทําให้การสับเปลี่ยน วันคู่วันคี่ การวนรถตามถนนหนทางต่างๆ ก็มีข้อจํากัด
เพราะจํานวนรถน้อยลง จํานวนคนเก็ บ ขยะก็ น้อยลง จึงมีปัญ หาตามที่สมาชิก สภาฯ รับ รู้ รับ ทราบ
และได้กล่าวมาข้างต้น การนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาในครั้งนี้ ก็คงเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร
เพราะแก้ไขปัญหา 1. ที่ยกเลิกมติคราวที่แล้วเพราะว่า เราไปมุ่งเน้นที่จํานวนปีงบประมาณ ที่ไม่สามารถ
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หาผูร้ ับจ้างได้ ทําให้จํานวน วัน เวลา ลดลง ยิ่งลดลงก็จะยิ่งหาผู้รับจ้างได้น้อยลง คราวนี้จึงปรับเปลี่ยน
และได้ปรึกษาหารือกับหลายๆ องค์กร ทั้งงานกฎหมาย กรมส่งเสริมฯ และจังหวัด ก็เปลี่ยนคําอธิบาย
ในญัตติเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้รบั จ้างได้พิจารณาอย่างเต็มที่ แต่รายละเอียดทั้งหมด เพื่อความกระจ่าง
ต่อสภาแห่งนี้ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ตอบข้อซักถาม ตามที่สมาชิก
สภาฯ ได้ตงั้ ข้อสังเกตไว้เมื่อสักครู่ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ รองปลัดฯ ครับ
นายยุ ท ธนา ศรี ส มบู ร ณ์ รองปลั ด เทศบาล กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ที่ เ คารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาล ขออนุญาต
ตอบข้ อ สั ง เกตของท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ในฐานะซึ่ ง ปั จ จุ บั น ผมรั ก ษาการตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการ
กองสาธารณสุ ขและสิ่งแวดล้ อมอี ก ตํา แหน่ง หนึ่ง ครับ ในกรณีที่ ท่านสอบถามในส่ว นของราคาที่ มี
การเปลี่ยนแปลง ทั้งราคาของการจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอยและราคาที่จ้างในการกําจัด
ขยะมูลฝอย ซึ่งราคาการเก็บขนเพิ่มขึน้ ส่วนการกําจัดราคาลดลง ในการดําเนินการก่อนที่จะได้ราคาได้
ตัว เลขเพื่อเสนอญั ตติต่อสภาในวั นนี้ ทางเทศบาลโดยท่านนายกฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
เพื่อกํ าหนดราคากลางและเขีย นรายละเอีย ดร่า ง TOR ในแต่ละเรื่ อง ซึ่งในการที่ คณะกรรมการได้
กําหนดรายละเอียดและพิจารณาราคากลางนั้น ทางเทศบาลได้ทําหนังสือไปหารือถึงสํานักงานตรวจ
เงิ น แผ่ น ดิ น เพื่ อ ให้ ร อบคอบ รวมถึ ง หารื อ กั บ ทางจั ง หวั ด ตามที่ ท่ า นนายกฯ ได้ นํ า เรี ย น เมื่ อ สั ก ครู่
ซึ่งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลําปางได้ให้ขอ้ แนะนํามาว่า ในการจัดทําราคากลางนั้นให้เทศบาล
ยึดแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของเทศบาล ซึ่งคู่มือ
ดังกล่าวได้จัด ทําขึ้นโดยสํา นักงานพัฒนาเมือง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สําหรับราคา
ที่เปลี่ยนแปลงไปในส่วนของการเก็บขน คือเรื่องราคาเช่ารถขนส่ง จะเปลี่ยนแปลงลดลง ราคาเช่ารถ
ตามราคากลางเดิมจะลดลงถึงเก้าแสนเก้า หมื่นห้าพันบาท ส่วนราคาที่เพิ่มขึ้นในส่วนของการเก็บขน
จะเพิ่มขึ้นเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หรื อเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ซึ่งตามคู่มือที่ได้นํา
เรียนเมื่อสักครู่ กําหนดให้ผู้พิจารณานําเกณฑ์เกี่ยวกับการจ้างเหมาของเทศบาลหรือพนักงานจ้างมา
เป็นเกณฑ์ใ นการพิจารณาเงินเดือน ซึ่งเดิมเราอาจพิจารณาเงินเดือนต่ํามาก ทําให้ราคายอดรวม
ถูกกว่า แต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือสิ่ งที่ท่านทราบคือ ไม่มีผู้รับจ้าง เพราะเกณฑ์ที่เราใช้ต่ํากว่าค่าแรงงาน
ขั้นต่ํา ส่วนการพิจารณาครั้งนี้ยอดที่เพิ่มขึ้นคือเงินเดือนของการจ้างงาน ซึ่งจํานวนรถเก็บขนเท่าเดิม
เพียงแต่อาจจะเปลี่ยนประเภทของรถให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน ส่วนจํานวนของพนักงานมี 68
คน ตามระยะทางที่คณะกรรมการ TOR ได้กําหนดคือ เก็บขน 15 สายทาง รถ 16 คัน ก็เป็นไปตามคู่มือ
ส่วนการกําจัดที่มีราคาลดลง ก็ลดลงในส่วนของเงินเดือนพนัก งานเช่นกัน เพราะราคาค่ากําจัดเดิม
กํา หนดพนัก งานในการกํา จัด ไว้ 12 คน แต่ร าคากลางใหม่กํา หนดพนัก งานในการกํา จัด ไว้ 5 คน
ลดลงจากเดิม 7 คน ทําให้อัตราราคากลางค่า กําจัดขยะลดลงไปนะครับ ข้อที่สอง ที่ท่านสมาชิกสภา
ได้ตงั้ ข้อสังเกตว่าจะเอาเงินจากไหน ถ้างบประมาณการจ้างเพิ่มขึ้น ก็ขอเรี ยนว่า ราคาจ้างที่เป็ นราคา
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กลาง 129,810,530 บาท (หนึ ่ง ร้อ ยยี ่ส ิบ เก้ า ล้ า นแปดแสนหนึ่ ง หมื่ น ห้ า ร้ อ ยสามสิ บ บาทถ้ ว น)
เป็นราคาการจ้าง 5 ปีงบประมาณ (60 เดือน) ส่วนปีงบประมาณไหนที่ไม่เต็มปีงบประมาณ อัตราก็จะ
ลดลงตามนั ้น ซึ ่ง คิด เป็น ปีง บประมาณละยี ่ส ิบ ห้ า ล้ า นเก้ า แสนหกหมื่ น สองพั น กว่ า บาท ส่ ว นใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลที่ได้จัดสรรไว้ กรณีการเก็บขนปีงบประมาณ 2562 ตั้งไว้
35,708,800 บาท (สามสิบห้าล้านเจ็ดแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ส่วนราคากําจัดตั้งไว้ 7,800,000
บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) เพราะฉะนั้นงบประมาณสําหรับปี 2562 เพียงพอแน่นอนครับ ข้อที่
สาม ถามว่า ปัจจุบันใช้วธิ ีบริหารจัดการอย่างไร ข้อนี้ท่านนายกฯ ท่านได้นําเรียนต่อสภาฯ แล้ว ผมก็คง
จะไม่นําเรียนซ้ํานะครับ ข้อที่สี่ ทําไมจึงเลื่อนมาหลายครั้ง กรณีนี้ทางเทศบาลได้ดําเนินการสรรหา
ผูร้ ับจ้างตามระเบียบพัสดุที่กําหนด ซึ่งปัจจุบันใช้ระบบ e-bidding คือการประมูลโดยวิธีอิเล็คทรอนิกส์
ซึ่งเมื่อเราประกาศสรรหาแล้ว เราจะไม่รู้เลยว่ามีใครยื่นบ้าง มีใครสนใจหรือไม่สนใจ เราจะรู้อีกครั้ง
ก็ต่อเมื่อถึงระยะเวลาพิจารณาผลการประมูล ซึ่งพอพิมพ์ออกมาจึงจะทราบว่า ในการสรรหาครั้งนั้น
มีผู้รับจ้างหรือมีผู้สนใจหรือไม่อย่างไร เสร็จแล้วจึงจะได้ดําเนินการตรวจคุณสมบัติในครั้งนั้น ที่ผ่านมา
ก็ ต้องยอมรับว่า ไม่มีผู้สนใจ แต่มี ผู้เข้ามาดูข้อมูลจํานวนหลายครั้ง และที่ทางสภาได้มีมติไปทั้งเรื่อง
การเก็บขน และเรื่องการกําจัดขยะทั้งสองญัตติในครั้งที่แล้ว ปัจจุบันไม่มีข้อผูกพันหรือข้อผูกมัดกับ
ทางเทศบาลแต่อย่างใด เนื่องจากสรรหาผู้รับจ้างไม่ได้ เพราะฉะนั้น มติของสภาที่ผ่านมาทั้งสองญั ตติ
ตอนนี้ยังไม่มขี ้อผูกมัดใดๆครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ฝ่ายบริหารจะชี้แจงหรือไม่ครับ
ไม่ชแี้ จงนะครับ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง การตอบคําถามชัดเจน
เข้าใจครับ แต่ผมอยากถามอีกเรื่องคือ ในเอกสารประกอบหมายเลข 6 รายการบัญชีปริมาณงานและ
ประมาณราคา งานจ้างเหมาเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง ระยะเวลา 60 เดือน การคํานวณ
ค่ายานพาหนะหรือเรื่องรถ 1.รถอัดขยะ ความจุ -ไม่น้อยกว่า ไม่ได้แจ้งไว้นะครับ ตัวเลขน่าจะตกไป
จํา นวน 10 คั น 2.รถอั ด ขยะ ความจุ - ไม่ น้ อ ยกว่ า ตั ว เลขก็ น่ า จะตกไปนะครั บ จํา นวน 2 คั น
3.รถบรรทุกถังคอนเทนเนอร์ ความจุไม่น้อยกว่า 6 (หก) ตรงนี้ช่ วยขยายความอีกนิดหนึ่งนะครับว่าคือ
อะไร 4. รถขยะเปิดข้าง เทท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ลบ.ม.จํานวน 2 คัน ข้อนี้พอจะเข้าใจครับ
แต่ในระยะเวลา 60 เดือน อยากจะถามท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่า หากมีการจ้างผู้รับจ้าง
เข้ามาจะเป็นรถใหม่หรือไม่ครับ เพราะตามเอกสารไม่ได้บอกว่าต้องเป็นรถใหม่หรือไม่ ผมมีความ
เป็น ห่ว งคือว่า หากไม่ใ ช่ รถใหม่ก็ จะเกิดปั ญ หาคือ รถมี 10 คัน ถ้ าเป็นรถเก่า แล้ วเอามาทําสีใ ห้ ดู
เหมือนใหม่ หากเสียขึ้นมาก็ จะมีปัญหาเรื่องขยะตกค้าง ก็ จะมีการสอบถามไปยั งสมาชิกสภาอีกว่ า
ขยะบ้านยายบ้านป้าไม่ได้มาเก็ บสองวันแล้ว และพอถามมาทางเทศบาลก็จะบอกว่า รถเสีย ผมจึง
อยากทราบว่าตรงนีเ้ ป็นรถใหม่หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ รองปลัดเทศบาล ครับ
นายยุ ท ธนา ศรี ส มบู ร ณ์ รองปลั ด เทศบาล กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ที่ เ คารพ
ท่านสมาชิ กสภาฯ ผู้ท รงเกี ย รติ ทุก ท่า น กระผม นายยุ ท ธนา ศรีส มบู รณ์ รองปลัด เทศบาล ผมขอ
อนุญาตนําเรียนเกี่ยวกับเอกสารแนบนะครับ ที่กําหนดว่าความจุไม่น้อยกว่า...ตรงนี้เอกสารคงจะขาดไป
แต่ว่าเอกสาร 6 จะสัมพันธ์กับเอกสาร 4 ซึ่งเอกสาร 6 ไม่ได้ระบุความจุไว้ แต่เอกสาร 4 กําหนดไว้
คือ 1. รถอัด 10 ลบ.ม. 2. รถอัด 6 ลบ.ม. ส่วนที่ได้สอบถามว่า รถในร่าง TOR กําหนดเป็นรถใหม่
หรือ รถเก่ า ขอนํา เรีย นต่ อทางสภา ใน TOR กํ า หนดให้ ผู้รั บ จ้า งจั ดหารถเพื่ อมาดํา เนิ นการเป็น รถ
ที่สภาพดีพร้อมใช้งาน และผ่านการตรวจประเมิน ซึ่งกรณีที่รถเสียหรือมีข้อชํารุ ดบกพร่องใด ย่อมเป็น
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที ในร่าง TOR ได้กําหนดไว้เกี่ยวกับ
ความรับผิด ชอบของผู้รับจ้างให้มีก ารปรับ และรับผิดชอบในส่วนความชํารุดบกพร่อง และให้มีก าร
จัดสรรรถสํารองไว้ทดแทนในกรณีที่รถมีการชํารุด ขอนําเรียนในที่ประชุมสภาทราบครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เ คารพ ท่ านสมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่า น กระผม นายจาตุร งค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิก สภาเทศบาล
นครลําปาง ในญัตติที่ท่านประธานได้นําเรียนปรึกษาในที่ประชุมขณะนี้ ซึ่งเป็นญัตติขอยกเลิกมติสภา
เทศบาล การก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรายจ่ า ยเกิ น กว่ า หนึ่ ง ปี ง บประมาณ ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได้ ใ ห้
ความเห็นชอบไปในคราวประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ ที่ 1 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2560 และทางผู้บริหารได้ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณนั้น ผมได้พิจารณาจาก
หลักการ และได้ฟังคําชีแ้ จงจากผู้เสนอญัตติรวมถึงผู้เกี่ยวข้องแล้ว ผมเองในฐานะสมาชิกสภา เรื่องการ
กําจัดเก็บขนขยะ หรือการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดของบ้านเมืองนั้น ผมถือว่าเป็น
ภารกิจหนึ่งของทางเทศบาลฯ และมีความสําคัญ นอกจากนั้นยังมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน กระทบต่ อสิ่ งแวดล้อ มและระบบสาธารณสุข คื อเป็น ลูก โซ่ ที่ ผ่า นมานอกจากผมได้ฟั ง
คําชีแ้ จงจากท่านนายกฯ เมื่อสักครู่แล้ว สิ่งที่ผมพบเห็น ปัญหาที่เกิดขึ้น การจัดเก็บถือว่าเป็นเรื่องใหญ่
การฝังกลบก็เป็นเรื่องใหญ่ บางทีเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขยะ เช่น ถังขยะที่รองรับก็ดี
ผมเห็นว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่ ที่ทางเทศบาลหรือหน่วยงานแห่งนี้ต้องรับเอาไปแก้ไขดําเนินการ ไม่ว่าใน
เรื่องความล่าช้า เรื่องประสิทธิภาพอะไรก็ดี สิ่งที่ผมนําเรียนตรงนี้จะได้โยงมาสู่หลักการที่เรากําลัง
พิจารณาว่า มีความจําเป็นที่จะขอยกเลิก มติสภาฯ หรือไม่ อย่างไร จากหลักการผมจะขออภิปราย
ในเหตุผลความจําเป็นที่ขอความเห็นชอบต่อสภาในส่วนของข้อ 1 และข้อ 2 คือในเรื่องของการขอ
ยกเลิก มติส ภา ดั งนั้น จากหลัก การที่ผมได้ฟังมาแล้วก็ถือว่า เทศบาลฯ มีเจตนาที่จะแก้ไขปรับ ปรุง
ในส่วนที่บกพร่อง ในส่วนที่นําไปสู่การปฏิ บัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ที่ขอยกเลิกมานี้ในฐานะที่เป็นสมาชิก
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สภา ผมให้ความเห็นว่า ถ้าเทศบาลฯ มีความจําเป็นอย่างนี้ ในการยกเลิก เกิดจากการยกเลิกของทาง
ผู้บ ริหาร ผมไม่ขัด ข้อง ผมเห็นด้ว ย เนื่องจากว่ามติดังกล่าวเกิดจากที่ป ระชุมสภา การที่จะยกเลิก
ต้องยกเลิกโดยเจ้าของมติ และประเด็นสําคัญ ผมได้นั่งพิจารณาแล้ว การยกเลิก ไม่มีบทบัญญัติใดห้าม
ไว้ว่า มติของที่ป ระชุมเมื่อ เกิ ด ขึ้ นแล้วจะยกเลิก ไม่ไ ด้ ผมก็ มาดูจ ากหลั ก การความจํ าเป็นที่ บ อกว่ า
มติเ ดิมที่ ส ภาอนุมัติจัด ซื้อ จัด จ้างมาแล้ ว 2 ครั้งแต่ก็ ดําเนินการไม่ไ ด้ ตามเหตุผลที่ป รากฏในญั ต ติ
ประกอบกับทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องคือ ท่านรองปลัดเทศบาลที่ได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่ ผมได้จับใจความ
สําคัญประเด็นหนึ่งที่ท่านพูดว่า ณ ปัจจุบันนี้ มติข องสภาทั้ง ในเรื่อ งเก็บ ขน และการกํา จัด ขยะนั้น
ทางเทศบาลก็ไม่ได้ดําเนินการหรือมีข้อผูกพันหรือไปก่อนิติ สัมพันธ์ หรืออยู่ระหว่างการประกาศจัดซือ้
จัดจ้างแต่อย่างใด ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสาระสําคัญ ถ้าท่านยืนยันในส่วนนี้ประกอบด้วยเหตุจําเป็นที่ท่าน
ไม่สามารถจะดําเนินการได้ โดยส่วนตัวแล้ว ผมไม่ขัดข้องที่จะยกเลิกมติให้ท่านตามที่ท่านขอในข้อ 1
และข้อ 2 ส่วนที่ท่านขอรับความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพื่อที่จะดําเนินการทํา
สัญญาจ้างเอกชนเก็บขนและกําจัดขยะต่อเนื่อง 5 ปี ตามญัตติใหม่ที่เสนอมานั้น เหตุผลก็คล้ ายกับที่ผม
ได้อภิปรายข้างต้นว่า เนื่องจากเป็นภารกิจ อํานาจหน้าที่ของทางเทศบาลที่มีความจําเป็นจะต้องทํา
ส่วนเรื่องตัวเลขงบประมาณในเรื่องของการจัดเก็ บก็ดี ในเรื่องการกํ าจัดก็ดี ซึ่ง ส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่าย
ที่ท่านกําหนดเอาไว้ ผมเห็นว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ท่านอ้างในญัตติตามข้อ 38 วรรคแรก
ได้กําหนดไว้วา่ “ภายใต้บังคับข้อ 9 ข้อ 17 ข้อ 21 และข้อ 34 การก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเกิน
กว่าหนึ่งปีงบประมาณ ให้ก ระท าได้โ ดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และจัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย” ตัวเลขที่ท่านระบุไว้ในข้อ 3 และข้อ 4 ผมถึงบอกว่าท่านได้กําหนด
เอาไว้ในเบื้องต้นแล้วก็จริง แต่การดําเนินการใช่ว่าจะเสร็จสิ้นตรงนี้ ท่ านต้องไปดําเนินการตามวิธีการ
งบประมาณอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนการเบิกจ่ายก็ดี ในระเบียบข้อ 38 ก็ได้กล่าวถึงระเบียบข้อ 34 เอาไว้
ด้วย ซึ่งตามระเบียบข้อ 34 ในเรื่องของการเบิกจ่ายก็ต้องมีรายได้เข้ามาก่อน ตรงนีผ้ มก็จะไม่ไปก้าวล่วง
อะไรมากมาย ประกอบกับในเรื่องที่ท่านทํา ญัตติขอเสนอเพื่อทําสัญญาต่อเนื่อง 5 ปี ซึ่งเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ ในข้อ 38 วรรคแรกเป็นอํานาจของสภา แต่เมื่อท่านได้ดําเนินการขอยกเว้นระเบียบต่อ
ผู้มีอํานาจตามหนังสื อลงวั นที่ 8 พฤศจิก ายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติย กเว้นการปฏิบัติตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยจังหวัดได้พิจารณาแล้วอนุมัติยกเว้นให้เทศบาลดําเนินการในเรื่องนี้ตามข้อ 38 วรรคสอง
ผมเห็ นว่ าทางเทศบาลได้ ดํ า เนิ นการตามระเบี ย บไปลํา ดับ หนึ่ งแล้ว ฉะนั้ น การที่ท ่า นมาขออนุม ัติ
ขอความเห็น ชอบในการก่อ หนี้ผูก พัน เกี่ย วกับ การกํา จัด ขยะมูล ฝอยต่อ เนื่อ ง 5 ปีงบประมาณนั้น
ผมเองก็ไม่ขัดข้อง ในเบือ้ งต้นผมขออนุญาตอภิปรายเท่านีค้ รับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิป ราย
อีกหรือไม่ครับ ไม่มีท่านใดอภิปรายนะครั บ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอ
ญัตติ ขอยกเลิกมติสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ง
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ปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย และมติสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนกําจัดขยะมูลฝอยในคราวประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ ที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2560 และขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้าง
เอกชนเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย ต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ ตามญัตติที่เสนอมา และตามที่ร้อยเอก
ศักดิ์ชัยฯ สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามตอนต้นว่ามีทั้งหมด 4 ข้อ ผมก็จะขอมติเป็นรายข้อนะครับ
ข้อที่ 1 ขอยกเลิกมติสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า
หนึ่งปีงบประมาณในการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 14 เสียงครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิ ก ท่า นใดไม่ เ ห็ น ชอบ
โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียง
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 14 เสียง ให้ยกเลิกมติสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณในการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย
ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง 3 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไป
ข้อที่ 2 ขอยกเลิกมติสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า
หนึ่งปีงบประมาณในการจ้างเอกชนกําจัดมูลฝอย ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิ ก ท่า นใดไม่ เ ห็ น ชอบ
โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียง
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 15 เสียง ให้ยกเลิกมติสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณในการจ้างเอกชนกําจัดมูลฝอย
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ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง 2 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไป
ข้อที่ 3 ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน
งานกํ า จัด มูล ฝอยและสิ่ งปฏิกู ล หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวั สดุ ประเภท รายจ่ายเพื่ อให้ไ ด้ม า
ซึ่งบริการ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย วงเงินงบประมาณ 129,810,530 บาท
(หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยทําสัญญาต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ
นับแต่วันก่อหนีผ้ ูกพันในสัญญาจ้าง สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิ ก ท่า นใดไม่ เ ห็ น ชอบ
โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 15 เสียง ในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย วงเงินงบประมาณ
129,810,530 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่ง หมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยทําสัญญา
ต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ นับแต่วันก่อหนี้ผูกพันในสัญญาจ้าง , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง 2 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไป
ข้อที่ 4 ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน
งานกํ า จั ด มู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล หมวดค่ า ตอบแทนใช้ ส อยและวั ส ดุ ประเภทรายจ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม า
ซึ่งบริการ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการกําจัดขยะมูลฝอย วงเงินงบประมาณ 28,506,618.34 บาท
(ยี่สิบแปดล้านห้าแสนหกพันหกร้อยสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์) โดยทําสัญญาต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ
นับแต่วันก่อหนีผ้ ูกพันในสัญญาจ้าง สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิ ก ท่า นใดไม่ เ ห็ น ชอบ
โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียง
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 15 เสียง ในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการกําจัดขยะมูลฝอย วงเงินงบประมาณ
28,506,618.34 บาท (ยี่สบิ แปดล้านห้าแสนหกพันหกร้อยสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์) โดยทําสัญญา
ต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ นับแต่วันก่อหนี้ผูกพันในสัญญาจ้าง , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง 2 คน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในวาระอื่นๆ ขอความ
กรุณาทางฝ่ายบริหาร มีประชาชนร้องเรียนมาว่า ป้ายบอกโครงการสายเคเบิลลงดินที่ไปติ ดตั้งบดบัง
ภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองของเรา ขอความกรุณาช่วยย้ายออกไปได้หรือไม่ อีกเรื่องหนึ่ง ที่สวนสาธารณะ
ห้าแยก ห้องน้ํามีบริการใช้ได้ในปีใหม่นี้นะครับ แต่ว่าชํารุด สึกหรอ ไม่มีคนไปดูแลรักษา ใช้ไม่ได้เลย
เป็นหน้าเป็นตากับงานปีใหม่ของเทศบาลเรานะครับ ขอให้ช่วยแก้ไขด้วย อีกเรื่องหนึ่ง มีผู้ออกกําลังกาย
ในสวนสาธารณะเขลางค์ แจ้ ง มาว่า ศู น ย์อ อกกํ า ลั งกายของเราที่ จะทํ า มีปั ญ หาอะไรถึง ยั งไม่เ ปิ ด
ดําเนินการ ทั้งๆ ที่อุปกรณ์พร้อม สถานที่ทําการปรับปรุงแก้ไขก็น่าจะทําได้ แต่ติดปัญหาอะไร คือเขา
ถามมา ผมก็ไม่มีคําตอบ เพราะฉะนั้นผมจึงอาสามาถามฝ่ายบริหารในที่ประชุมสภาแห่งนี้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
ในเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ท่านสมาชิ กสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขอบคุณมากที่เป็นห่วงเป็นใย ป้ ายงานไฟฟ้าผมก็จะแจ้งให้ทางไฟฟ้า เพราะผู้รับเหมาและผู้ดําเนินการ
ก็คือการไฟฟ้า ข้อสองเรื่องห้องน้ําห้องส้วมที่ใช้ไม่ได้ ก็แก้ไขให้เอาส้วมถาวรไปตั้งให้ อาคารลีลาศรับ
มอบมาเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่า เมื่อรับมอบทั้งหมดมา แต่การส่งมอบไม่มีระบบไฟ ตอนนี้กําลั ง
หาทางเพื่อที่จะดําเนินการระบบไฟ เพื่อให้คณะทํางานได้เข้าทํางานต่อไป ในเรื่องศูนย์ออกกําลังกาย
ตอนนี้มปี ัญหาในเรื่องจํานวนเครื่องมืออุปกรณ์มากเกินพืน้ ที่ ตอนนี้อยู่ระหว่างการออกแบบที่จะต่อเติม
อาคารด้านข้าง ตรงที่เป็นที่จอดรถเพื่อจะเอาเครื่องฟิตเนสที่มีน้ําหนักมากๆ ลงข้างล่าง เพื่อจะกระจาย
หากเอาเครื่องฟิตเนสทั้งหมดไปไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ เดินจะชนกันอยู่แล้ว เพราะคนที่คํานวณกับ
เนื้อที่ไม่สัมพั นธ์กั น ก็ ไม่ต้องโทษใครนะครับ ผมแก้ไขปัญหาให้เ รียบร้อยแล้ว รออีกนิดหนึ่งนะครับ
ขอบคุณครับ
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นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใด
จะอภิปรายเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้
ผมขอปิดการประชุมครับ
เลิกประชุม เวลา 15.05 น.

(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง

(ลงชื่อ) ....................................................................
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
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