
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันจันทร์ที่  24  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 

รายนามสมาชิกสภาฯผู้เข้าประชุม 

  1. นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร        ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

  2. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจติต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

  3. นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาฯและเลขานุการ 

   สภาเทศบาลนครลําปาง 

 4. นายแพทย์วัฒนา วานชิสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

  5. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

  6. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

  7. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   

  8. นายพิทักษ์ แสนชมภ ู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

  9. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

               10. นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 11. นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

12. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

 13. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 14. นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 15. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   

 16. พันตรวีิชานนท์ แดงสรอ้ย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

  17. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

  

ผู้ไม่มาประชุม 

      1. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์       สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ)             

                2. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  (ลากิจ)           

                3. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง           สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  (ลากิจ) 

                

 



 

 

2 

รายนามผู้เข้าประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

  1. นายกิตตภิูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

  2. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 3. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 4. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 5. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 6. นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 7. นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 8. นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 9. นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 2. นายยุทธนา ศรสีมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 3. นายพีระยศ วิรัตนเ์กษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 4. นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผูอ้ํานวยการกองคลัง 

 5. นายสวัสดิ์              แก้วกระจ่าง ผูอ้ํานวยการส่วนการโยธา 

 6. ส.ต.ท.สวาท จําปาอูป หัวหนา้สํานักปลัดเทศบาล 

               7. นางวรารัตน์              ขลิบเงนิ  ผูจ้ัดการสถานธนานุบาล 

               8. นางอัญชลี สิทธิไพศาล หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

   แทน ผู้อํานวยการสํานักการศกึษา 

               9. นายมนัส ใหม่คํา หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

              10. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมกิจการขนส่ง 

              11. นางสาววิไล               วงศพ์รม              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

              12. นางชัญญานุช ทองคํา หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานคลัง 

             13. นายสุชาติ เทพพรมวงศ ์ หัวหนา้ฝา่ยทะเบียนราษฎร 

     และบัตรประจําตัวประชาชน 

              14. นายธงชัย               พัวศรีพันธุ์        นิตกิรชํานาญการพิเศษ 

              15. นางเบญจวรรณ จนิตนพงค์พันธุ์ หัวหนา้งานตรวจสอบภายใน 

              16. นายวรดล              หวานแหลม       นิตกิรชํานาญการ 

              17. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

              18. นางสุพัตรา           จันทร์ศรี         พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 

              19. นางสาวพิมพ์ณารา  ทองคํา            คนงานสารบรรณ 

ฯลฯ 

 



 

 

3 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

1. นางสาวหนึ่งปริญญา อินทร์วิเศษ การเคหะแหง่ชาต ิ

2. นางสาวกัญชัช ทองดแีท้ การเคหะแหง่ชาต ิ

3. นายกฤษดา สมบูรณ์ การเคหะแหง่ชาต ิ

4. นายไชยา คําภีระ การเคหะแหง่ชาต ิ

5. นายปฐวี ทองแท้ การเคหะแหง่ชาต ิ

 ฯลฯ 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 

เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2561 บัดนี้

สมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหน้า

ส่วนการงานของเทศบาลนครลําปาง ตลอดจนผู ้ที ่สนใจได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั ้งนี ้ด้วย     

และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้  กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร      

ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาล       

นครลําปาง ไดข้ึน้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานฯ ในทีป่ระชุมครั้งนี้ ขอเชญิครับ   

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วันนีเ้ป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2561 เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมฯ       

และสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง ขอต้อนรับ

ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนีด้้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่จะดําเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระการประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศฯ และหนังสือจากเทศบาลนครลําปาง เชิญครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  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/หรือประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง  กําหนดสมัยประชุม

สามัญ ประจําปี 2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  
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ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2561 มีกําหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 

ธันวาคม 2561 ดังความแจ้งแล้วนัน้ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเปิดสมัยประชุมและ

เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2561 มีกําหนด 30 วัน 

เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2561 

ประกาศ   ณ  วันที ่ 2  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2561 

กิตติ  จิวะสันติการ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

และหนังสอื 

ที่ ลป 52001//6886            สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

              ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100 

                               20  ธันวาคม  2561 

เรื่อง    มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติ  

          ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง  

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

อ้างถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/107 ลงวันที่  17 ธันวาคม 2561 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง

ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม  

และอํานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้ าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์  

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบ

สํานักและกอง เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 

ดังรายชื่อต่อไปนี ้

1. นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

2. นายสุรทัศน์    พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

3. นายสุวรรณ    นครังกุล  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

4. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 
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จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 

            ลงชือ่     กิตติภูมิ  นามวงค์       ผูเ้สนอ 

             (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 

         นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่         

ในการประชุมตอ่ไป ขอเรียนเชญิครับ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน

จะแจ้งต่อที่ประชุม ในโอกาสนี้ ขอแนะนําพนักงานเทศบาลโอนย้ายมาใหม่ จํานวน 2 ท่าน ท่านแรกคือ 

คุณยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ มาดํารงตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล ท่านที่สอง คุณวรารัตน์  ขลิบเงิน มาดํารง

ตําแหน่ง ผูจ้ัดการสถานธนานุบาล ในนามของสภาเทศบาลนครลําปาง ยินดีตอ้นรับครับ 

 ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

2.1  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561  

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน  พ.ศ. 2561 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 2 ข้อ 2.1 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่  2 ประจําปี 2561           

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรอืไมค่รับ เชิญ คุณอมลยา เจนตวนิชย์  

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนประธานสภาฯ  

ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

จะขอปรึกษาท่านประธานนะคะ คือในรายงานการประชุม ผู้ไม่มาประชุมปรากฏชื่อ นายณัฐธนวัฒน์ 

ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ) แต่ว่า ดิฉันได้รับหนังสือแจ้งจากท่านประธาน    

ว่ากรณี นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขตเลือกตั้งที่ 1 พ้นจากตําแหน่ง

และสิน้สุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง โดยผลของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 19(4) ประกอบมาตรา 15 วรรค 2 ตามพระราชบัญญัติ         

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45(3) 

ประกอบมาตรา 34(4) นับตั้งแต่วันที่ศาลแขวงฯ ได้อ่านคําพิพากษาในศาลโดยเปิดเผยเป็นต้นไป ก็คือว่า 

ณ วันที่ศาลอ่านคําพิพากษา เป็นวันก่อนที่จะมีการประชุม เพราะฉะนั้นสมาชิกภาพของนายณัฐธนวัฒน์  
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ปัญญาพันธ์ ต้องหมดลงแล้ว แต่ว่ามาปรากฏชื่อในรายงานการประชุมเป็นสมาชิกสภาอยู่  ตรงนี้        

ขอปรึกษาท่านประธานว่าจะวินิจฉัยอย่างไรคะ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชีแ้จงครับ  

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ           

ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการ

สภาเทศบาลนครลําปาง หนังสือของประธานสภาฯ ที่ท่านสมาชิกสภาได้ลุกขึ้นพูดเมื่อสักครู่นี้ ผมคิดว่า

เป็นหนังสือที่ท่านประธานออกในภายหลังจากที่มีการประชุม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 แต่ใน     

ความเป็นจริงตรงนี้ ณ ขณะนั้น หนังสือของท่านประธานฯ ยังไม่ได้แจ้งเวียนตามที่ท่านสมาชิกได้ลุกขึ้น

กล่าวเมื่อสักครู่ ฉะนั้นในความเป็นจริงตรงนี้ ณ เวลานั้น ท่านสมาชิกคนดังกล่าวก็ได้ยื่นใบลากับ      

ท่านประธาน และท่านประธานก็ได้อนุญาตให้เขาลากิจ ข้อเท็จจริงตรงนี้ถึงได้ปรากฏไว้อย่างนี้ นั่นคือ

ขอ้เท็จจริงตามความเป็นจริง ส่วนที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ลุกขึ้นนําปรึกษาหารือกับท่านประธานนั้น ตรงนี้

ก็คงจะเป็นไปตามหนังสือที่ท่านประธานได้เรียนชีแ้จงไปใหท้่านสมาชิกสภาฯ ทราบ ผมเรียนว่าในรายงาน

การประชุมตรงนีก้็ปรากฏตามความเป็นจริง ณ เวลานั้น ขอบคุณครับท่านประธาน 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนประธานสภาฯ 

ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

คือ ไม่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงหรือว่า ในเมื่อหนังสือบอกว่าสมาชิกภาพหมดนับตั้งแต่วันที่ศาลได้อ่าน

คําพิพากษา ถือว่าสมาชิกสภาคนดังกล่าวไม่ได้เป็นสมาชิกสภาแล้ว ณ วันอ่านคําพิพากษา แต่มี       

การประชุมสภาฯ ทีหลัง เพราะฉะนั้นควรจะพ้นสมาชิกภาพไปแล้ว ถูกตอ้งหรอืไม่คะ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ถูกต้องครับว่า สมาชิกภาพของ

นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ ได้หมดไปตั้งแต่ศาลอ่านคําพิพากษา แต่ว่า ณ ขณะนั้น หนังสือคําสั่ ง

ศาลยังมาไม่ถึงสภาเทศบาลนครลําปาง เพราะฉะนั้นจึงยังไม่มีใครทราบว่าคําพิพากษาออกมาอย่างไร 

และเมื่อทําหนังสือลากิจมา ผมจึงได้อนุญาตให้ลากิจนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขอีกหรือไม่ครับ 

เชญิ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตหารือท่านประธาน เพราะว่า   

มีสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นสําหรับการที่จะรับรองรายงานการประชุมฯ  ผมอ่านรายงานการประชุม   

ในหน้า 159 บรรทัดที่ 3 นับจากข้างล่าง เนื่องจากได้มีท่านสมาชิกฯ ได้อภิปรายไว้ในวาระอื่นๆ         

ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ  ซึ่งได้อภิปรายไว้ และเกี่ยวเนื่องกับหน้าที่

ของผมในขณะนั้น คือ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ ข้อความว่า      

มีเรื่องที่ส าคัญซึ่งผมจะเปิดเผยเล็กๆ ให้ท่านประธานฯ ทราบไว้ว่า  ยอดเงนิงบประมาณรายจ่ายที่อนุมัติ

มาและที่ผ่านสภาแห่งนี้ไม่ตรงกันนะครับ ผิดไปประมาณหกล้านกว่าบาท  ถ้อยคําดังกล่าวนี้ ผมคิดว่า
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น่าจะเป็นสาระสําคัญ เพราะเป็นเรื่องสําคัญซึ่งงบประมาณที่ได้ผ่านสภาไปในขณะที่ผมเป็นประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติฯ นั้น ก็ได้ดําเนินการในกระบวนการต่างๆ ที่ถูกต้อง ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดยอดเงิน

หกล้านกว่าบาทที่หายไปก็จะตรงกับเรื่องความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ 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 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านนายแพทย์วัฒนาฯ        

คือวันนั้นผมไม่ได้ทําหน้าที่ ในส่วนนี้ที่ต่างกันหกล้านกว่าบาท มีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ ครับ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

วาระนี้เป็นวาระการรับรองรายงานการประชุม ข้อความที่ผมได้พูดนั้น ผู้อื่นไม่มีสิทธิที่จะมาขอแก้ไข  

ผมยืนยันตามที่ผมพูด ก็ว่ากันเรื่องรับรองรายงานการประชุมต่อไป ส่วนเรื่องตรงไม่ตรงนั้นเป็นอีก

ประเด็นหนึ่งซึ่งผมจะทําหนังสือหารอื ก็จะไม่ขออภิปรายเพราะเป็นคนละเรื่อง ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไข

รายงานฯ อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  

นะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ 

ครั้งที่ 2 ประจําปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 โปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงาน

การประชุมฯ ครับท่านประธาน  

 มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ 

ครั้งที่ 2 ประจําปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 

 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

 - ไม่มี –  
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 

  

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น และ

เงินจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น  และเงินจ่ายจากเงิน

สะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ให้เป็นผู้รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับ

อุดหนุนจากหน่วยงานอื่น และเงินจ่ายจากเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

เรื่อง   รายงานผลการใช้จ่ายเงนิอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น และเงินจ่ายจากเงินสะสม   

          ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   

สิ่งที่สง่มาด้วย 1. รายงานผลการใชจ้่ายเงนิอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น    จํานวน  1  ชุด 

                   2. รายงานผลการใชจ้่ายจากเงนิสะสม (กรณีไม่ต้องทําสัญญา)          จํานวน  1  ชุด 

                   3. รายงานผลการใชจ้่ายจากเงนิสะสม (กรณีทําสัญญา)                   จํานวน  1  ชุด 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 36 วรรคสอง ระบุว่า “การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาด

จากเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใด ที่มีลักษณะให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไข ให้องค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถิ่นพิจารณาดําเนินการตามที่ระบุไว้ โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้” 

ประกอบกับหนังสือกรมการปกครอง 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 จงึขอรายงานผลการใช้จ่ายเงนิอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นและเงนิจา่ย

จากเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้สภาเทศบาลนครลําปางทราบ ในคราวประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2561 ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
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 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

          ขอแสดงความนับถือ 

    ลงชือ่     กิตติภูมิ  นามวงค์       ผูเ้สนอ 

(นายกิตตภิูม ิ นามวงค์) 

นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด      

จะสอบถามไหมครับ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ  

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอบคุณครับ               

ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขอกราบเรียนว่าที ่จริงไม่อยากสอบถาม แต่ผู้ที ่เสนอญัตติชอบที่จะอภิปรายประกอบเอกสาร

เพิ ่มเติมให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์มากกว่านี ้ เพื ่อจะได้ไม ่เป ็นการเสีย เวลาและสมาชิกสภาฯ           

ก็สามารถที่จะรับรู้ข้อมูล ข้อเท็จจริง จากฝ่ายปฏิบัติงานได้ว่าฝ่ายบริหารนั้น ได้ทําอะไรไปสําเร็จ

บ้างไม่สําเร็จบ้าง ถ้าให้อ่านเอกสารอย่างเดียวนั ้น ผมเชื่อว่าท่านประธานจะตอบผมได้ไหม       

ผมยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการที่ 2 , 3 , 5 เหลือเงินเต็มจํานวน ถ้าท่านประธาน  

จะกรุณาให้ผู้เสนอญัตติชี้แจงประกอบเพิ่มเติม จะได้ไม่เสียเวลามาสอบถาม ขอบคุณครับ  

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ฝ่ายบริหารมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติม

ไหมครับ ที่สมาชิกสภาฯ สงสัย ฝ่ายบริหารไม่ชี้แจงนะครับ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอบคุณครับ             

ท่านประธานสภาฯ เป็นอย่างที่ผมได้คาดหมายไว้จริงๆ ท่านประธานพอจะเข้าใจไหม เงินสะสมจ่ายขาด

เงินเต็มจํานวน ไม่ได้ทําอะไรเลย โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างห้องเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน โรงเรียน

เทศบาล 4 (วงเงินตามสัญญา 9,067,212.78 บาท ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ในช่องนั้นก็บอก

ว่าจํานวนเงินที่อนุมัติ 1,017,300 บาท มันมีที่เหลือเต็มจํานวนโครงการเบิกจ่ายแล้วคงเหลือ 

อย่างโครงการที่ 5 จํานวนเงิน 1 ,630,000 บาท มันก็ยังคงเหลืออยู่ ผมก็เลยไม่ทราบว่าที่มัน   

ยังเหลืออยู่ เพราะว่ายังไม่เสร็จหรือยังไม่ได้ทําอะไร น่าจะมีคําอธิบายประกอบเพิ่มเติม ก็จะได้

เข้าใจดีขึ้นนะครับ เพราะไม่เช่นนั้นการติดตามตรวจสอบอะไรเราก็ไม่สามารถที่จะไปกระทําได้  

ในรายอื่น ช่องอื่น มันจะมีหมวดว่าอนุมัติตั้งแต่เมื่อไหร่ อย่างไร แล้วก็เบิกจ่ายไปหมดแล้ว แต่มัน

ก็มีติดค้างอยู่ 2 – 3 โครงการ ที่ผมได้เรียนท่านประธานไป ซึ่งก็ยังไม่ทราบที่มาที่ไป ว่าทํา ไมถึง

ยังมีเงินคงเหลือค้างจ่ายอยู่ ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม

อีกหรือไม่ ฝ่ายบริหารมีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ  ที่ประชุมฯ รับทราบเรื่อง 

รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น และเงินจ่ายจากเงินสะสม 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วนะครับ 
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5.2 เรื่อง เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  2561 - 

2564)เทศบาลนครล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน

กันยายน 2561) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระข้อ 5.2 เรื่อง 

เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ป ี (พ.ศ.  2561 - 2564)เทศบาล       

นครลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561)  เชิญ     

ฝ่ายบริหารครับ  

นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมายจาก

ท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง เป็นผูเ้สนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังต่อไปนี้  

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

              ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561)  

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

สิ่งที่สง่มาด้วย   รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  

                   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมประกาศผลการตดิตามฯ จํานวน 1 ชุด 

            ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปางได้ดําเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561) เป็นที่เรยีบร้อยแลว้  

  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 30 (5) กําหนดให้

ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน     

สิบห้าวันนับแตว่ันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องติดประกาศไว้ 

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น 

จงึเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวมาพร้อมนี้ 

                     จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจง้ให้สภาเทศบาลนครลําปางทราบต่อไป 

              ขอแสดงความนับถือ 

           ลงช่ือ     กิตติภูม ิ นามวงค์       ผูเ้สนอ 

             (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 

         นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด                 

จะสอบถามไหมครับ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ 
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นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอบคุณครับ              

ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง     

ก็อย่างที่กราบเรียนท่านประธานว่าผมไม่อยากจะสอบถาม แต่การติดตามและประเมินผลตามแผนนั้น ชอบที่

ผู้เสนอญัตติก็คือผู้ที่ลงนาม นายกิตติภูมิ นามวงค์ ตําแหน่งนายกเทศมนตรี ท่านประธานคงได้อ่าน

แล้วว่า ในเอกสารที่เขาส่งมาให้นั้น มันมีอะไรต่ออะไรมากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้ สมาชิกสภาฯ 

ควรจะรู้ ในรายละเอียดตัวอย่างที่สรุปโครงการ เอาตั้งแต่หน้าที่ 1 เลยก็ได้ ที่ว่าโครงการทั้งหมดจํานวนเท่านี ้

ทําไม่สําเร็จตามเป้าหมายทั้งหมดเท่าไหร่ๆไม่ได้มีการช้ีแจงประกอบ ตัวเลขก็คือตัวเลข ผมยกตัวอย่าง       

ในหน้าที่ 1 ข้อที่ 1 สรุปผลการดําเนินงาน ในภาพรวม ผลการดําเนินงานผมจะขออนุญาตเรียนในตาราง     

อ่านสั้นๆ ก็ได้ครับ เทศบาลนครลําปาง มีโครงการตามแผนการดําเนินงาน จํานวนทั ้งสิ ้น 166 

โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 360,399,558 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 190 ,511,254.15 บาท    

คิดเป็นร้อยละ 52.86 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยแยกออกเป็นโครงการแล้วเสร็จ 123 

โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ 32 โครงการ ยกเลิกโครงการ 11 โครงการ รวม 166 โครงการ 

เป็นไปตามแผน 101 โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน 65 โครงการ คือถ้าอ่านอย่างนี้ เราก็เห็น      

แต่ตัวเลขว่าไม่สําเร็จ แต่เราอยากจะทราบว่า ในภาพรวมนั้น มันสําเร็จหรือไม่สําเร็จด้วยเหตุผล

ใดบ้าง จะเป็นภาพรวมก็ได้ ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ผมเชื่อว่าท่านประธานก็คงไม่สามารถตอบสิ่ง

เหล่านีไ้ด้ เพราะฉะนั้นก็ควรที่ผู้เสนอน่าจะมีการชีแ้จงใหส้มาชิกสภาฯ และในห้องประชุมแห่งนี้ได้รับทราบว่า 

มันไม่เป็นไปตามแผนเพราะเหตุใด อย่างในวาระที่ 5.1 เมื่อสักครู่ก็เช่นเดียวกัน อย่างโครงการที่ว่ามีเงินเหลือ 

ตามสัญญาโครงการทําถนนตรอกปลายนา ตั้งแต่ถนนรัษฎา เงินมันก็ยังเหลือเต็มโครงการ แต่ปรากฏว่า 

สัญญาก็เป็นสัญญา ผู้รับเหมาทําหรือไม่ทําแล้ว เพราะผมอยู่ที่เขต 1 ถึงเห็น แต่ในนี้ ถ้าอ่านตามนี ้         

ก็สงสัยว่าทําไมเงินเหลือเต็มโครงการ แสดงว่าไม่ได้ทําหรือยังไง ก็ชอบที่ผู้เสนอน่าจะมีคําอธิบายประกอบ

เอกสาร สิ่งที่ผมต้องการ ถ้าใหผ้มถาม 1 ช่ัวโมง ก็ยังไม่หมดเล่มนีเ้ลยครับ ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ฝา่ยบริหารมีอะไรชี้แจงไหมครับ 

ไม่มีนะครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ ไม่มีนะ ก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบเรื่อง

ในระเบียบวาระที่ 5.2 นี้แล้ว 

5.3 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปางจ านวนสามคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลนครล าปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอเข้าสู ่วาระที ่ 5.3       

นะครับ ญัตติ เรื ่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหารครับ 
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นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ให้เป็นผู้เสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภา

เทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ขอแถลงญัตติดังนี้ 

ญัตต ิ

 เรื่อง    ขอเสนอญัตติใหส้ภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

           จํานวนสามคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 

เรียน     ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

  ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค ์นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ให้สภา

เทศบาลนครลําปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคนเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาทําหน้าที่กําหนดแนวทาง วิธีการใน 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่น

แตง่ตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 (1) 

เหตุผล 

    เนื่องจากกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกเทศมนตรีได้แต่งตั้งจาก

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่สภาเทศบาลนครลําปางได้คัดเลือกไว้จํานวนสามคน จะครบวาระ

การดํารงตําแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ในวันที่ 4 มกราคม 2562      

ในการนี้ สภาเทศบาลนครลําปางจึงต้องดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เพื่อให้

นายกเทศมนตรีนครลําปางแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 

  ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาคัดเลือก

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลนครลําปาง ต่อไป 

        ขอแสดงความนับถือ 

           ลงช่ือ     กิตติภูม ิ นามวงค์       ผูเ้สนอ 

             (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 

         นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  เชิญ ท่านสมาชิกครับ         

พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย  

พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ กระผม พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผมขอเสนอ   

นายพิทักษ์ แสนชมพู และนายเกษม ปัญญาทอง ท่านสุดท้ายก็คือ นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ    

เป็นคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู ้ร ับรองครับ ผู ้รับรอง

ถูกต้องครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ไม่มีนะครับ ตกลงคณะกรรมการสามท่าน

ประกอบด้วย  

1. นายพิทักษ์      แสนชมภู            สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

2. นายเกษม     ปัญญาทอง         สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

3. นายนวพัฒน์   ไหวมาเจริญ         สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน ดังนี้ 

1. นายพิทักษ์      แสนชมภู            สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

2. นายเกษม     ปัญญาทอง         สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

3. นายนวพัฒน์   ไหวมาเจริญ         สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง  

5.4 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปางจ านวนสามคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5.4   

ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพจิารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

จํานวนสามคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหารผู้เสนอ

ญัตติครับ 

นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ให้เป็นผู้เสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภา

เทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง จึงขอแถลงญัตติดังนี้ 
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ญัตติ 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน 

           เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติเรื่องให้สภา

เทศบาลนครลําปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคนเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อให้มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปางมาทําหน้าที่กําหนดแนวทางการพัฒนา

ท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น

คัดเลือกจํานวนสามคน เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 

เหตุผล 

เนื่องจากกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่นายกเทศมนตรีนครลําปางได้แต่งตั้งจากสมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปาง ตามที่สภาเทศบาลนครลําปางได้คัดเลือกไว้จํานวนสามคน จะครบวาระการดํารง

ตําแหน่งกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ในการนี้ สภาเทศบาลนครลําปาง   

จงึต้องดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เพื่อให้นายกเทศมนตรีนครลําปาง

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาคัดเลือก

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปางต่อไป  

                       ขอแสดงความนับถือ 

                         ลงช่ือ     กิตติภูม ิ นามวงค์      ผูเ้สนอ 

                       (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
                      นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 

นายจรูญ  เติงจันตะ๊  

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนประธานสภาฯที่เคารพ    

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   

ขอเสนอ นายสันติ เขียวอุไร ,นายสุบิน ชุ่มตา และนางสุดารัตน์ บุญมี เป็นคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลนครลําปาง ครับผม 
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรอง

ถูกต้องนะครับ มีใครเสนอเป็นอย่างอื่นไหม ไม่มีนะครับ ตกลงคณะกรรมการชุดนีป้ระกอบด้วย  

1. นายสันติ         เขียวอุไร     สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

2. นายสุบิน        ชุ่มตา         สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

3. นางสุดารัตน์    บุญมี         สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน ดังนี้  

1. นายสันติ         เขียวอุไร     สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

2.นายสุบิน         ชุ่มตา         สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

3.นางสุดารัตน์     บุญมี         สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 

5.5 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นเงินคืน

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท 

การซ่อมรถยนต์ ให้แก่ นางลภารดา นครผา ผู้ประกอบการอู่ประเสริฐการช่าง  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตติข้อ  5.5 ญัตติ เรื่อง      

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นเงินคืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ     

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การซ่อมรถยนต์ ให้แก่ นางลภารดา นครผา ผู้ประกอบการ          

อู่ประเสรฐิการช่าง เชญิฝา่ยบริหารผูเ้สนอครับ 

นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ท่านสมาชิกสภาฯ กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมายจาก 

นายกิตตภิูม ิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  

เพื่อจ่ายเป็นเงินคืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ประเภทการซ่อมรถยนต์ ให้แก่ นางลภารดา  นครผา ผูป้ระกอบการอู่ประเสริฐการช่าง ขอแถลงญัตติดังนี ้

ญัตต ิ

เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตจิา่ยขาดเงินสะสมเพื่อจา่ยเป็นเงินคืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุ  

         ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การซ่อมรถยนต์ ให้แก่            

       นางลภารดา นครผา ผู้ประกอบการอู่ประเสริฐการช่าง  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ

จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเงินคืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
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ต่อสุขภาพ ประเภท การซ่อมรถยนต์ ให้แก่ นางลภารดา  นครผา ผู้ประกอบการอู่ประเสริฐการช่าง 

เป็นเงินจํานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื ่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน      

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2548 หมวด 9 การถอนเงินรายรับและการจําหน่ายหนี้สูญ และแก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2558 ข ้อ 94 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ร ับเง ินรายรับและต่อมามีการขอคืน             

ในลักษณะของลาภมิควรได้ภายในกําหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถอนคืนเ งิน

รายรับโดยปฏิบัติตาม ข้อ 96 (2) ขอคืนเงินภายหลังปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้ว

เห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสม โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  

เหตุผล 

 เนื่องจาก นางลภารดา  นครผา ผู้ประกอบการอู่ประเสริฐการช่าง ตั้งอยู่เลขที่ 279/19             

ถนนจามเทวี ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ได้มายื ่นคําขอต่อใบอนุญาตประกอบ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การซ่อมรถยนต์ ตามคําขอเลขที่ 58/61 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 

2561 และได้ชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

จํานวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ตามใบเสร็จเบ็ดเสร็จ เล่มที่ 259 เลขที่ 068 ลงวันที่ 20 

ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่กําหนดตามเทศบัญญัติเมืองลําปาง พ.ศ.  2540 เรื่อง    

การควบคุมกิจการที ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น         

ได้ตรวจสอบสถานประกอบกิจการอู่ประเสริฐการช่าง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ประกอบกับ

เอกสารหลักฐานที่ได้รับจากสํานักการช่าง พบว่า สถานประกอบการดังกล่าวยังไม่ได้ รับการรับรอง  

การใช้อาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จึงถือว่าการแก้ไขอาคารประกอบการ   

ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงได้เสนอต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น เพื่อพิจารณาไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคําสั่ง

ไม่อนุญาตใหต้่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การซ่อมรถยนต์ ตามคําสั่ง

ที่ ลป 52005/6243 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ต่อมา นางลภารดา นครผา ผู้ประกอบกิจการ        

อู่ประเสริฐการช่าง ได้ยื่นคําร้องทั่วไปตามหนังสือลงรับที่ 011189 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง   

ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ได้ ชําระ

ค่าธรรมเนียมแก่เทศบาลนครลําปาง จํานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เนื่องจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ได้มีคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  

 ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อจ่ายเป็นเงินคืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
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ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการซ่อมรถยนต์ ให้แก่ นางลภารดา  นครผา ผู้ประกอบการ        

อู่ประเสริฐการช่าง เป็นเงินจํานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 94 และข้อ 96 (2) ต่อไป  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                       ขอแสดงความนับถือ 

                         ลงช่ือ     กิตติภูม ิ นามวงค์      ผูเ้สนอ 

                       (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
                      นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายกิตติ จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด           

จะอภปิราย เชญิ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ ครับ 

นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบพระคุณครับท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ ผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เชื่อว่า  

ถ้าผมเรียนท่านประธานว่า ผมอยากจะฟังคําอธิบายประกอบให้มากกว่านี้อีก ก็คิดว่าคงเหมือนเดิม  

คือไม่มีคําอธิบายประกอบเพิ่มเติม ก็เลยหนักใจนิดหนึ่งว่า เราจะตรวจสอบการทํางานได้อย่างไร      

ถ้าท่านประธานจะได้กรุณาอ่านในหน้าแรก ในเรื่องของภาษานั้น จะต้องเข้าใจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง 

โดยที่ไม่ต้องไปดูเอกสารรายละเอียดประกอบด้านใน ในหน้าแรก บรรทัดที่นับจากหน้าแรก บรรทัดที่ 11   

ที่บอกว่าได้มายื่นคําขอเลขที่วันนี้ ลงวันที่  20 ตุลาคม 2561 และได้ชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

ใบอนุญาต 3,000 บาท วันที่  20 ตุลาคม 2560 ถ้าอ่านตามนี้ ผมก็ต้องมองว่า มายื่นคําขอต่อ

ใบอนุญาตปีพ.ศ. วันที่ 20 ตุลาคม 2561 แล้วก็ชําระเงินพร้อมกันนั้น 3,000 บาท แต่เป็น พ.ศ. 2560 

ผมก็ทิง้ค้างให้สมาชิกงงๆเล่น เท่านีแ้หละครับ ผมจะไม่ถาม ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ ฝา่ยบริหารครับ  

นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง      

ในญัตตินีผ้มขออนุญาตใหผู้อ้ํานวยการกองสาธารณสุขเป็นผูชี้แ้จงครับ 

นายกิตติ  จิ วะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  เ ชิญ ผู้ อํ านวยการ               

กองสาธารณสุข ครับ 

          นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์  รองปลัดเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง

รักษาราชการแทนผูอ้ํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรณีของนางลภารดา นครผา นะครับ 

ผู้ประกอบการอู่ประเสริฐการช่าง ได้รับทราบจากทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินะครับ ว่ากรณีนี้เป็นการขอ  

ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามปกติ แต่ในช่วงระหว่างการพิจารณา         
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มีผู้แจ้ง รวมถึงได้ยื่นต่อศาลปกครอง กรณีดังกล่าวว่าให้ระงับใบอนุญาต ทางเทศบาลก็ได้ดําเนินการ

ตามระเบียบ เพื่อให้การออกใบอนุญาตครบถ้วนตามระเบียบกฎหมาย ระยะเวลาก็เลยล่วงเลยมา 

จนถึงปีปัจจุบัน ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว ได้ล่วงเลยปีงบประมาณที่ชําระเงินแล้ว จึ งไม่สามารถ     

เบิกเงินคนืให้ผู้ประกอบการได้ จึงเข้าข้อกฎหมายที่ตอ้งขออนุมัติตอ่สภาฯ เพื่อดําเนินการเบิกคืนให้ผู้รับจ้าง

สําหรับผู้ประกอบการรายนี้ ปัจจุบันได้รับอนุญาตแล้ว โดยได้ยื่นขอใบอนุญาตเปลี่ยนประเภทจาก       

อู่ซ่อมรถเป็นประกอบการซ่อมแอร์และก็ ไฟ ซึ่ งปั จจุบันนี้ก็ ได้รับอนุญาตไปเรียบร้อยแล้ว               

แล้วค่าธรรมเนียมใหมก่็ได้ชําระเรียบร้อยแลว้ครับ  

          นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เมื่อสักครู่ นายแพทย์วัฒนา      

วานิชสุขสมบัติ เขาถามว่า คําขอลงวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ทีนี้ในใบเสร็จมันมาลงวันที่ 20 ตุลาคม 

2560 จึงสงสัยครับว่า ทําไมมันเป็นแบบนั้นครับ มีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ  เชิญ นายสุรทัศน์     

พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ครับ 

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของท่านนายกฯ เป็นผู้กล่าวชี้แจง         

ในรายละเอียด ก่อนอื่นต้องขออภัยที่เอกสารที่มอบให้พิมพ์ผิดนะครับ อย่างเช่น บรรทัดที่ 11 นับจาก

ข้างล่างขึ้นมาที่จริงแล้วเป็นวันที่ 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 

เพื่อความสะดวกทั้งผู้มาต่อใบอนุญาตทั้งหลายและในขณะเดียวกัน ก็มีการตรวจสอบหลังจากนั้น     

อีกครั้งหนึ่ง ปรากฏว่า นางลภารดา นครผา ผู้นี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวอาคาร ซึ่งทางสํานักการช่าง       

ได้ตรวจทีหลัง ปรากฏว่าไม่สามารถอนุญาตให้ประกอบการได้นะครับ ก็มีเรื่องมีราวมาฟ้องร้อง

เทศบาลจนกระทั่งถึงศาลปกครอง ใช้เวลาประมาณปีกว่าๆ เพราะฉะนั้นเงินที่เราเก็บไว้ล่วงหน้าวันนี้

ต้องขออนุญาตที่ประชุมจะต้องคืนเงนิให้กับเขาครับผม 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ครับ 

นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบพระคุณครับ   

ท่านประธานสภาฯ ผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง นี่คือสิ่งที่ผม

ได้กราบเรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วว่า ผู้เสนอญัตตินี่ไม่ทราบว่าได้ใช้ส่วนที่สําคัญพิจารณาอะไรหรือเปล่า    

เซ็นอย่างเดียว แต่เรื่องการคืนเงิน มันเป็นเรื่องที่น่าสงสารผู้ประกอบการทั้งหลาย มันควรที่ จะต้องคืน

เงินอยู่แล้ว แต่ถ้าเอกสารแบบนี้ แล้วที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้จ่ายเงินขาดสะสมไป นี่ผมว่ามัน           

ไม่สมบูรณ์นะครับ เดี๋ยวผลเดือดร้อนก็อาจจะตกอยู่ที่ผู้ประกอบการ ก็อาจจะไม่ได้รับเงินนั้นคืนอีก 

3,000 บาท ซึ่งแม้จะเป็นเงินจํานวนไม่มาก แต่ผมถือว่าเป็นความหละหลวมของหน่วยงานราชการ 

เสนอญัตติแบบนี้เท่ากับ ถ้าจะพูดภาษาสามัญก็คือหลอกสภาฯนะครับ ผมถึงเรียนท่านตั้งแต่ต้นแล้วว่า

เสนออะไรขึ้นมา ถ้าเอาตามเอกสารว่า แล้วไม่ชี้แจงประกอบเสนอ แสดงว่าเซ็นโดยไม่ได้อ่าน        
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อย่างโครงการที่ 5.1 เหมือนกัน ตรอกปลายนาลาดถนน หมดสัญญาแล้วและมาทําเดือนธันวาคม    

ท่านใส่ใจในบ้านเมืองนีจ้รงิหรอืเปล่า ทั้งนายกฯ และรองนายกฯ ขอบพระคุณครับ  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เมื่อสักครู่เห็นท่านเลขานุการ 

สภาฯ มีอะไรจะพูด เชญิครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่านครับ ผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิก

สภาเทศบาลนครลําปาง ครับท่านประธาน ผมนั่งฟังที่ทางผู้บริหารไ ด้แถลงญัตติไปเมื่อสักครู่         

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 ทีนี้ผมยังสงสัยอยู่นิดหนึ่ง ครับท่านประธาน ในเมื่อผู้แถลงญัตติเขาขอแก้ไขวันที่ตรงนี้ ทีนี้

เหตุผลจากบรรทัดที่ 1 , 2 , 3 ในส่วนที่บอกว่าตามคําขอเลขที่ 58/61 ตรงนี้ครับ ท่านยังคงเดิมไว้  

58/61 หรอืไม่ เพราะว่าผมไปดูในเอกสารแบบคําขอใบอนุญาต เขาก็ใช้คําว่าคําขอเลขที่ 58/61 แต่ท่าน

มาแก้วันที่จาก 20 ตุลาคม 2561 เป็น 20 ตุลาคม 2560 ฉะนั้นคําขอเลขที่ตรงนี้ ผมก็ยังสับสนอยู่ว่า 

ท่านยังคงจะใช้  58/61 เช่นเดิมหรือท่านจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงยังไงตรงนี้ ผมขอความชัดเจนด้วยนะครับ 

เพราะว่าผมยังมีประเด็นที่จะอภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้ ตรงนี้ผมกราบเรียนท่านประธาน ให้ทางผู้แถลง

ญัตติได้ชีแ้จงตรงนีด้้วย ขอบคุณครับ  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร    

รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ครับ 

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ เอกสารที่ทางสมาชิกอภิปราย ท่านเลขาได้อภิปรายเมื่อสักครู่ อยู่ในมือผม มันเป็นคําขอรับ

ใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและตลาดเอกชนครับ เลขที่ 

68/61 ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 อยู่ตรงนีค้รับ ยืนยันนะครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เดี๋ยว ขอโทษนะครับ ตกลงจาก 

58/61 เป็น 68/61 เหรอครับ  

นายสุรทัศน์  พงษ์นกิร  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 58/61 เหมือนเดิมครับ เพียงแต่ลง

วันที่ 20 ตุลาคม 2560  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง แก้ไขเฉพาะ พ.ศ. จาก 2561 เป็น 

2560 นะครับ พอดีทางผู้บริหารขอแก้ไขนะครับ ผมก็ต้องขอมติในที่ประชุม 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 อันนี้ฝ่ายบริหารจะแก้ไหมครับ  บรรทัดสุดท้าย เชิญ 

นายแพทย์วัฒนา  วานชิสุขสมบัติ ครับ 

นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบพระคุณครับ    

ท่านประธานสภาฯ ผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็กราบเรียน     

ขออนุญาตท้วงคําถามท่านประธาน ผมยังไม่ได้ยินคําว่าฝ่ายบริหารขอแก้ไขเป็นเรื่องเป็นราวเลย       

ถ้าท่านประธานจะขอแก้เอง ผมเกรงว่ามันจะไม่ถูกต้องนะครับ ขอบพระคุณครับ ผมว่าให้เขาเตรียม

ความพรอ้มเสียก่อน จะขอแก้ไขยังไง มตสิภาฯ คงไม่ขดัข้อง ขอบพระคุณมาก 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง พอดีเมื่อสักครู่ นายสุรทัศน์   

พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแก้ไขแล้วนะครับ ตกลง 16 พฤศจกิายน 2560 เชญิครับ 

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ สําหรับคําถามของท่านนะครับ ผมได้ตรวจสอบเอกสารแล้วครับ คําสั่งที่ ลป  52005/6243   

ลงวันที่ 16 พฤศจกิายน 2560 ครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตกลงแก้ไขสองจุดนะครับ       

คือตรงเหตุผลบรรทัดที่ 3 ของวันที่ 20 ตุลาคม 2561 แก้เป็น 2560 และบรรทัดที่ 6 จากข้างล่างที่        

อู่ประเสริฐการช่าง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ก็ขอแก้เป็น 2 พฤศจิกายน 2560 ผมจะขอมติจาก

สมาชิกสภาฯ ในการแก้ไขตัวเลข พ.ศ. ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มี     

การแก้ไข โปรดยกมอืครับ  

นายจาตุรงค์  พรหมศร ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขครับ ท่านประธาน 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไข       

มีไหมครับ ไม่มนีะครับ เชญิอภิปรายตอ่ มีท่านใดจะอภิปรายตอ่ไหมครับ เชญิ เลขานุการสภาฯ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่านครับ ผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิก

สภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นเงินคืน

ค่าธรรมเนียมการตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การซ่อมรถยนต์ 

ให้แก่ นางลภารดา  นครผา ผู้ประกอบการอู่ประเสริฐการช่าง ผมดูหลักการแล้วครับท่านประธาน 

ประกอบด้วยเหตุผล ตามที่ผู้เสนอญัตติได้แถลงและเรียบเรียง 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 เพื่อขอคืนเงิน ที่ผมดูแล้ว       

ก็หมายความวา่ 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 จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มี    

ผมจะขอมติในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นเงินคืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การซ่อมรถยนต์ ให้แก่ นางลภารดา  นครผา 

ผูป้ระกอบการอูป่ระเสริฐการช่าง สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ  

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ       

จํานวน 16 เสียง ครับท่านประธาน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 16 เสียง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็น

เงินคืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการซ่อม

รถยนต์ ใหแ้ก่ นางลภารดา  นครผา ผูป้ระกอบการอู่ประเสริฐการช่าง , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง 1 คน 

5.6  ญ ัตต ิ เ รื ่อ ง  ขอ เสนอญัตต ิเพื ่อขออน ุญาตให ้สถานธนาน ุบาล เทศบาล         

นครล าปาง กู้เงินเบิกเกินบัญชี (ท าสัญญาใหม่) กับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ยล าปาง 

จ านวน 45,000,000 บาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 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 (สี่สิบหา้ล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล เชิญ 

ฝา่ยบริหารผูเ้สนอครับ 

นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ            

ท่านสมาชิกสภาฯ กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมายจาก นายกิตติภูมิ        

นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อขออนุญาต ใหส้ถานธนานุบาลเทศบาลนคร

ลําปาง กู้เงนิเบิกเกินบัญชี (ทําสัญญาใหม่) กับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ยลําปาง จํานวน 45,000,000 บาท (สี่สิบห้า

ล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล ขอเสนอญัตติและแถลงญัตติฯดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง    ขอเสนอญัตติเพื่อขออนุญาตให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง กู้เงินเบิกเงินเกินบัญชี 

           (ทําสัญญาใหม่) กับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ยลําปาง จํานวน 45,000,000 บาท (สี่สิบหา้ล้านบาท 

           ถ้วน) เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล   

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
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ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุญาต    

ให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง กู้เงินเบิกเงินเกินบัญชี (ทําสัญญาใหม่) กับธนาคารออมสินสาขา

สบตุ๋ยลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 45,000,000 บาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน   

ในกิจการสถานธนานุบาล ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

เพื่อให้การดําเนินกิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปางมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ  

ในการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการอย่างเพียงพอ ลดความเสี่ยงไม่ให้กิจการสถานธนานุบาล

เทศบาลนครลําปาง ขาดสภาพคล่องและไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน       

ทางการเงินได้ ซึ่งการขอกู้เงินของเทศบาลจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล

จะต้องได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย             

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการให้

ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้เทศบาลกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคลต่างๆ      

ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 64/2555 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555 ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 66 (6) และมาตรา 66 วรรคสอง และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 628 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ประกอบหนังสือ

สํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 1397 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555  

เหตุผล 
ด้วยปัจจุบันประชาชนได้ให้ความไว้วางใจในสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปางและ           

นําทรัพย์สิน มาใช้บริการจํานําเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอต่อ         

การให้บริการแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทางการเงินได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อ     

การสภาพคล่องของสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง  ซึ่งหากปล่อยให้เงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการรับ

จํานํามีไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการแล้วย่อมส่งผลให้ประชาชนขาดความ

เชื่อถือและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง รวมทั้ง ยังเป็นเหตุให้เทศบาล     

นครลําปาง ต้องขาดรายได้เพื่อใชใ้นการจัดทําบริการสาธารณะและพัฒนาท้องถิ่นอีกด้วย 

ฉะนั้น ด้วยเหตุและผลความจําเป็นที่ไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ดังกล่าว เทศบาลนครลําปางจึงขอ

อนุญาตจากสภาเทศบาลนครลําปางให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง กู้เงินเบิกเงินเกินบัญชี          

(ทําสัญญาใหม่) กับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ยลําปาง จํานวน 45,000,000 บาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

อัตราดอกเบีย้เงนิเงินฝากประจํา + 1 ต่อปี (เสียดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 2.10 บาทต่อปี) โดยใช้สมุดฝาก

เงินธนาคารออมสินของเทศบาลนครลําปาง  ประเภทฝากประจํา 12 เดือน ค้ําประกัน เพื่อใช้เป็นทุน

หมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลในการรับจํานํา เพื่อให้บริการแก่ประชาชน สถานธนานุบาลเทศบาล

นครลําปาง มีสถานะการเงนิ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 
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1. เงินสดในมอื      จํานวนเงิน        96,613.19 บาท 

2. เงินฝากธนาคารกรุงไทย  (ประจํา)             จํานวนเงิน      1,149.27  บาท 

3. เงินฝากธนาคารกรุงไทย  (ออมทรัพย์)   จํานวนเงิน      1,438.51  บาท 

4. หนีส้ินต่าง ๆ ดังนี้ 

  4.1 เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขาลําปาง  ดังนี้ 

(1)  สัญญาลงวันที่ 5 พฤศจกิายน 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  

รวมวงเงนิกู้ทั้งสิน้  45,000,000 บาท ใช้ไปแล้ว จํานวน 44,910,000 บาท 

คงเหลือ 90,000 บาท เสียอัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา + 1.00 บาทต่อปี 

(ปัจจุบันรอ้ยละ 0.09 + 1.00) ใช้เงนิฝากประจําเทศบาลค้ําประกัน 

  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)  

รวมวงเงนิทั้งสิน้ 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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6. ผลการดําเนินการย้อนหลัง 3 ปี 

ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุญาตให้สถานธนานุบาล

เทศบาลนครลําปาง กู้เงินเบิกเงินเกินบัญชี (ทําสัญญาใหม่) กับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ยลําปาง จํานวน  

45,000,000 บาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นทุนเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล

ในการรับจํานําเพื่อให้บริการแก่ประชาชนต่อไป 

                                                                    ขอแสดงความนับถือ 

         ลงช่ือ    กิตตภิูมิ  นามวงค์     ผูเ้สนอ 

                         (นายกิตตภิูม ิ นามวงค์) 

                         นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย      

เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ ครับ 

นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอบพระคุณครับ   

ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

อยากจะกราบเรียนท่านประธานสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง ไม่อยากให้เกิดปรากฎการณ์เซ็นอย่างเดียว       

โดยไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควร ตัวผู้เสนอก็มีทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิสูง ผมอยากจะรบกวน ท่านประธานให้ถาม      

ผู้เสนอว่า บรรทัดที่ 4 จากข้างล่างขึ้นไป ท่านมีอะไรจะขอแก้ไขไหม ที่อ่านมาแล้วในเหตุผล 

ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง หน้าแรกบรรทัดที่ 4 จากข้างล่าง

หรอืครับ  

นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ผมต้องกราบเรียน

รบกวนท่านประธานเพราะเรื่องการเงนิก็ดี หรือเรื่องต่างๆ ที่เป็นญัตติเสนอเข้ามาในนี้ ไม่อยากจะได้รับ

คําปรามาสว่า สภาฯแหง่นี้โดนหลอกหรือเปล่า หรอืเป็นสภาฯตรายาง ผูเ้สนอ คณะผู้บริหารสูงส่งทั้งนั้น  

ในด้านความรู ้แต่ผมก็ไม่เขา้ใจ ท่านอาจจะชอบการทํางานในแบบของท่านก็ได้ เสนออะไรมาก็คงคิดว่า

สภาคงผ่านๆ เรากําลังทําหน้าที่ตรวจสอบนะครับ จะตรวจสอบได้ก็จากเอกสารหลักฐาน ตัวเลข 

ตัวหนังสือ แต่ในทางปฏิบัติงานจริงๆ นั้นยาก ยกเว้นเราจะไปเจอหน้า อย่างที่ผมกราบเรียนไปในวาระ  

ที่ 5.1 ในโครงการที่เงินเหลือทั้งหมด แต่ไม่มีคําอธิบายใดๆ เลย อันนี้ขอย้อนกลับมาอีกที ผมยังอยู่     

ในประเด็นนะครับ ถ้าท่านมีอะไรจะแก้ไข ผมก็ไม่มีอะไรจะทักท้วง แต่ผมชี้ให้เห็นว่า ให้พิจารณาให้ดีๆ 

บรรทัดที่ 4 นับจากข้างลา่งขึ้นไป  

ปีงบ 
ประ 
มาณ 

การรับจ าน า ไถ่ถอน รายรับ 
รายจ่าย ก าไรสุทธ ิจ านวน

ราย 
จ านวนเงิน 

จ านวน
ราย 

จ านวนเงิน ดอกเบี้ยรับจ าน า 
ดอกเบี้ย
ธนาคาร 

ก าไรทรัพย์
หลุดจ าน า 

2559 43073 711,234,150 42812 698,885,400 22,588,225.50 1429.34 3,476,730 5,169,641.29 20,525,371.95 
2560 42479 744,090,650 41127 717,078,100 22,038,381.50 1265.85 2,923,985 5,843,025.55 19,386,467.71 
2561 41486 735,497,900 40518 719,555,700 24,409,283.75 1127.86 2,820,795 5,221,461.27 22,092,341.79 
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 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 โปรดยกมอืครับ  

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 15 เสียง 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ไม่มี 

นอกนั้นงดออกเสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 15 เสียง ให้อนุมัติเพื่อขออนุญาตให้สถานธนานุบาล

เทศบาลนครลําปาง กู้เงินเบิกเกินบัญชี (ทําสัญญาใหม่) กับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ยลําปาง จํานวน 

45,000,000 บาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล ,          

ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง 2 คน 

5.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ   

งานสาธารณสุขอื่นๆ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในข้อ 5.7 ญัตติ เรื่อง  

เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        

ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ เชญิ ฝา่ยบริหารผูเ้สนอครับ 

นายแพทย์สุรทัศน์  พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธาน 

สภาฯ ที่เคารพได้รับมอบหมายจากนายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  ๆตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

ญัตต ิ

เรื่อง    เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  

2562 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในแผนงาน

สาธารณสุขงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 



 

 

26 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน ค่าบํารุงรักษา

และปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการ ค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ม 5211 ลําปาง เป็นรถ

บริการเคลื่อนที่ตรวจแนะนําด้านสุขาภิบาล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณตั้งไว้ 

500,000 บาท (หา้แสนบาทถ้วน) โดยขอแก้ไขรายละเอียดดังนี้ 

ข้อความเดิม  

เพื่อปรับปรุงสภาพรถยนต์ตู ้หมายเลขทะเบียน  

ม 5211 ลําปาง เป็นรถบริการเคลื่อนที่ตรวจแนะนํา

ด้านสุขาภิบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

เป็นเงนิ 500,000 บาท โดยทําการปรับปรุงสภาพรถ 

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ดังนี ้

1. ทําฝาข้างรถบริการเคลื่อนที่ มีประตู 

ปิด – เปิด ฝาข้างขึ้นลงด้วยระบบโช๊คอัพ 

2. ทําโต๊ะทํางานพร้อมตู้เก็บเอกสาร 2 ข้าง 

 ซ้าย – ขวา 

3. ทําประตูปิด – เปิดฝาท้าย 

4. บุปรับปรุงห้องทํางานภายในรถทั้งหมด 

5. เสรมิแหนบรับน้ําหนัก 2 ตัวหลัง ซ้าย – 

ขวา 

6. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 

9,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 

7. ตู้ลําโพงขยายเสียง จํานวน 2 ตู้ 

8. ไมโครโฟนและแอมป์จํานวน 1 ชุด 

9. จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว

พร้อมขายึดผนัง(ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์) 

จํานวน 1 ชุด (ตามราคาในท้องถิ่น) 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/        

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.

2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  

เพื่อปรับปรุงสภาพรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน  

ม 5211 ลําปาง เป็นรถบริการเคลื่อนที่ตรวจแนะนํา  

ด้านสุขาภิบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เป็นเงิน 500,000 บาท โดยทําการปรับปรุงสภาพรถ 

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ดังนี ้

1. ทําฝาข้างรถบริการเคลื่อนที่ มีประตู 

ปิด – เปิด ฝาข้างขึ้นลงด้วยระบบโช๊คอัพ 

2. ทําโต๊ะทํางานพร้อมตู้เก็บเอกสาร 2 ข้าง 

 ซ้าย – ขวา 

3. ทําประตูปิด – เปิดฝาท้าย 

4. บุปรับปรุงห้องทํางานภายในรถทั้งหมด 

5. เสริมแหนบรับน้ําหนัก 2 ตัวหลัง ซ้าย – ขวา 

6. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 

9,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 

7. ตู้ลําโพงขยายเสียง จํานวน 2 ตู้ 

8. ไมโครโฟนและแอมป์จํานวน 1 ชุด 

9. จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว

พร้อมขายึดผนัง(ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์) จํานวน    

1 ชุด (ตามราคาในท้องถิ่น) 

10. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล    

แบบที่ 2 จํานวน 1 ชุด  

11. พัดลมตั้งโต๊ะ จํานวน 1 ชุด 

12. เก้าอีส้ําหรับเจ้าหน้าที่ จํานวน 2 ตัว 

13. เก้าอี้สําหรับประชาชนผู้มารับบริการ จํานวน      

2 ตัว 
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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

สว่นท้องถิ่น 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 ขอ้ 29 ระบุว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างใหเ้ป็นอํานาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น   

เหตุผล 

  ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ขอตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงสภาพรถยนต์ตู้  

หมายเลขทะเบียน ม 5211 ลําปาง  เป็นรถบริการเคลื่อนที่ตรวจแนะนําด้านสุขาภิบาล  ตรวจแก้ไขเหตุ

เดือดร้อนรําคาญ ตลอดจนตรวจสอบการขออนุญาตประกอบการค้าต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ        

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นการบริการเชิงรุกไปยังชุมชนและย่านการค้า    

ในเขตเทศบาลนครลําปาง เป็นการเข้าถึงและอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน แต่เนื่องจาก               

มีความบกพร่องในด้านการพิมพ์เอกสาร  จึงทําให้ข้อความในการปรับปรุงครุภัณฑ์ขาดหายไป จํานวน 6 

รายการ เพื่อให้มีความถูกต้องของรายการที่จะปรับปรุงอย่างครบถ้วน ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 ต่อไป 
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   ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงช่ือ)      กิตติภูมิ  นามวงค ์      ผูเ้สนอ 

   (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 

นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติ จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด           

จะอภปิรายไหมครับ เชญิ เลขานุการสภาฯครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่านครับ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข

อื่นๆ ตามหลักการและเหตุผลที่ทางฝ่ายบริหารเจ้าของญัตติได้แถลงไปเมื่อสักครู่นี้ ผมจะนําเรียนท่าน

ประธานอย่างนี้ครับ ในส่วนของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณนั้น ถ้าดูตามหลักการ     

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 

2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 29 ที่ระบุว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด 

ค่าครุภัณฑ ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง

ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นนั้น ผมพิจารณาจากหลักการในญัตติ ในส่วนของคําชี้แจง

งบประมาณเดิม ที่มีอยู่ประมาณ 9 รายการ จากนั้นก็มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเข้ามา       

เป็นรายการที่ 10 , 11 , 12 , 13 , 14 และ 15 ถ้าผมมองตรงนี้ เป็นการเพิ่ม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์

สําหรับการประมวลผล พัดลมตั้งโต๊ะ เก้าอี้สําหรับเจ้าหน้าที่ ชุดควบคุมระบบไฟรถยนต์ ค่าแรงติดตั้ง

ระบบไฟฟ้า อะไรต่างๆ เหล่านี้ ผมดูแล้วก็ทําให้ลักษณะปริมาณมันเปลี่ยน ซึ่งในประเด็นตรงนี ้        

ผมพิจารณาแล้วว่ามันเป็นเรื่องอํานาจหน้าที่การพิจารณาที่สภาฯ  จะต้องพิจารณา ซึ่งผมเรียน      

ท่านประธานอย่างนี้ครับ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 

วรรคท้าย บัญญัติหลักการไว้ว่า การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์

สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจัดทําแผนเทศบาล รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ

ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด เมื่อผมพิจารณาตาม

หลักการ พรบ. เทศบาลก็ดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ข้อ 29 ที่ผม

กล่าวไปก่อนหน้านี้ก็ดี ผมคิดว่าตรงนี้เป็นอํานาจหน้าที่ของสภาฯที่จะต้องพิจารณา ในเบื้องต้นผมดู 

แล้วว่า เจตนาของการกระทําตรงนี้ ก็เพื่อที่จะเอามาดําเนินการตามบทบาทอํานาจหน้าที่ ในส่วนของ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตรงนี้ ผมเอง ผมไม่ขัดข้องครับท่านประธาน แต่ผมใคร่มีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งครับ   

ถ้าเราดูในญัตติในหลักการแลว้ 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 ซึง่ถ้าผมจะพูดในเฉพาะส่วนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผมก็พิจารณาแค่นั้น แต่ในญัตติ

ย่อมเล็งเห็นอยู่ ว่าสิ่งที่ทางผู้บริหารจะไปดําเนินการนี้ เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพรถด้วย ซึ่งอันนี้

ผมให้ข้อสังเกตว่าการไปดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพรถจะมีกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ

ขนส่งทางบกฯ เขากําหนดไว้ส่วนหนึ่งครับ ซึ่งท่านจะต้องไปดําเนนิการตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก ที่ผม

ได้ยกเทศบัญญัติเทศบาลมาตรา 50 วรรคท้าย พูดเมื่อสักครู่ ผมต้องการเชื่อมโยงตรงนี้ เพื่อให้ทาง

ผู้บริหารได้เห็น เพราะเราแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ในเรื่องนี้

ถึงแม้ว่าสภาฯ จะเห็นชอบ ผู้ว่าฯ อนุมัติไปแล้วก็จริง แต่การใช้จ่ายงบประมาณนั้น ยังมีขั้นตอนที่ต้อง

ดําเนนิการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัสดุ ในเรื่องการเบิกจ่าย ตรงนีผ้มก็ใหข้้อสังเกตเอาไว้นะครับว่า การที่

ผู้บริหารมีเจตนาที่จะไปทําเช่นนี้ ในเบื้องต้นผมเข้าใจครับว่า ท่านต้องการที่จะทําเพื่อบริการประชาชน 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การดําเนินการของท่าน ยังต้องมีส่วนอื่นที่ท่านจะต้องทํา ฉะนั้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

สภาพรถตรงนี้ ที่จริงแล้วผมไม่ได้ก้าวล่วงครับท่านประธาน ผมก็อยากจะสอบถามทางท่านประธาน 

ผ่านไปทางผู้บริหารนิดหนึ่งว่า ในขั้นตอนตรงนี้ ในเมื่อท่านคิดท่านวางแนวไว้อย่างนี้ ในการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงสภาพรถท่านจะดําเนนิการอย่างไร เพราะว่ามีระเบียบกฎหมาย มีกฎกระทรวงในการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงสภาพรถ ดูแล้วเป็นการแก้ไขมากนะครับ การเปลี่ยนสภาพรถตรงนี้ ท่านจะดําเนินการ

อย่างไร ซึ่งผมให้ข้อสังเกตอย่างนี้ครับ ถ้าหากท่านไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพรถแล้ว ในภายหลังหาก

ท่านไปตรวจสภาพรถ ถ้าตรวจสภาพรถไม่ผ่านละครับ ตรงนี้ท่านจะทํายังไง เพราะจริงๆ แล้วในเรื่อง

ตรงนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผม แต่ผมพูดเอาไว้เพื่อให้ข้อสังเกต ฉะนั้นในส่วนนี้ผมถึงอยากฟัง อยากทราบ

คําชี้แจงจากผู้เสนอญัตติว่า ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพรถตรงนี้ ท่านคาดหวังไว้ยังไง แล้วท่าน     

มีเหตุผลยังไง ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก่อนอื่นต้องขอบคุณ    

ท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ตัง้ขอ้สังเกตและให้ข้อเสนอแนะ จริงๆ แล้วเรื่องการปรับปรุงรถ เพื่อใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการให้บริการพี่น้องประชาชน เราได้ดําเนินการมาครั้งที่ 1 ก็รถประชาสัมพันธ์  คันที่ 2      

ก็เป็นรถจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ แล้วก็คันที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่นําเสนอต่อสภาฯ ในวันนี้ เป็น คันที่ 3 

แตท่ั้งนีท้ั้งนั้น ข้อเสนอแนะหรอืการตัง้ขอ้สังเกตของเลขานุการสภาฯ ก็เป็นสิ่งที่ดี เพื่อเป็นการรอบคอบ

ในการทําหน้าที่ ทั้งฝ่ายประจําและก็ฝ่ายบริหาร แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจน เกิดความสบายใจของ

สมาชิกสภาฯ ก่อนที่จะมีการลงมติ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ      
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ในโครงการดังกล่าว ได้ชี้แจงต่อสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง ขออนุญาตประธานสภาฯ ด้วยนะครับ และก็ขอให้

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ตอบในรายละเอียดที่ท่านเลขานุการสภาฯ  ได้ตั้งข้อสงสัยเอาไว้ครับ      

ขอบคุณมากครับ 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์  

รองปลัดเทศบาลนครลําปาง ครับ 

  นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กรณีข้อห่วงใยของท่านเลขานุการสภาฯ ทางเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบได้ประสานไปยังขนส่งจังหวัด สําหรับกรณีที่จะจดทะเบียนในการเปลี่ยนแปลงสภาพรถ    

ก็ได้รับคําแนะนํามา ในส่วนของระเบียบที่ต้องดําเนินการในการเปลี่ยนแปลงสภาพรถนั้น กรมการขนส่ง

ทางบกได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ตามหนังสือที่ คค0415.5/14921 ลงวันที่      

29 กันยายน 2558 รวมถึงหนังสอืที่ประสานไปยังขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งได้

แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ แล้วก็การติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งหรืออุปกรณ์

อํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งได้กําหนดแนวทางปฏิบัติไว้ว่า กรณีการดัดแปลงสภาพรถที่ต้องแจ้งขอ

อนุญาต ต่อนายทะเบียน ซึ่งเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพรถหรอืส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจาก

รายการที่จดทะเบียนไว้ เจ้าของรถจะต้องแจ้งต่อนายเบียนแก้ไขในเอกสารคู่มือ ซึ่งให้ถือปฏิบัติตาม

หนังสือของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งกําหนดไว้ว่า ให้เจ้าของยื่นคําขอใช้รถในกรณีแก้ไขดัดแปลงนั้น   

ต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดของการแก้ไขดัดแปลงและมีหนังสือรับรองของวิศวกร        

ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาเครื่องกลหรือยานยนตร์ รับรองความมั่นคงแข็งแรง

และความปลอดภัยในการใช้รถนั้น ซึ่งกรณีนี้ทางเทศบาลนครลําปางของเรา ก็มีวิศวกรผู้ได้รับ

ใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจประเมิน ก่อนดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หลังจากนั้นเมื่อดําเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างแล้วก็จะได้นําจดทะเบียนต่อขนส่งจังหวัดลําปาง ซึ่งได้ประสานดูแล้วว่าไม่มีข้อกฎหมาย 

ใดขัดข้องครับ ขอบคุณครับ 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือ    

ไม่ครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภา 

ผมนายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จากที่ญัตติหลายๆ ญัตติที่เข้ามา         

ก็บ่งบอกถึงความไม่ละเอียดชัดเจน อย่างญัตตนิีเ้องเหมอืนกัน ถ้าไม่มีท่านสมาชิกมาถามหรือมาท้วงติง     

ก็จะไมม่ีคําอธิบายตรงนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าทางฝ่ายบริหารละเอียดและถี่ถ้วน ได้แนบคําชี้แจงตรงนี้จาก

กรมขนส่งมา มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้นะครับ ก็จะผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องมาเสียเวลาตรงนี ้

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกถึงการที่เราทํางานยังไม่ละเอียดถี่ถ้วน ที่ผมลุกขึ้นมาอภิปรายตรงนี ้

ก็จะขอความร่วมมือ จะเสนอญัตติอะไรก็ช่างครั้งต่อๆ ไปนะครับ ขอให้มีรายละเอียดประเภทนี้         

เข้ามาแนบ ผมก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านนะครับ ที่ก่อนจะพิจารณาอะไร ไม่ให้เกิดการ
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ผิดพลาดตรงนี้ จะได้พิจารณากันให้ถี่ถ้วน อย่างญัตตินี้ก็เหมือนกันนะครับ ถ้าท่านเลขานุการสภาฯ

ไม่ได้ท้วงติงตรงนี้ พวกเราก็อาจจะสนับสนุนไป โดยที่ผิดหรือถูกเราก็ไม่รู้ เพราะว่าเราไม่เห็นหนังสือ  

ตัวนี้ จากที่ท่านรองปลัดมาอธิบายเมื่อสักครู่ ครั้งต่อไปก็ขอความกรุณาฝ่ายบริหาร ช่วยทําความ

ละเอียดให้มากกว่านี้ ผมมาดูๆ แล้ว อีก 2 - 3 ญัตติ ยังมีแบบนี้อีก เดี๋ยวก็ลองดูว่ามันจะมีผิดพลาด

อะไรตรงนี้อกี ขอบคุณมากครับ  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ  

นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอบพระคุณครับ   

ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง          

ท่านประธานครับด้วยความเป็นห่วง การดัดแปลงสภาพรถนั้น มันต้องมีภาษีอีกตัวหนึ่ง ท่านสมาชิก 

สภาฯ ทั้งหลายคงจําได้ว่า เรามีภาษีสรรพสามิตอยู่อีกตัวหนึ่ง การดัดแปลงสภาพรถนั้น ย่อมต้องผ่าน

สรรพสามติด้วย เหตุที่ผมทราบเพราะมีประสบการณ์ในการดัดแปลงสภาพรถพยาบาล เราซื้อเป็นรถตู้

มา ก็ต้องไปแจ้งต่อสรรพสามิตว่าดัดแปลงแบบนี้ๆ ภาษีต้องเสียเพิ่มไหมหรือยังไม่เสีย ก็ทําเรื่องกันไป 

แล้วก็ต้องไปยื่นทางเจ้าหน้าที่ตํารวจในการใช้สัญญาไฟไซเรน แล้วขนส่งถึงจะให้จดทะเบียนได้ ว่าจะ

เป็นรถประเภทใด ก็ด้วยความเป็นห่วงว่าทําอะไรก็ดี ถ้าไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์แล้ว สมาชิกทุกท่าน    

ในที่นี้ทําหน้าที่ตรวจสอบ ไม่อยากจะให้ทุกอย่างมันบกพร่อง ผิดพลาด ก็ควรที่ฝ่ายบริหาร  ซึ่งมี       

ความรอบรู้ ให้เกียรติเราซักนิดหนึ่ง เอกสารอย่างเดียวมันไม่พอ ถ้าท่านไม่อธิบายประกอบเพิ่มเติม   

จะด้วยท่านรู้หรือแกล้งไม่รู้ก็ตาม แต่ผมถือว่าเป็นความละเลย เพิกเฉย จงใจเจตนาหรือไม่เจตนา       

ก็ตามที ก็ขอได้โปรดแก้ไขตรงนี้ดว้ย จะได้ไม่ใหใ้ครเขามาตําหนเิอาได้ ขอบพระคุณครับ  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีท่านอื่นอีกไหมครับ ไม่มี       

นะครับ ผมจะขอมติในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข

อื่นๆ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ  

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านประธานขอมติให้ความ

เห็นชอบ เห็นชอบ 14 เสียงครับท่านประธาน  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีท่านใดไม่เห็นชอบไหมครับ  

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น      

งดออกเสียงครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติจํานวน 14 เสียง เห็นชอบให้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่นๆ , ไม่เห็นชอบ  ไม่มี , งดออกเสียง 3 คน 
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นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในญัตติข้อ 5.8 นายสันติฯ 

มีอะไรครับ เชญิ นายสันติ เขียวอุไร ครับ 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

ผมนายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตได้เรียนปรึกษาท่านประธานครับ 

ทราบมาว่าในญัตติที่ 5.9 มีคณะผูบ้ริหารจากการเคหะฯ ร่วมรับฟังการพิจารณาด้วย แล้วก็มีปัญหาใน

เรื่องของการเดินทางกลับ ขออนุญาต หารือท่านประธาน ขอสลับวาระ เลื่อนวาระที่ 5.9 ขึ้นมา

พิจารณาก่อนวาระที่ 5.8 ครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คุณสันติ เขียวอุไร เสนอสลับ

วาระการประชุม เนื่องจากมีเหตุผลคือ ท่านผู้บริหารของการเคหะฯ มาร่วมรับฟังแล้วต้องเดินทางกลับ 

ผมก็ขอนําเรียนปรึกษาท่านสมาชิก ขอสลับวาระในข้อ 5.9 มาสลับกับวาระข้อ 5.8 ท่านใดเห็นด้วย    

ให้สลับวาระการประชุม โปรดยกมอืขึน้ครับ  

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  เห็นด้วยให้สลับวาระ         

การประชุม 15 เสียง ครับท่านประธาน (คือวาระ 5.8 เป็นวาระ 5.9 และวาระ 5.9 เป็นสาระ 5.8) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นด้วยให้สลับวาระ 

มีหรอืไม่ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นด้วย ไม่ม ี

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตจิํานวน 15 เสียง เห็นด้วยให้สลับวาระการประชุมข้อ 5.9 สลับวาระ

กับข้อ 5.8 , ไม่เห็นด้วย  ไม่ม ี, งดออกเสียง 2 คน 

5.8 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการรับโอนระบบสาธารณูปโภค – 

สาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนล าปาง ระยะที่ 1, 2และโครงการเคหะชุมชนล าปาง 1 ระยะ 3  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.8 

ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการรับโอนระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ โครงการ

เคหะชุมชนลําปาง ระยะที่ 1 , 2 และโครงการเคหะชุมชนลําปาง 1 ระยะ 3 เชิญผูเ้สนอครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ           

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี        

นครลําปาง  ก่อนที่จะเสนอญัตติขอความเห็นชอบการรับโอนสาธารณูปโภค จะขออนุญาตท่านประธาน  

สภาฯ และสมาชิกผูท้รงเกียรติ ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่จากการเคหะ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของทาง

เทศบาลได้ตอบข้อซักถาม หรือว่าชี้แจงในประเด็นที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ติดใจ สงสัย ในแต่ละประเด็น

ไปครับ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ  
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ญัตต ิ

เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการรับโอนระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ โครงการเคหะ 

        ชุมชนลําปาง ระยะที่ 1,2 และโครงการเคหะชุมชนลําปาง 1 ระยะ 3 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ข้าพเจ้า นายกิตตภิูมิ 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 ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม

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 ช้ัน, 

บ้านแถว 2 ช้ัน, บ้านเดี่ยว 1 ช้ันและบ้านเดี่ยว 2 ช้ัน จํานวน 864 หน่วย ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นที่อยู่อาศัย ตามนโยบายของรัฐบาล และให้มีการมอบโอนระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในโครงการเคหะของชุมชน การเคหะแห่งชาติ ให้หน่วยงานท้องถิ่น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลและตามพระราชบัญญัติกําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 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 แสงสวา่ง (ตามเอกสารหมายเลข 2) 

3. อาคารพร้อมระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 1 อาคาร โฉนดเลขที่ 149063 ขนาด

พืน้ที่ประมาณ 0-1-55 ไร่ (ตามเอกสารหมายเลข 3) 
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4. สวนสาธารณะ จํานวน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 137927 เนือ้ที่ 0-1-96.2 ไร่ และ 

โฉนดเลขที่ 129491 เนือ้ที่ 0-3-09.7 ไร่ (ตามเอกสารหมายเลข 4) 

5. ที่วา่งโฉนดเลขที่ 137928 เนื้อที่ 0-1-83.6 ไร่  (ตามเอกสารหมายเลข 5) 

ระเบียบหนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร

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 “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรอืให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น 

ถ้าการกระทําดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนัน้” 

3. หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 

1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561  

4. หนังสือการเคหะแห่งชาติ ที่  พม 5114/ตจ.ลําปาง /03271 ลงวันที่  23 

พฤศจกิายน 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 ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้นต่อไป   

              ขอแสดงความนับถือ 

           ลงช่ือ     กิตติภูม ิ นามวงค์       ผูเ้สนอ 

             (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 

         นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ ท่านสมาชิกสภาฯ อภิปราย 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี ครับ 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ          

ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติที่ผู้บริหารได้ขอ

ความเห็นชอบในการรับโอนระบบสาธารณูปโภค โครงการเคหะชุมชนลําปาง ระยะที่ 1,2 และโครงการ
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เคหะชุมชนลําปาง  1 ระยะ 3 ผมก็เห็นด้วยนะครับ เพราะเกิดความสุขกับพี่น้องชาวเคหะ แต่ผม         

มีข้อสังเกตไว้หน่อยครับท่านประธานว่า เมื่อรับโอนมาแล้วตรงนี้ เราก็รับโอนของการเคหะรับโอนมา 

ทั้งถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา บ่อพัก พร้อมส่วนควบ มโีฉนดมาก็ตามเอกสาร ตามหลักการและเหตุผล

ที่รายละเอียดการมอบ ที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติเข้ามาตรงนี้ แล้วก็มีการมอบระบบไฟฟ้าสาธารณะ

ภายในโครงการ มิเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 8 มิเตอร์ และโคมไฟฟ้า แสงสว่างอีก 158 ต้น มีอาคารพร้อม

ระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 1 อาคาร สวนสาธารณะ จํานวน 2 แปลง  ตรงนี้ผมอยากจะเรียน         

ท่านประธานว่า เมื่อเสนอญัตติเข้ามาตรงนี้ ทางเทศบาลนครลําปาง ผู้บริหารยื่นญัตติตัวนี้เข้ามา      

ได้เตรียมงบประมาณตัวนี้ไว้หรือยัง เพื่อเข้าปรับปรุง เพราะว่าการส่งมอบในพื้นที่บางส่วนมีการ      

ทรุดโทรมลงตามสภาพ ไม่ทราบว่าอาคารของระบบบําบัดน้ําเสียใช้ได้ไหมครับ ในเมื่อได้รับมอบมาแล้ว 

เทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ไหมจะเข้าไปซ่อมแซมระบบพวกนี ้ไม่ใชว่่ารับมอบมาแล้ว ยังไม่ทําอะไรเลย 

เพราะว่าผมมองในงบประมาณปี 2562 ก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณตัวนี้ไว้ครับ ฝากท่านประธานสภาฯ      

ไปถึงผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด          

จะอภปิราย เชญิ นายเกษม  ปัญญาทอง ครับ 

 นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่ทรงเกียรติ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ตามที่ฝ่ายผู้บริหารของเทศบาลนครลําปาง ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบในการรับโอนระบบ

สาธารณูปโภค – สาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนลําปาง ระยะที่ 1,2 และโครงการเคหะชุมชน

ลําปาง 1 ระยะ 3 มีความเห็นชอบด้วยที่ทางเทศบาลจะได้รับการโอนรับ เพราะว่าชุมชนเคหะเป็น 1 ใน 

43 ชุมชนของเทศบาลนครลําปาง และเป็นการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 เพื่อให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลและตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอน  

การกระจายอํานาจ เพื่อเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่อาศัย ผมหวังว่าท่านสมาชิก

สภาฯ ทุกท่าน คงมคีวามเห็นชอบกับญัตติดังกล่าวด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด         

จะอภปิราย เชญิ คุณสันติ  เขียวอุไร ครับ 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ ผมนายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตแสดงความคิดเห็น ก็ถือว่า

เป็นการดีที่ทางการเคหะจะได้รับโอนมอบระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และพื้นที่ต่างๆ     

ของโครงการให้กับทางเทศบาลได้ดูแล อย่างที่เราทราบกันนะครับว่า ชุมชนการเคหะเป็นชุมชนใหญ่    

มีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนนี ้800 - 900 หลังคา มีปริมาณผู้อยู่อาศัยหลายพันคน และปัญหาที่เรา

ประสบมาอยู่ตลอดก็คือเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่  ในการดูแลความสะดวกของพี่น้องประชาชน        
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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

ตลอดก็คือ การจะไปทําในพื้นที่ของผู้อื่นนี้ มันไม่สามารถทําได้ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลา         

สักระยะหนึ่ง ดูความจําเป็นว่าอันไหนที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขในการเร่งด่วนสําคัญ เราก็ค่อยๆ 

พัฒนาไป ซึ่งยังมีโอกาสและยังมีเวลาอกีเยอะ ก็อาจจะขอแสดงความคิดเห็น และขอบคุณทางการเคหะ

ที่เห็นประโยชน ์และเทศบาลจะได้ทําประโยชนต์่อไป ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 

จะอภปิราย เชญิ คุณอมลยา  เจนตวนิชย์ ครับ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ฝากคําถามสองเรื่องนะคะ เรื่องแรกทางเทศบาลได้มีการสํารวจพื้นที่ในการเคหะทั้งหมดหรือเปล่า     

ที่จะรับมอบมา ทางเทศบาลจะต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบต่างๆ รวมทั้งถนน   

ทางเท้า ท่อระบายน้ํา ต่างๆที่รับมา ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน จะต้องใช้งบลงทุนประมาณเท่าไหร่ 

แล้วอกีประเด็นหนึ่ง ถามไปยังทางการเคหะว่า เนื่องจากว่าท้ายสุดของโครงการหมู่บ้านการเคหะจะไป

ชนกับสนามบิน แล้วก็ทราบมาว่าทางสนามบิน ก็มีโครงการจะขยายรันเวย์เหมือนกัน ไม่ทราบว่า    

ตรงท้ายจะโดนเวนคืนในอนาคตหรอืเปล่านะคะ ขอบคุณคะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด          

จะอภปิราย เชญิ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ ครับ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอบคุณครับ             

ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และสําคัญ อย่างที่ผมได้ เรียนท่านประธานว่า ทุกญัตติโดยเฉพาะเรื่องสําคัญ    

ฝ่ายผู้เสนอญัตติ โดยนายกเทศมนตรี ชอบที่จะให้รายละเอียด ให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์ โดยที่ไม่ต้องทิ้ง

ค้างไว้ให้เกิดข้อสงสัยต่างๆนานา ในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกัน ท่านก็ตอบตั้งแต่ต้นแล้วว่า จะมาเพื่อตอบ

คําถาม มันแปลก ญัตติต่างๆ ถ้าจะขอความเห็นชอบนั้น ฝ่ายผู้ขอ ควรจะต้องนําเสนอในรายละเอียด

ทุกๆประเด็น ทุกข้อ ทุกคําถามที่คาดว่าจะเป็นที่สงสัยหรือไม่เข้าใจ ในเรื่องนี้ถ้าย้อนไปได้หลายปีก่อน  

6  – 7  ปีก่ อน  เทศบาลในสมัยก่อนยุคนั้ น  เคยมีการคุ ยกั น ใน เรื่ อ งนี้ อยู่ ครั้ งหนึ่ ง  แต่ทาง                  

ท่านนายกเทศมนตรีในสมัยนั้น เราก็คุยกันว่าถ้าจะยกมอบโอนให้ ควรจะให้ในสภาพที่ใช้การได้หรือ     

ที่พร้อมที่สมบูรณ์ เวลานี้ราษฎรประชาชนในชุมชนการเคหะน่าสงสารมาก สาธารณูปโภค – 
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สาธารณูปการ เท่าที่ทราบก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่น่าดูเท่าไหร่ ใจพวกเรารับเขาเข้ามาอยู่ในเขตตั้งนานแล้ว 

เราก็อยากช่วย แต่ถ้าจะพิจารณากันในเรื่องนี้ ต้องไปโทษผู้รับผิดชอบเดิมก็คือ การเคหะแห่งชาติ     

เขาไปดูแลอะไร 800 กว่าหน่วย 800 กว่ายูนิต ถ้ามีเจ้าหน้าที่จะตอบคําถามผมว่ามานั่งกันตรงนี ้    

ถามตอบถามตอบแบบนั้นจะดีกว่า เพราะคําถามผมเยอะแยะเหลือเกิน การเสนอออกมา ก็ลงนามด้วย

หัวหน้าสํานักงานการเคหะแห่งชาติ ภาค 5 หรือยังไง ฝ่ายเทศบาลพอได้รับหนังสือนี้ก็ได้มีการ         

ตั้งคณะกรรมการพิจารณาหรือไม่ก็ไม่ได้บอก ยิ่งถ้ามาอ่านพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติด้วยแล้ว     

มีคําถามอกีมากมาย ทุกๆหมวด ต้ังแต่หมวดที่ว่าจะต้องมีการจัดตั้งนิติบุคคล ชุมชนการเคหะ การที่จะ

มอบโอนอะไรมันมีหลายหมวด ก็เรียนถามท่านประธานว่า ข้อมูลแค่นี้ไม่เพียงพอสําหรับการพิจารณา 

การเคหะแห่งชาติผมเข้าใจว่า มีสถานะเป็นนิติบุคคล เช่นเดียวกับเทศบาล ซึ่งก็มีสถานะเป็นนิติบุคคล

เชน่เดียวกัน เหมือนๆ กับบริษัทที่สร้างหมู่บ้านจัดสรร ที่เขาทําโครงการหมู่บ้านจัดสรร มันก็ไปเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดนิอีก ก็มีคําถามที่ว่า ถ้าเกิดหมู่บ้านจัดสรรนัน้อยากจะยกมอบสาธารณูปโภค 

– สาธารณูปการ ซึ่งเขารับภาระอยู่ จะโดยสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็แล้วแต่ เทศบาลจะรับเขาไหม จะมี

การตัง้คณะกรรมการไหม เพราะถ้าโครงการยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ แล้วก็ยังมอบโอนทรัพย์สินทั้งหมด

ให้กับผู้ซื้อเช่าอยู่ไม่ครบถ้วน การที่จะจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านหรืออาคารชุด ก็ยังทําไม่ได้ เจ้าของ

โครงการจะต้องรับผิดชอบ ดูแลลูกบ้านให้มีความสุขตามอัตภาพ ตามที่เคยสัญญาไว้ ว่าจะมีสนามเด็ก

เล่น จะมีนั่นมีนี่ ต้องทําให้ครบถ้วนเสียก่อน เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เสนออย่างนี้ ผมว่าไม่เพียงพอต่อ   

การพิจารณานะครับ ก็อย่างที่เรียนว่าน่าสงสาร ผู้คนในที่นั้นต้องทนทุกข์ทรมาน ก็เป็นห่วง แน่นอน  

การที่จะมีผู้มอบโอนทรัพย์สินพัสดุอะไรก็ตาม ซึ่งมีภาระติดพัน ในนี้พูดไว้ว่า จะต้องผ่านสภาฯ และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ วรรคนี้ขาดไปสําคัญมาก แต่ในคําขอของนายกเทศมนตรี ไม่มี

ข้อความนี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พูดแต่ว่ามีภาระติดพัน ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาก่อน     

ผมจงึเรียนท่านประธานว่า คงพิจารณาไม่ได้ครบ ผมก็ยังให้ความเห็นไม่ได้ ถ้าตราบใดผู้ที่จะส่งมอบให ้

ไม่ได้บรรยายลักษณะเลยว่าสภาพที่จะส่งให้ตอนนี้มันชํารุดทรุดโทรมแค่ไหนหรือว่าทําดีเรียบร้อย 100 

เปอร์เซ็นต์  ให้ประชาชนในชุมชนการเคหะอยู่ดีมีสุข กินอุ่นนอนหลับได้ ไฟฟ้าดีไหม น้ําไหลดีไหม      

แต่ถึงแม้ว่ายังไม่ได้รับก็ตาม เทศบาลต้องไปให้ความช่วยเหลือดูแลอยู่แล้ว เมื่อมีการร้องขอมา          

ที่เทศบาลหรอืสมาชิกสภาฯ หรอืฝา่ยบริหารเองก็ตาม ไปพบสิ่งใดมา เช่น เอารถไปช่วยในหลายๆ เรื่อง 

สุขาภิบาลก็ดี มันทํากันอยู่แล้ว แต่จะทําให้ลึกถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ถึงกับจะไปลาดยางถนนใหม่ ติดโคม

ไฟใหม่ อะไรต่ออะไรเหล่านี้ มันก็คงมีกฎหมายเป็นตัวจํากัดอยู่พอสมควร ก็ขอเรียนว่า ข้อมูลท่าน

จะต้องแถลงให้มากกว่านี้ ให้สมบูรณ์มากกว่านี้ การที่จะยกมอบโอนอํานาจ ผมก็ไม่แน่ใจว่า ชุมชน   

การเคหะทําเป็นนิติบุคคลชุมชนหรือยัง ไม่ได้มีการพูดถึงการมอบโอนทรัพย์สินต้องผ่านความเห็นชอบ

ของนิติบุคคลชุมชนการเคหะ ถ้าไม่มีการจัดตั้งหรือล้มเลิกไปแล้ว ก็ต้องมีคณะกรรมการการเคหะ

แห่งชาติ พูดถึงเรื่องนี้ว่า จะมอบโอนทรัพย์สินให้หน่วยงานใดเข้ามารับไปดูแลและปรับปรุงรักษา       

ซึ่งแน่นอนสมัยที่ท่านนายกฯ คนก่อน ขอเอ่ยนาม ท่านดร.นิมิตร จิวะสันติการ พยายามติดต่อที่จะ
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รับเข้ามาหลายปีก่อนนั้นแล้ว แต่มีเงื่อนไขเดียวขอให้การเคหะแห่งชาติ กรุณาทําทุกอย่างให้มันพร้อม

สมบูรณ์ใช้การได้ดีเสียก่อนแล้วส่งมอบมา เพราะเราจะต้องทําอะไรอย่างอื่นอีกมากมาย สมัยนั้น 50 

ล้านบาท ประเมินขัน้ต้น แต่ในหน้างบประมาณเราจริงๆ แล้วงบลงทุนในเขตของเรา 50 - 80 ล้านบาท

เท่านั้น ก็ถามว่าเราคงไม่สามารถที่จะไปทําในจุดเดียวทั้งหมดได้ กราบเรียนท่านประธานฯ และท่าน

สมาชิกทราบนะครับ ผมว่าข้อมูลแค่นี้ไม่เพียงพอ และเป็นเรื่องที่น่าหนักใจ ถ้าจะให้พิจารณาจริงๆ      

ก็ควรจะเสนอข้อมูลให้มากกว่านี้ อย่างที่ผมได้กราบเรียนไปว่าทุกญัตตินั้น ผู้เสนอนั้นเข้าใจหมด     

หรือเปล่า เอาใจใส่จริงไหม มีความละเอียดพอหรือเปล่า ถึงจะนํามาเสนอขอความเห็นชอบ ผมยังไม่มี

คําถามตอนนี้ ยกเว้นว่าจะมีคําแถลงชีแ้จง เพราะผมไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ ขอบพระคุณมากครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ

ที่เคารพ ผมนายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่ครับ

ท่านประธาน ฝ่ายบริหารนั้น ขาดความละเอียดอ่อนกับญัตติแต่ละญัตติที่เสนอมาให้ กรณีหมู่บ้าน   

การเคหะนี ้ผมก็ได้สัมผัสมา ไม่ใชว่่าปีสองปี เป็น 10 ปี สาธารณูปโภคก็พอใช้ได้ แต่ไม่ถึงกับว่าดี ผมจะ

ยกตัวอย่าง บางที่เขาทําโครงการหมู่บ้านจัดสรร โฆษณาประชาสัมพันธ์ว่า โครงการนี้ดี สาธารณูปโภค 

น้ํา ไฟ สะดวก ที่ตรงนั้นทําดี พอขายได้เสร็จแล้วอะไรเสร็จหมดแล้ว ก็ชํารุดทรุดโทรมไป น้ํา ไฟฟ้า 

เจ้าของโครงการก็น่าจะไปทําให้มันสมบูรณ์แบบ เพราะโครงการมันสิ้นสุดลงแล้วทําให้ครบสมบูรณ์

แบบแล้วมาถ่ายโอนให้กับเทศบาล เพื่อให้บํารุงรักษาต่อไป อนาคตข้างหน้าถ้ามันจะชํารุดต่อ เทศบาล       

ก็สามารถตั้งงบประมาณไปทําให้ได้ แต่ ณ วันนี้ ท่านประธานครับผมขออนุญาต ขึ้นจอเกี่ยวกับรูปภาพ

ที่ผมเข้าไปลงพืน้ที่  

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง อนุญาตครับ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เจ้าหน้าที่ครับ ขอภาพหน่อย

ครับ ภาพนี้เป็นอาคาร ที่ทางการเคหะทําเป็นบ่อบําบัดน้ําเสีย ผมก็ลงพื้นที่ไปเข้าไปดู แต่ตรงนี้ที่มี

ปัญหามากๆ เลย ที่ทางสมาชิกสภาฯ เราจะพิจารณาว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบ ที่ทําขึ้นตรงนี้มันมีค่าใช้จ่าย 

ค่าไฟ เดินเครื่องที่บําบัดน้ําเสียตรงนี้ แล้วข้อมูลเราก็ไม่มีนะครับ  เราจะต้องเสียอีกเดือนละเท่าไหร่   

ตามหลัก ตามความเป็นจริง ความเหมาะสม เช่น เทศบาลเราก่อนที่จะรับพื้นที่ที่เข้ามาดูแล น่าจะตั้ง

คณะกรรมการไปตรวจสอบ ดูแลความเหมาะสม แล้วมาชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรออกมา ถนน

หนทางพร้อมไหม กี่เปอร์เซ็นต์ อะไรกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่า ที่มันมีโครงการบําบัดน้ําเสีย

ตรงนี้ จะต้องใช้ไฟเดือนละเท่าไหร่ เป็นภาระผูกพันของเรา แต่ละเดือนเลยนะครับ เรื่องไฟฟ้าในชุมชน

นั้นดี มันมีสายดับ ทางการไฟฟ้าเขาอนุญาตให้ใช้ เทศบาลเราก็จ่ายเป็นรายปีไป แต่อันนี้มีมิเตอร์     

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   

แล้วไม่รูว้่าทางฝ่ายบริหารของเทศบาลเรา เข้าไปตั้งคณะกรรมการศึกษาหรือเปล่า อันนี้เราก็ไม่มี อันนี้

เป็นข้อสังเกตนะครับ ขอภาพถัดไปครับ นี่ครับ ภาพนีเ้ป็นถนนที่ติดอยู่กับอาคารที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน     

ถ้าเรามีคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการรับถ่ายโอนมา มันน่าจะไม่มีภาพแบบนี้ ณ วันนี้แสดงว่า    

การเคหะก็ยังไม่ได้ไปทําอะไรเลย ดูซิครับท่านประธาน ภาพเป็นภาพจริงนะครับ แม้แต่ทางเท้า          

ที่ประชาชนจะใช้ยังใช้ไม่ได้เลยครับ ขอภาพถัดไป ภาพนี้คนละโซนกัน ภาพสองภาพเมื่อสักครู่ มันดู

คล้ายๆ กัน ผมก็จะยกตัวอย่างให้ดูแบบนี้ กรณีที่เราจะรับโอนจากส่วนต่างๆ มา ผมว่าน่าจะสมบูรณ์

แบบมากกว่านี้ เป็นโครงการที่ดี ที่จะรับมาเพื่อดูแล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น น่าจะสมบูรณ์แบบมากกว่านี้ อันนี้

เป็นข้อพิจารณาของสมาชิกสภาฯ มีภาพอีกภาพ การบริหารจัดการขยะ ภาพหน้าบ้านเป็นที่สาธารณะ      

ก็เอาขยะมาทิ้งกัน แสดงว่าขาดการบริหารจัดการอย่างดีมา ภาพนี้เป็นส่วนหนึ่ง ขอภาพสุดท้ายครับ   

ที่มีป้ายห้ามทิ้งขยะ ฝ่าฝืนปรับ แต่ด้านหลังภาพอาจจะไม่ค่อยชัดขยะทั้งนั้นเลยท่านประธาน อย่างนี้

หรอืที่จะมามอบใหก้ับทางเทศบาลเรามารับช่วงต่อ กรณีเราจะรับลูกสาวเขามาเลี้ยงซักคน หน้าตาขี้ริ้ว

ขี้เหร่แบบนี้ เราจะรับเหรอ มันต้องไปแก้ไขปรับปรุงอะไรใหม่ทั้งหมด แล้วทางเทศบาลเราพร้อมแล้ว

เหรอครับ ที่จะใช้ เงินอีกประมาณ  40-50 ล้านบาท เพื่อจะมาทําตรงนี้  ในความเป็นจริงผมว่า           

ถ้าทางการเคหะทําให้พร้อมเสร็จ มีเอกสาร มีระเบียบกฎหมายแนบมาให้ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามา  

ในนี้ ผมว่าเทศบาล สมาชิกทุกคนก็พร้อม เพราะว่าเป็นความทุกข์สุขของประชาชน ผมว่าวันนี้เป็นสิ่งที่ดี

ที่ทางชุมชนเคหะเข้ามาร่วมรับฟังด้วย ทางสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ยินดีรับนะครับ แต่มีข้อ   

ท้วงติงอยู่ คือผมไม่อยากให้เกิดปัญหาอย่างที่ผ่านๆ มาครับท่านประธาน อย่างที่ทางฝ่ายบริหารเสนอ

โครงการเข้ามา ทางสมาชิกสภาฯ ก็อนุมัติไปแทบจะทุกเรื่อง แต่ขาดการบริหารที่ดี ตอนนี้ก็มีปัญหา    

ในเรื่องศูนย์ออกกําลังกายในสวนสาธารณะเขลางค์เหมือนกัน สมาชิกสภาฯ ก็อนุมัติงบประมาณไป   

แต่ ณ วันนี้ยังใช้การอะไรไม่ได้เลย ประชาชนมาออกกําลังกายก็มาถาม เมื่อไหร่จะได้ใช้ท่าน ผมก็ไม่รู้

จะตอบยังไง ผมก็ต้องบอกไปถามท่านนายกฯ เถอะครับ เพราะเป็นเจ้าของโครงการ เพราะเราไม่รู้

รายละเอียด เอาไปกองอยู่นั่นเต็มหมด ศาลหลักเมอืงก็เหมือนกัน ทางสภาฯ ก็อนุมัติไป 8 - 9 ล้านบาท 

แล้วทําไมเสร็จช้า ขาดการบริหารที่ดีไม่ได้วางแผนก่อนการทํางาน ณ วันนีน้่าจะเสร็จแล้ว แต่ใช้เวลากี่ปี

ครับ 3 ปี อันนีผ้มยกตัวอย่าง เกี่ยวกับการเคหะถ้าเรารับมาแล้ว เราไม่พิจารณาดีๆ เรารับมาแล้วถ้ายัง

ไม่ไปทําประโยชน์ใหแ้ก่ประชาชน มันเนิ่นนานไปก็จะเกิดปัญหาเดอืดร้อนแบบนี้ แต่ ณ วันนี้คนที่ดูแลอยู่

ก็คือการเคหะ ถ้าการเคหะทําให้เราแล้ว พร้อมหมดแล้วถ่ายโอนมา  อนาคตข้างหน้าถ้ามันเสีย         

มันสึกหรอไป ผมสามารถเข้าไปทําให้ได้ ประชาชนไม่ต้องมารอ อย่างศาลหลักเมือง อย่าง เครื่อง        

ออกกําลังกาย อาคารหน้าบิ๊กซีก็เหมอืนกัน ขยายเวลาให้ไปแล้ว 90 วัน หมดเวลาขยายไปแล้ว แต่ตอนนี้

ก็ยังไม่เสร็จอกีเพราะอะไรครับ นี่แหละผมถึงขอให้เราพิจารณาก่อนที่เราจะรับเข้ามา ถามให้หน่วยงาน

ที่เขารับผิดชอบทําก่อนดีไหม เพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสที่จะต้องมารอนานๆ  แบบนี้ ถ้าทํา
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พร้อมเสร็จแล้ว อนาคตข้างหน้ามันจะชํารุด ต่อให้ถนนหนทางพัง ท่อระบายน้ําตัน ระบบบําบัดน้ําเสีย

ชํารุด เราก็สามารถเข้าไปทําได้ ตั้งงบประมาณไปทําได้ อย่างวันนี้ก่อนการพิจารณาต้องใช้เวลาอย่าง

น้อย 10 -20 นาที แตถ่้าเทศบาลเราทํางานด้วยความเรียบร้อยพร้อมเพรียงละเอียด ตั้งคณะกรรมการ

ไปศกึษาดู อันไหนที่มันดี อันไหนที่จะต้องแก้ไข อันไหนที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ชี้แจงมา จะต้องไม่ไป

แสดงความคิดเห็นเป็นห่วงตรงนี้ อย่างวันนี้ก็เหมือนกัน พ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนเคหะต้องเสียเวลาทํามา

หากินมานั่งฟังคําอธิบาย เมื่อคืนผมก็นั่งอ่านญัตตินี้ออกมา มันมีอยู่สองข้อครับท่านประธาน ที่เราจะ

พิจารณาอะไรใหถ้ี่ถ้วนก็ต้องใช้เวลา ผมก็กลัวเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ต้องเสียสละเวลามาตรงนี้ วันนี้

ก็ยังโชคดีมีสมาชิกขอเปลี่ยนญัตติ เพื่อจะให้ญัตตินี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และไม่ใช้เวลาเนิ่นนาน แต่ทั้งนี้

ทั้งนั้นผมก็เป็นห่วง เกิดถ้าตัดสินใจไปแล้ว ถ้ามันผิดหรือมันไม่ถูกต้อง มันใช้เวลาครับท่านประธาน    

ว่ามันจะชี้ชัดว่าผิดถูก ใช้เวลาหลายปี อย่างกรณีที่เราเห็นกันนี้ เรื่องมาตั้ง 5 ปีแล้วกว่าจะรู้ว่าผิด    

อย่างนี้เหมอืนกัน ถ้าเรารับไปแล้วมกีฎหมายอะไรที่เขาเปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่รู้ เพราะไม่มีการมาชี้แจง

คณะกรรมการตรวจสอบมาช้ีแจงให้เราดู จะให้เรามาตัดสินภายในครึ่งช่ัวโมงนี้ ผมว่ามันก็น่าคิด เกิดถ้า

เรารับไปแล้วมันติดข้อกฎหมายอะไร เราเข้าไปทําอะไรให้ไม่ได้ มันก็เสียโอกาสกับพ่อแม่พี่น้อง

ประชาชนชาวเคหะ อกี 4 - 5 ปี กว่าจะได้มาทําตรงนี ้ณ วันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่ทําให้ท่านเลย 

ยังไม่ทําให้พี่น้องเขาเลย แล้วมาถ่ายโอนให้กับเทศบาลของเรา ผมก็ไม่มีอะไรมากครับท่านประธาน 

เพียงแต่ว่าทําหน้าที่รักษาผลประโยชน์ผู้ที่เสียภาษีให้กับประชาชนในเขตเทศบาลของเรา ว่าจะต้องใช้

งบประมาณที่มีค่าและเป็นผลให้กับประชาชน ที่ผมมาออกแสดงความคิดเห็นนี้ ผมไม่ได้ต่อต้านว่า   

ไม่ให้รับ รับครับ แต่อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ถ้ามันไปติดข้อกฎหมายอะไร เทศบาลก็ไม่ได้ไปทําซักที

เพราะรอแบบนั้น เพราะเคหะเขาก็รอมาหลาย 10 ปีละ แต่ ณ วันนี้ที่มันง่ายสะดวกจริงๆ เลย และผมว่า

ทางการเคหะทําให้ก่อนเลย ไม่ต้องรองบประมาณแล้วทํามาเลย สมบูรณ์แบบแล้วมอบให้เทศบาล 

เทศบาลรอรับมาอนาคตข้างหน้าชํารุดสึกหรอไม่ว่ากันไม่มปีัญหาแค่นัน้ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่

ครับ เชญิ เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ครับท่านประธาน ผมขอใช้เวลาตรงนี้ เพียงสั้นๆ ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีในเจตนาของ       

การเคหะแล้วก็เทศบาลนครลําปาง ที่จะร่วมกันเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนของ     

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    
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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

การเคหะก็มานั่งอยู่ที่นี่แล้ว การโอนของท่านระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ หรือทรัพย์สินทั้ง 5 

รายการที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ครับ ผมไม่ทราบว่าการโอนให้กับเทศบาลมันมีเงื่อนไขภาระผูกพัน

หรือภารกิจอะไรของการเคหะ เมื่อรับโอนมาแล้วทางเทศบาลจะต้องดําเนินการภายใต้เงื่อนไขภารกิจ

หรือข้อผูกพันของการเคหะ เพราะว่าในญัตติไม่ได้พูด เพราะสิ่งที่ผู้บริหารได้เสนอเข้ามามันมีระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุข้อ 9 ที่เขาพูดว่าในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์แก่

หน่วยงานส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ ถ้าการกระทํานั้นมีเงื่อนไข

หรือภารกิจติดพัน การจะรับเอาพัสดุก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ ที่นี้ในประเด็นของผม        

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 สิ่งที่ผมอยากจะฟังคําช้ีแจงตรงนี ้ขอบคุณครับท่านประธาน 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือ     

ไม่ครับ เชญิ ผูบ้ริหาร 

  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก   

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก่อนจะขออนุญาตให้กับ

ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเทศบาลได้ตอบข้อซักถาม รวมไปถึงจะขออนุญาตให้ทางการเคหะ 

ได้ตอบข้อซักถาม ก็นิดเดียวนะครับว่าโครงการของการเคหะก็เป็นโครงการอมตะจริงๆ เป็นระยะเวลา    

ที่ยาวนานมาก กระบวนการต่างๆนานา มาถึงวันที่นําเสนอสู่สภาฯในครั้งนี้ ก็ได้ผ่านกระบวนการและ

ขั้นตอน ทั้งตั้งคณะกรรมการในส่วนของเทศบาลเอง รวมถึงการตั้งกรรมการร่วมระหว่างการเคหะกับ

ทางเทศบาลได้พูดคุยได้ประชุมหารือกันหลายครั้งหลายรอบ จนตกผลึกทั้งหมดแล้วว่า มันถึงเวลาแล้ว

ที่จะต้องนําเข้าสู่การพจิารณาของสภาฯ ถ้าถามในฐานะนายกเทศมนตรีว่าโครงการดังกล่าวนี้ สมบูรณ์ 

100 เปอร์เซ็นต์ไหม ก็มันไม่ได้สมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์มันคงเป็นไปไม่ได้ก็เพราะเหตุนี้ที่เราจําเป็น      
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จะต้องรับโอนเพื่อทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในการเคหะ เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ทั้งนี้

ทั้งนั้นอยู่ที่สภาฯ สภาฯจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้กระจ่างให้ชัดเจน 

เพื่อที่จะได้ตอบคําถามให้พี่น้องชุมชน วันนี้ตัวแทนของพี่น้องชุมชนก็มาค่อนข้างเยอะ ก่อนที่จะเข้าสู่  

การพิจารณา ขออนุญาตให้ทางฝ่ายเทศบาลได้ตอบคําถามทั้งหมดก่อนในรายละเอียดและก็ติดตาม

ด้วยทางการเคหะเป็นผูต้อบ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯด้วยครับ  

 นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ เจ้าหนา้ที่ครับ 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครล าปาง ที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณธงชัย พัวศรีพันธุ์ 

นิติกรชํานาญการพิเศษ ในการตอบญัตตินี้ ในข้อกฎหมายครับ ส่วนในรายละเอียดในเรื่องของการตั้ง

คณะกรรมการ ในเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งหลาย เดี๋ยวทางการเคหะจะเป็นผู้ตอบเอง เชญิเลยครับ 

 นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกรช านาญการพิเศษ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่าน

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกรชํานาญการพิเศษ ได้รับมอบหมาย   

ให้มาแถลงชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอญัตติการรับโอนจากการเคหะชุมชนของลําปาง         

โดยหลักการแล้ว ก็คือว่าในการเสนอญัตติในการรับโอนนี้เป็นการรับโอนเกี่ยวกับพัสดุเรื่องถนน

สาธารณูปโภคต่างๆของการเคหะ ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครลําปาง โดยระเบียบของพัสดุให้เราสามารถ

รับได้ โดยถ้าหากมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสิ่งที่รับมอบมาก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทางสภาฯก่อน 

ซึ่งในที่ประชุมได้คุยกันแล้วว่า การรับมอบสาธารณูปโภคต่างๆ ของการเคหะนั้นย่อมมีทั้งสิ่งที่สมบูรณ์

และก็ใช้งานมาบ้างตามสภาพ ซึ่งทางการเคหะก็ได้ดําเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมไปบางส่วนแล้ว   

นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางการเคหะได้ซ่อมแซมมา และทําบัญชีส่งมาให้ทางเทศบาลก็ได้มีการ

ตรวจสอบดูแล้วว่า สามารถรับมาดําเนนิการตอ่เนื่องได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งในการรับโอนนี้ ก็รับโอนมา

ตามสภาพ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมทีั้งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ แต่ก็ยังใช้การได้อยู่ ซึ่งก็เป็นภาระที่เทศบาล

จะต้องดําเนนิการเข้าไปบริหารจัดการต่อไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละปีงบประมาณมีการเสนอปรับปรุง

สาธารณูปโภคตรงจุดไหนของการเคหะก็คงเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารในภายหลัง ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ  

ข้อกฎหมายตรงนี้ก็เพียงแต่ว่าการที่รับโอนตรงนี้ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาฯ จึงจะขอให้สภาฯ

เทศบาลว่าการรับโอนสิ่งนีก้็เหมอืนกับการรับโอนสิ่งที่ใชไ้ด้มาบ้างแล้ว ก็เปรียบเหมือนว่าถ้าเราจะได้รับ

มอบโอน บางทีอาจจะมีการมอบโอนรถยนต์คันใหม่กับรถยนต์ที่มีสภาพการใช้งานแล้ว ซึ่งมันก็ยังใช้

การได้แต่ว่าผู้รับโอน ก็อาจจะต้องมาซ่อมแซมหรือทํานุบํารุงในภายหลัง แต่ไม่ได้รับของซึ่งมีสภาพ

ชํารุดเสียหาย โดยยังใช้การไม่ได้ จากการที่เราประชุมร่วมกันก็ได้ตรวจสอบในรายละเอียดตามบัญชี

ต่างๆ ทางคณะกรรมการก็ได้เห็นว่า โครงการของการเคหะชุมชนที่ เสนอมาในญัตตินี้ก็มีประสิทธิภาพ 

ที่รับโอนได้ ตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ ฝ่ายการเคหะครับ  

นางสาวหน่ึงปริญญา  อินทร์วิเศษ พนักงานจัดการทรัพย์สิน 9 เรียนท่านประธานสภาฯ   

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ การเคหะแห่งชาติต้องขอบคุณ ที่ได้นําวาระเรื่อง   
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การมอบโอนระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ เข้าประชุมสภาฯ ในครั้งนี้  ดิฉันนางสาว          

หนึ่งปริญญา  อินทร์วิเศษ พนักงานจัดการทรัพย์สิน 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 รวมทั้งภาพที่ท่านสมาชิก       

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 การเคหะแห่งชาติจะติดต่อกับการไฟฟ้า แล้วก็โอนมิเตอร์

ไฟเป็นไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งไฟฟ้าสาธารณะนี้ ทางเทศบาลจะไม่ต้องจ่าย เนื่องจากว่าการไฟฟ้าเขามี    

ข้อผูกพันอยู่แล้วว่าค่าไฟฟ้าไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ เทศบาลไม่ต้องต้องจ่าย ซึ่งก็ได้นําเรียนปรึกษา

หัวหน้าส่วนแล้วว่า ไฟฟ้าของเทศบาลจะไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้น 7 มิเตอร์ ตรงนี้ก็จะไม่เสีย

ค่าไฟ สว่นมเิตอร์ไฟลําดับที่ 8 ซึ่งเป็นไฟฟ้าของบ่อบําบัดน้ําเสีย ต้องเรียนว่าตรงนี้มันไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่าย

ประเภทจําเป็น หมายความว่า ถ้าเราเปิดระบบมาก ไฟก็จะขึ้นมากแต่ถ้าเราเปิดระบบน้อย ไฟก็จะน้อย 

ซึ่งที่ผ่านมาของการเคหะแห่งชาติ เราก็จะใช้ค่อนข้างประหยัด เนื่องจากว่างบประมาณของเราที่จะ

เสนอตรงนี้ค่อนข้างมจีํากัด โดยเฉลี่ยแล้วค่าใช้จ่ายที่จ่ายก็อยู่ที่ประมาณ 4 – 5 พันบาท 6 พันบาท หรือ

อะไรประมาณนี้  ซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าขึ้นอยู่กับการเปิดไฟ แล้วก็ในส่วนของพื้นที่สวน 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 การเคหะแห่งชาติจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมตามภาพที่นําเสนอ     

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

หนึ่งในเรื่องของกระบวนการซ่อมแซมที่ผา่นมา 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

ผูว้่าการการเคหะแหง่ชาติวา่ โฉนดที่เหลอืทั้งหมดไม่วา่จะเป็นสวน บ่อบําบัดน้ําเสีย แล้วก็พื้นที่ว่าง ถ้ามี

การมอบโอนเสร็จเรียบร้อยเราจะโอนกรรมสิทธ์ให้กับเทศบาล หลังจากมอบโอนแล้วทางการเคหะ

แห่งชาติ ผู้ว่าจะมอบอํานาจให้หัวหน้าสํานักงานไปโอนกรรมสิทธ์นี้ที่สํานักงานที่ดิน ให้เป็นชื่อเทศบาล

และขณะเดียวกันทางเทศบาลก็จะต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปรับมอบโอน ในการมอบโอนโฉนดนี้

วัตถุประสงค์ของโฉนดจะระบุเป็นพื้นที่แปลง แปลงนั้นตามมาสเตอร์แพน (Master Plan) ที่เราได้รับ

อนุญาตการก่อสร้าง อย่างเช่นบ่อบําบัดน้ําเสียในโฉนดการเคหะแห่งชาติก็จะโอนให้เทศบาลแต่ระบุว่า

เป็นบ่อบําบัดน้ําเสีย สวนสาธารณะเราก็จะโอนให้กับเทศบาลแต่หลังโฉนดก็จะระบุว่าเป็นสวนอย่างนี ้

สําหรับการลงนาม MOU ผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นผู้มีอํานาจในการลงนาม MOU ก็จะมาทําพิธีรับมอบ

โอนแล้วก็ในเงื่อนไขข้อตกลงในปี 62 ทั้ง 3 รายการเราจะระบุไว้เลยว่า 1. ก็คือซ่อมไฟถนนทั้งโครงการ 

2. ซ่อมถนนประมาณ 4,100 ตารางเมตร เราก็จะระบุไว้ในข้อตกลง แล้วก็ในเรื่องของการซ่อมบ่อบําบัด

น้ําเสีย เราก็จะระบุไว้ในข้อตกลง เพราะฉะนั้นขอให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจเลยว่าในปี 62 การเคหะ

แห่งชาติยังจะต้องดูแล แต่อาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของการตัดหญ้าให้เรียบร้อย สภาพชุมชนให้ดี ขึ้น   

ส่วนในปี 62 ก็จะเป็นงบประมาณของทางเทศบาลได้เลย ในขั้นตอนหลังจากประชุมนี้เสร็จเรียบร้อย

แล้ว ถ้าท่านสมาชิกให้ความเมตตาในการรับมอบโอนแล้วถัดไปเราก็จะลงนามในข้อตกลง หลังจากนั้น 

ก็จะเป็นการเปลี่ยนชื่อมิเตอร์ไฟ แล้วก็โอนกรรมสิทธ์ให้โดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานะคะ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใด      

จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรอืไม่ครับ เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมก็ได้ฟังคําชี้แจงจากทางการเคหะ    

ที่บอกว่างบประมาณจะตั้งไว้แล้วอะไรไว้แล้ว เพื่อจะรอทําการบูรณะสร้าง ผมก็เป็นห่วงตรงนี้อีกแล้ว

ครับท่านประธาน เกิดกรณีถ้าเรารับมอบโอนแลว้มันจะขัดแย้งกับงบประมาณที่ตัง้ไว้หรอืเปล่า อันนี้เป็น
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ข้อสงสัยของผม ผมก็กลัวจะเสียโอกาสเหมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่ กลัวเสียโอกาสพ่อแม่พี่น้อง ผมว่า

กรณีนี้น่าจะทําให้พร้อมเสร็จแล้วมาโอนอะไรตรงนี้มันน่าจะเร็วกว่า เพราะว่าเดี๋ยวเกิดมาขัดแย้งกัน 

ตามระเบียบข้อใดข้อหนึ่ง งบประมาณที่ตั้งไว้แล้ว ตอนนี้จะทําแต่ว่าโอนไปเทศบาลแล้วทําไม่ได้อีก     

พ่อแม่พี่น้องชาวเคหะก็จะขาดโอกาสไปอีก ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ไม่มี   

นะครับ ผู้บริหารมีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมตินะครับ       

ทางการเคหะมีอะไรจะช้ีแจงเพิ่มเติม เชญิครับ 

นางสาวหน่ึงปริญญา  อินทร์วิเศษ พนักงานจัดการทรัพย์สิน 9 สําหรับประเด็นที่ว่า       

ถ้ารับมอบไปแล้วจะมีประเด็นไหม ต้องบอกว่าที่นําเรียนเมื่อสักครู่ในการลงนาม MOU ซึ่งในเอกสาร   

ก็ได้นําเรียนทางเทศบาลแล้ว ข้อตกลงนี้ถือว่าเป็นการตกลงระหว่างราชการกับราชการ แล้วระบุว่าเรา

จะต้องซ่อมให้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องซ่อมให้ตามในลงนามเอกสารราชการกับราชการ ในปี 62       

ในเรื่องของงบประมาณพรบ.จัดซื้อจัดจ้างปี 60 การเคหะแห่งชาติได้งบประมาณตรงนี้มาแล้ว          

เราจะต้องดําเนินการถ้าไม่ดําเนินการในเรื่องของงบประมาณก็จะมีการเร่งรัดงบ มีการติดตามในเรื่อง

ของงบประมาณว่าเราได้มีการดําเนินการไหม ถ้าไม่ดําเนินการการเคหะแห่งชาติได้รับงบประมาณ

มาแล้วเราก็จะต้องถูกตรวจสอบ แล้วเราก็จะต้องรายงานกรมบัญชีกลาง เพราะฉะนั้นต้องบอกว่า

สัญญาของในเรื่องของการทําถนน ได้ผู้รับเหมาแล้ว ในเรื่องของแบบซ่อมถนนก็เตรียมมาด้วยนะคะ   

ซึ่งการดําเนินการก็จะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายน เพราะว่าในเรื่องของการก่อสร้าง  

มันต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 90 วัน เพื่อเป็นการเน้นย้ําว่า เพื่อความมั่นใจ ข้อที่ 1 ก็คือ ในข้อตกลง

ระบุไว้ชัดเจนแล้วผู้บริหารระดับสูง ระดับผู้ว่า รองผู้ว่ามาลงนามตรงนี้ให้มีความมั่นใจได้ แล้วก็ในเรื่อง

งบประมาณเราได้รับงบประมาณมาแล้ว เราต้องดําเนินการเพราะว่าเป็นงบประมาณของหลวง ถ้าไม่

ดําเนนิการเราก็จะตอ้งถูกตรวจสอบแล้วก็มีการเร่งรัดการใชง้บประมาณ ถ้าเราไม่ดําเนินการ การเคหะ

แห่งชาติจะไปของบประมาณแล้วไปทําในโครงการอื่น มันจะไม่มีน้ําหนักว่าเราให้มาแล้วทําไมคุณ      

ไม่ดําเนนิการ มันก็บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารงานของเราเหมือนกัน แล้วอีกนิดหนึ่ง

คือ ขบวนการตรงนี้การที่เราจะมอบทรัพย์สินให้ใคร เนื่องจากว่ามันเป็นทรัพย์สินของหลวง ขบวนการ

ต่างๆ เรามีคณะกรรมการเหมือนกับทางเทศบาลอย่างนี้ ต้องมีการมาตรวจสอบทรัพย์สิน ต้องมี      

ฝา่ยกฎหมาย ฝา่ยก่อสร้างของเรา ประชุมหลายรอบเหมือนกัน เราพิจารณากันหลายรอบเป็นลักษณะ

ของท่านเหมือนกัน แล้วในครั้งนี้ที่ดิฉันมาในวันนี้ การเคหะแห่งชาติเราก็มาในนามของรัฐ ทุกอย่าง     

มันปรากฏด้วยเอกสาร ปรากฏด้วยพยานหลักฐานทั้งหมด ขอให้ท่านมีความมั่นใจในเรื่องของสิทธิต่างๆ   

ซึ่งในครั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางเทศบาลจะได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาว

เคหะชุมชนของเรา ขอบคุณคะ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ คุณสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์         
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นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับท่านประธาน   

กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ต้องขอขอบคุณทางการเคหะ    

ได้ช้ีแจงรายละเอียดทั้งนีท้ั้งนั้น ถ้ามีเอกสารช้ีแจงอย่างที่ท่านพูดมาตรงนี้ก็คงจะไม่มีข้อสงสัยอะไรตรงนี ้

ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวเคหะ ที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายไปทั้งวันนี้ก็เป็นห่วงเรื่อง         

การเดินหน้าของโครงการ กลัวจะทับซ้อนเกี่ยวกับการงบประมาณการรับมอบ เพราะว่าชุมชนเคหะก็อยู่

ในสภาพแบบนี้มาหลาย 10 ปีละ ณ วันนี้ที่จะได้โครงการดีๆ ตรงนี้เข้าไป ที่เราอภิปรายมาทั้งวันนี้       

ก็เป็นห่วง กลัวจะทับซ้อน ที่จะได้โครงการเร็วๆ กลับไปช้าอีก ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอแสดงความดีใจกับ

ชุมชนทางเคหะอีกทีหนึ่ง คิดว่าทางสมาชิกสภาฯ คงไม่มขี้อกังขาอะไร ขอบคุณมากครับ  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ไม่มีท่านใดจะอภิปรายแล้ว      

นะครับ ต่อไปผมจะขอมตินะครับ ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการรับโอนระบบ

สาธารณูปโภค – สาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนลําปาง ระยะที่ 1,2 และโครงการเคหะชุมชน

ลําปาง 1 ระยะ 3 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ  

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 16 เสียง  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบ มีหรอืไม่ครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น

งดออกเสียง   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ จํานวน 16 เสียง เห็นชอบให้รับโอนระบบสาธารณูปโภค – 

สาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนลําปาง ระยะที่ 1,2 และโครงการเคหะชุมชนลําปาง 1 ระยะ 3  ,   

ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี, งดออกเสียง 1 คน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขณะนี้เวลา 13.00 น. กระผม

จะพักการประชุมช่ัวคราว เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และจะเริ่มประชุมตอ่อีกครั้งในเวลา 14.00 น. 

 

-พักรับประทานอาหารกลางวัน- 

 

เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เมื่อถึงเวลา 14.00 น. และมี

สมาชิกสภาฯ เข้าประชุมครบองค์ประชุมแลว้ ผมจะดําเนนิการประชุมตอ่นะครับ 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 5.9 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอยกเลิกมติสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การก่อหน้ี

ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหน่ึงปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย และมติ
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สภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การก่อหน้ีผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหน่ึงปีงบประมาณ 

ในการจ้างเอกชนก าจัดขยะมูลฝอยในคราวประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และขอรับความเห็นชอบ

ก่อหน้ีผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหน่ึงปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนและก าจัด

ขยะมูลฝอย ต่อเน่ือง 5 ปีงบประมาณ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.9 ญัตติ 

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอยกเลิกมติสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย

เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย และมติสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง   

การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนกําจัดขยะมูลฝอย   

ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560   

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ง

ปีงบประมาณ ในการจา้งเอกชนเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย ต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ เชิญ ฝา่ยบริหารผูเ้สนอครับ 

 นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ  

ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผู้ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง    ขอเสนอญัตติ ขอยกเลิกมติสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ

รายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย และมติสภาเทศบาล    

นครลําปาง เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้าง

เอกชนกําจัดขยะมูลฝอย ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 

ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และขอรับความเห็นชอบก่อหนี้

ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนและกําจัด    

ขยะมูลฝอย ต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอยกเลิกมติสภาเทศบาล        

นครลําปาง เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชน 

เก็บขนมูลฝอย และมติสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่องการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย    

เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจา้งเอกชนกําจัดขยะมูลฝอย 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 

ขอยกเลิกมติสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า     

หนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย และมติสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การก่อหนี้

ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนกําจัดขยะมูลฝอย ในคราว

ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 

พฤษภาคม 2560 เนื่องจากเทศบาลนครลําปางได้ทําการสรรหาผู้รับจ้างตามระเบียบวิธีการพัสดุฯ       

แล้วไม่สามารถสรรหาผู้รับจ้างได้ ประกอบกับเพื่อให้การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกิน

กว่าหนึ่งปีงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบจากผู้มีอํานาจ      

ที่ให้ความเห็นชอบและอนุมัตไิว้แล้วเป็นสําคัญ  

และขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ  ในการทํา

สัญญาจ้างเอกชนเก็บขนขยะและกําจัดขยะมูลฝอยต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ก่อหนี้

ผูกพันลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ทั้งนี ้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 38 ระบุว่า “การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ

รายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ให้กระทําได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และจัดทําเป็น

งบประมาณรายจ่ายตามขัน้ตอนของกฎหมาย” 

เหตุผล 

ด้วยเทศบาลนครลําปางได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครลําปางให้ก่อหนี้ผูกพัน

งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย ในคราวประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 

2560 ในการทําสัญญาจา้งเอกชนเก็บขนมูลฝอยต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561-2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2565) และให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ

รายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนกําจัดมูลฝอย ในคราวประชุมสภาเทศบาล      

นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 

2560 ในการทําสัญญาจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอยต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561-2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2565) แต่เนื่องจากเทศบาลนครลําปาง    

ได้ทําการสรรหาผู้รับจ้างตามระเบียบวิธีการพัสดุฯ เป็นจํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ได้ทําการประมูล     

จ้างเก็บขนมูลฝอยและกําจัดมูลฝอย ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ(วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 

กันยายน 2565) ดว้ยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามประกาศเทศบาลนครลําปาง ลงวันที่ 

7 สิงหาคม 2560 ผลการประมูล ไม่มผีูย้ื่นเอกสารการประมูล และครั้งที่ 2 ตามประกาศประกวดราคา

จ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง ระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 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 แต่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่เทศบาลนครลําปางกําหนด จึงได้

พิจารณายกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันระยะเวลาดําเนินการตามที่สภา เทศบาล       

นครลําปางให้ความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ เป็นระยะเวลา 5 

ปีงบประมาณดังกล่าว (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ) ได้ล่วงเลยมาเป็นเวลา 1 ปี 2 เดือน คงเหลือ

ระยะเวลาอีกเพียง 3 ปี 10 เดือน หากทําการสรรหาผู้รับจ้างตามขั้นตอนทางพัสดุ  ตามระยะเวลา       

ที่เหลอือยู่ อาจขัดแย้งกับมตสิภาเทศบาลนครลําปางดังกล่าวข้างต้นได้ ประกอบกับเทศบาลนครลําปาง

พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย มีความจําเป็นต้องทําสัญญาจ้าง    

ในระยะยาว  เพราะว่าเป็นกิจการที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน รวมทั้งต้องใช้การลงทุน

ค่อนข้างสูงเป็นการจูงใจแก่เอกชนผู้ประกอบการให้เกิดความสนใจที่จะมาลงทุนเพราะได้รับ

ค่าตอบแทนเป็นระยะยาวและต่อเนื่องคุ้มทุนของผู้รับจ้าง ฉะนั้น เทศบาลนครลําปาง จึงมีความ

จําเป็นต้องดําเนินการทําสัญญาจ้างเหมาเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ      

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางได้อนุมัติให้เทศบาล      

นครลําปางยกเว้นการปฏิบัติ ตามข้อ 38 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว      

ฉะนั้น ด้วยเหตุผลและความจําเป็นดังกล่าวข้างต้น เทศบาลนครลําปาง  จึงขอรับความเห็นชอบ

ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังนี้ 

1. ขอยกเลิกมติสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า

หนึ่งปีงบประมาณในการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 

2. ขอยกเลิกมติสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า

หนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนกําจัดมูลฝอย ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 

3. ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน        

งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพื่อ     

ให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย วงเงินงบประมาณ 

129,810,530 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)     

โดยทําสัญญาต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ นับแต่วันก่อหนี้ผูกพันในสัญญาจ้าง 

4. ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน        

งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพื่อ    

ให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการกําจัดขยะมูลฝอย วงเงินงบประมาณ 
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28,506,618.34 บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนหกพันหกร้อยสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์) 

โดยทําสัญญาต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ นับแต่วันก่อหนี้ผูกพันในสัญญาจ้าง 

  ระเบียบ และหนังสอืสั่งการ 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 ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

      ลงช่ือ      กิตติภูมิ  นามวงค์       ผูเ้สนอ 

(นายกิตตภิูม ิ นามวงค์) 

นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ มีสมาชิกท่านใด     

จะอภปิรายหรือไมค่รับ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

 ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้เป็นญัตติ        

ขอยกเลิกมติสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า               

หนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนกําจัดขยะมูลฝอยในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง         

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และขอรับ

ความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนและ

กําจัดขยะมูลฝอย ตอ่เนื่อง 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      

นี่ก็คือผลการประมูลงานที่ผ่านมาของญัตตินี้นะครับ ก็มีการขอยกเลิกมติของสภา จากมติเดิมจ้าง

เอกชนกําจัดมูลฝอยในราคา 31,425,918.52 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อย

สิบแปดบาทห้าสิบสองสตางค์) แต่ในญัตติใหม่นี้ขอเสนอการจ้างเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอยในราคา 

28,506,618.34 บาท (ยี่สิบแปดล้านหา้แสนหกพันหกร้อยสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์) ตรงนี้จะเห็นว่า
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มติเดิมกับมติใหม่ในการกําจัดมูลฝอยลดลงจากเดิมเป็นเงิน 2,919,300.18 บาท (สองล้านเก้าแสน

หนึ ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน)ต่อไปการเก็บขนจากมติเดิมที่สภาได้อนุมัติไปราคา 

111,922,551 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) แต่ญัตติ

ใหม่จะขอจา้งในราคา 129,810,530 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบบาท

ถ้วน) การเก็บขนก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก 17,887,979 บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ด

สิบเก้าบาทถ้วน) แตง่านกําจัดขยะลดลง  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามนะครับ ผมจะขอเรียนถามในสภา

แหง่นี้สามสี่ประเด็นนะครับ 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 ครัง้ที่ 1 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ข้อ 3 ขอความเห็นชอบ

ในการก่อหนี้ผูกพัน การจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขยะมูลฝอย ข้อ 4 ขอความเห็นชอบในการก่อหนี้

ผูกพัน การจ้างเหมาเอกชนในการกําจัดขยะมูลฝอย ผมอยากจะเรียนถามว่าในญัตตินี้มีทั้งหมด 4 ข้อ 

เราต้องลงมติ 4 ครั้งใช่หรือไม่ครับ เพราะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 79 “ถ้ามีปัญหาซับซ้อนเป็นที่เข้าใจยาก ประธานสภา

ท้องถิ่นหรือที่ประชุมสภาท้องถิ่น อาจแยกประเด็นออกให้ลงมติเป็นตอนๆ ไปก็ได้” ผมขอหารือท่าน

ประธานครับ 

 นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เราจะลงมตทิีละข้อครับ 

 ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จะได้รับทราบกันครับว่า เราจะ

ลงมตเิป็นข้อๆ ประเด็นที่สอง ขอถามผู้บริหารผ่านท่านประธานสภาฯ ว่าในการจ้างเอกชนกําจัดมูลฝอย 

ทําไมค่าจ้างลดลงสองล้านกว่าบาทครับ และการจ้างเอกชนเก็บขนราคาเพิ่มขึ้นถึงสิบเจ็ดล้านกว่าบาท 

ซึ่งค่าจ้างลดลงไปสองล้านกว่าบาทก็ไม่มีปัญหาครับ เพราะเงินก็จะตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลไป   

แต่การจ้างเก็บขนมูลฝอยเพิ่มขึ้น จากที่สภาเคยอนุมัติไว้หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านกว่าบาท แต่ครั้งนี้มีราคา

เพิ่มขึ้น ผมอยากจะถามว่า เราจะเอางบประมาณสิบเจ็ดล้านกว่าบาทจากที่ไหนมาเพิ่ ม ขอให้ตอบ

ประเด็นนี้ด้วยครับ ประเด็นที่สาม ถามผู้บริหารผ่านท่านประธานสภาฯ ว่าในระหว่างที่ทางเทศบาล   

ยังไม่มีผู้รับจ้างเก็บขนและกําจัดมูลฝอย เทศบาลได้ใช้วิธีการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยอย่างไรครับ   

และมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างครับ ขอเรียนถามครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก

หรอืไม่ครับ ผมจะให้สมาชิกอภปิราย แล้วจึงจะให้ฝ่ายบริหารตอบครั้งเดียว เชญิ นายสันติ เขียวอุไร 

 นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ปัญหาเรื่องการจัดเก็บขยะ คงจะสะสมมา
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นานนะครับ จากที่อ่านหลักการและเหตุผลในญัตติที่เสนอมา ผมอยากจะใคร่ขออนุญาตได้เรียนถาม

ทางฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภาเพื่อที่เราจะได้แนวทางในการแก้ปัญหา เรื่องที่เราจะแก้ปัญหา 

ไม่ใช่เฉพาะระยะเวลาในการจัดจ้าง แต่ผมอยากจะทราบถึงต้นตอปัญหาที่แท้จริงว่า ทําไมเราจึงต้อง

เลื่อนการบริหารจัดการเรื่องนี้มาหลายๆ ครั้ง ซึ่งปัญหานี้เราก็ได้รับการร้องเรียนเรื่องของความสะอาด

ของการจัดเก็บขยะอยู่ตลอดเวลา ทั้งชาวบ้านที่เดือดร้อนเพราะบ้านเมืองสกปรก ผมอยากจะใช้เวทีนี ้  

ดูว่าต้นตอของปัญหาทําให้เกิดสิ่งที่เราต้องจัดเก็บ ขนย้าย เกิดจากปัญหาอะไร เพื่อที่เราจะได้หา

แนวทางและขอ้เสนอที่ถูกต้อง ไม่ใช่แก้ปัญหาโดยวิธีการเลื่อนเวลาไปเรื่อยๆ และจัดเก็บไม่ได้ ผมคิดว่า

ปัญหาเรื่องความสะอาดเป็นเรื่องสําคัญ เรื่องขยะเป็นเรื่องสําคัญ ฉะนั้น จากข้อมูลที่เสนอมาไม่มีถึงต้น

ตอว่าทําไมถึงประสบปัญหาที่ เ ราจะต้องมาขอขยายเวลาอยู่ เรื่อยๆ  ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร            

ฝา่ยบริหารคงจะสามารถอธิบายได้เพื่อประกอบการพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก

หรอืไม่ครับ ไม่มนีะครับ เชญิ ฝา่ยบริหาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  

ขอบคุณด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของสมาชิกสภาฯ ในโครงการดังกล่าว ซึ่งทางฝ่ายบริหารเองก็ไม่ได้  

นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ ทว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหน หลังจากที่เราไม่สามารถที่จะหาผู้รับเหมาได้ หรือไม่มี

ผู้รับเหมามายื่นตามประกาศของเทศบาลที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้ต้องขออนุมัติยกเว้นระเบียบไปยัง     

ผู้ว่าราชการจังหวัด และได้นําเข้าสู่การพิจารณาของสภาในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง ในรายละเอียดทั้งหมด  

ผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตอบคําถามของท่านสมาชิกสภา แต่ที่ผ่านมาหลังจากที่เรา   

ไม่สามารถที่จะมีผู้รับจ้างมาตามประกาศของทางเทศบาลได้ เทศบาลก็ได้ใช้วิธีการเช่ารถเดือนต่อเดือน

ตามอํานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีที่ม ีโดยปกติแล้วก็ทํางานด้วยความยากลําบาก 1.ยากลําบากจาก

รถจัดเก็บขยะ ปกติบริษัทเดิมจะใช้รถ 16 คันในการดําเนินการในแต่ละวัน แต่พอหลังจากไม่มีผู้มา

รับจ้าง อํานาจของนายกเทศมนตรีก็สามารถจ้างได้ในวงเงินเพียง 6 คัน เท่าที่รถเทศบาลมีอยู่และใช้ได้

ก็คือรถบริจาคบ้าง และรถที่ยังไม่ได้จําหน่าย ก็เอามาใช้ในการดังกล่า ว 2.ในเรื่องการฝังกลบ            

ก็เช่นเดียวกัน ใช้คนงานของเทศบาลดําเนินการทั้งหมด ก็เป็นที่ยากลําบากเพราะมีข้อจํากัด

ค่อนขา้งมาก ก็เลยทําให้เกิดปัญหาเชน่เดียวกับที่ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติพูดเมื่อสักครู่ว่า ปัญหา

ขยะตกค้าง ปัญหาขยะตามถนนหนทาง คือบางครั้งคนงานจากที่เป็นคนงานของบริษัทผู้รับจ้าง          

ก็กลายเป็นลูกจ้างหนึ่งคนหนึ่งสัญญาตามภารกิจงานที่จ้างจากชาวบ้านทั่วไป อยู่ทนบ้างไม่ทนบ้าง วันนี้

คนขับรถอยู่ พรุ่งนี้ออก ก็ทําให้การสับเปลี่ยน วันคู่วันคี่ การวนรถตามถนนหนทางต่างๆ ก็มีข้อจํากัด 

เพราะจํานวนรถน้อยลง จํานวนคนเก็บขยะก็น้อยลง จึงมีปัญหาตามที่สมาชิกสภาฯ รับรู้ รับทราบ     

และได้กล่าวมาข้างต้น การนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาในครั้งนี้ ก็คงเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร 

เพราะแก้ไขปัญหา 1. ที่ยกเลิกมติคราวที่แล้วเพราะว่า เราไปมุ่งเน้นที่จํานวนปีงบประมาณ ที่ไม่สามารถ
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หาผูร้ับจ้างได้ ทําใหจ้ํานวน วัน เวลา ลดลง ยิ่งลดลงก็จะยิ่งหาผู้รับจ้างได้น้อยลง คราวนี้จึงปรับเปลี่ยน

และได้ปรึกษาหารือกับหลายๆ องค์กร ทั้งงานกฎหมาย กรมส่งเสริมฯ และจังหวัด ก็เปลี่ยนคําอธิบาย

ในญัตติเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้รบัจา้งได้พิจารณาอย่างเต็มที่ แต่รายละเอียดทั้งหมด เพื่อความกระจ่าง

ต่อสภาแห่งนี้ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ตอบข้อซักถาม ตามที่สมาชิก

สภาฯ ได้ตัง้ขอ้สังเกตไว้เมื่อสักครู่ครับ 

 นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ รองปลัดฯ ครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ        

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์  รองปลัดเทศบาล ขออนุญาต

ตอบข้อสังเกตของท่านสมาชิกสภาฯ ในฐานะซึ่ งปัจจุบันผมรักษาการตําแหน่งผู้อํ านวยการ                

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอีกตําแหน่งหนึ่งครับ ในกรณีที่ท่านสอบถามในส่วนของราคาที่มี      

การเปลี่ยนแปลง ทั้งราคาของการจา้งเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอยและราคาที่จ้างในการกําจัด

ขยะมูลฝอย ซึ่งราคาการเก็บขนเพิ่มขึน้ สว่นการกําจัดราคาลดลง ในการดําเนินการก่อนที่จะได้ราคาได้

ตัวเลขเพื่อเสนอญัตติต่อสภาในวันนี้  ทางเทศบาลโดยท่านนายกฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา    

เพื่อกําหนดราคากลางและเขียนรายละเอียดร่าง TOR ในแต่ละเรื่อง ซึ่งในการที่คณะกรรมการได้

กําหนดรายละเอียดและพิจารณาราคากลางนั้น ทางเทศบาลได้ทําหนังสือไปหารือถึงสํานักงานตรวจ

เงินแผ่นดินเพื่อให้รอบคอบ รวมถึงหารือกับทางจังหวัด ตามที่ท่านนายกฯ ได้นําเรียน เมื่อสักครู่        

ซึ่งสํานักงานตรวจเงนิแผ่นดนิจังหวัดลําปางได้ให้ขอ้แนะนํามาว่า  ในการจัดทําราคากลางนั้นให้เทศบาล

ยึดแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของเทศบาล ซึ่งคู่มือ

ดังกล่าวได้จัดทําขึ้นโดยสํานักงานพัฒนาเมือง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สําหรับราคา     

ที่เปลี่ยนแปลงไปในส่วนของการเก็บขน คือเรื่องราคาเช่ารถขนส่ง จะเปลี่ยนแปลงลดลง ราคาเช่ารถ

ตามราคากลางเดิมจะลดลงถึงเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท ส่วนราคาที่เพิ่มขึ้นในส่วนของการเก็บขน 

จะเพิ่มขึ้นเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หรือเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ซึ่งตามคู่มือที่ได้นํา

เรียนเมื่อสักครู่ กําหนดให้ผู้พิจารณานําเกณฑ์เกี่ยวกับการจ้างเหมาของเทศบาลหรือพนักงานจ้างมา

เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือน ซึ่งเดิมเราอาจพิจารณาเงินเดือนต่ํามาก ทําให้ราคายอดรวม      

ถูกกว่า แต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือสิ่งที่ท่านทราบคือ ไม่มีผู้รับจ้าง เพราะเกณฑ์ที่เราใช้ต่ํากว่าค่าแรงงาน    

ขั้นต่ํา ส่วนการพิจารณาครั้งนี้ยอดที่เพิ่มขึ้นคือเงินเดือนของการจ้างงาน ซึ่งจํานวนรถเก็บขนเท่าเดิม 

เพียงแต่อาจจะเปลี่ยนประเภทของรถใหม้ีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน ส่วนจํานวนของพนักงานมี 68 

คน ตามระยะทางที่คณะกรรมการ TOR ได้กําหนดคือ เก็บขน 15 สายทาง รถ 16 คัน ก็เป็นไปตามคู่มือ 

ส่วนการกําจัดที่มีราคาลดลง ก็ลดลงในส่วนของเงินเดือนพนักงานเช่นกัน เพราะราคาค่ากําจัดเดิม 

กําหนดพนักงานในการกําจัดไว้ 12 คน แต่ราคากลางใหม่กําหนดพนักงานในการกําจัดไว้ 5 คน 

ลดลงจากเดิม 7 คน ทําให้อัตราราคากลางค่ากําจัดขยะลดลงไปนะครับ ข้อที่สอง ที่ท่านสมาชิกสภา

ได้ตัง้ขอ้สังเกตว่าจะเอาเงนิจากไหน  ถ้างบประมาณการจ้างเพิ่มขึ้น ก็ขอเรียนว่า ราคาจ้างที่เป็นราคา
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กลาง 129,810,530 บาท (หนึ ่งร ้อยยี ่ส ิบ เก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)         

เป็นราคาการจา้ง 5 ปีงบประมาณ (60 เดอืน) ส่วนปีงบประมาณไหนที่ไม่เต็มปีงบประมาณ อัตราก็จะ

ลดลงตามนั ้น ซึ ่งคิดเป็นปีงบประมาณละยี ่ส ิบห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันกว่าบาท ส่วนใน       

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลที่ได้จัดสรรไว้ กรณีการเก็บขนปีงบประมาณ 2562 ตั้งไว้  

35,708,800 บาท (สามสิบห้าล้านเจ็ดแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ส่วนราคากําจัดตั้งไว้ 7,800,000 

บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) เพราะฉะนั้นงบประมาณสําหรับปี 2562 เพียงพอแน่นอนครับ ข้อที่

สาม ถามว่า ปัจจุบันใช้วธิีบริหารจัดการอย่างไร ข้อนี้ท่านนายกฯ ท่านได้นําเรียนต่อสภาฯ แล้ว ผมก็คง

จะไม่นําเรียนซ้ํานะครับ ข้อที่สี่ ทําไมจึงเลื่อนมาหลายครั้ง กรณีนี้ทางเทศบาลได้ดําเนินการสรรหา  

ผูร้ับจ้างตามระเบียบพัสดุที่กําหนด ซึ่งปัจจุบันใช้ระบบ e-bidding คือการประมูลโดยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ 

ซึ่งเมื่อเราประกาศสรรหาแล้ว เราจะไม่รู้เลยว่ามีใครยื่นบ้าง มีใครสนใจหรือไม่สนใจ เราจะรู้อีกครั้ง    

ก็ต่อเมื่อถึงระยะเวลาพิจารณาผลการประมูล ซึ่งพอพิมพ์ออกมาจึงจะทราบว่า ในการสรรหาครั้งนั้น   

มีผู้รับจ้างหรือมีผู้สนใจหรือไม่อย่างไร เสร็จแล้วจึงจะได้ดําเนินการตรวจคุณสมบัติในครั้งนั้น  ที่ผ่านมา  

ก็ต้องยอมรับว่า ไม่มีผู้สนใจ แต่มีผู้เข้ามาดูข้อมูลจํานวนหลายครั้ง และที่ทางสภาได้มีมติไปทั้งเรื่อง       

การเก็บขน และเรื่องการกําจัดขยะทั้งสองญัตติในครั้งที่แล้ว ปัจจุบันไม่มีข้อผูกพันหรือข้อผูกมัดกับ

ทางเทศบาลแต่อย่างใด เนื่องจากสรรหาผู้รับจ้างไม่ได้ เพราะฉะนั้น มติของสภาที่ผ่านมาทั้งสองญัตติ 

ตอนนี้ยังไม่มขี้อผูกมัดใดๆครับ ขอบคุณครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ฝ่ายบริหารจะชี้แจงหรือไม่ครับ 

ไม่ชีแ้จงนะครับ เชญิ  ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม  ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง การตอบคําถามชัดเจน 

เข้าใจครับ แต่ผมอยากถามอีกเรื่องคือ ในเอกสารประกอบหมายเลข 6 รายการบัญชีปริมาณงานและ

ประมาณราคา งานจา้งเหมาเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง ระยะเวลา 60 เดือน การคํานวณ

ค่ายานพาหนะหรือเรื่องรถ 1.รถอัดขยะ ความจุ-ไม่น้อยกว่า ไม่ได้แจ้งไว้นะครับ ตัวเลขน่าจะตกไป 

จํานวน 10 คัน 2.รถอัดขยะ ความจุ-ไม่น้อยกว่า ตัวเลขก็น่าจะตกไปนะครับ  จํานวน 2 คัน    

3.รถบรรทุกถังคอนเทนเนอร์ ความจุไม่น้อยกว่า 6 (หก) ตรงนี้ช่วยขยายความอีกนิดหนึ่งนะครับว่าคือ

อะไร 4. รถขยะเปิดข้าง เทท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ลบ.ม.จํานวน 2 คัน ข้อนี้พอจะเข้าใจครับ  

แต่ในระยะเวลา 60 เดือน อยากจะถามท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่า หากมีการจ้างผู้รับจ้าง

เข้ามาจะเป็นรถใหม่หรือไม่ครับ เพราะตามเอกสารไม่ได้บอกว่าต้องเป็นรถใหม่หรือไม่ ผมมีความ

เป็นห่วงคือว่า หากไม่ใช่รถใหม่ก็จะเกิดปัญหาคือ รถมี 10 คัน ถ้าเป็นรถเก่า แล้วเอามาทําสีให้ดู   

เหมือนใหม่ หากเสียขึ้นมาก็จะมีปัญหาเรื่องขยะตกค้าง ก็จะมีการสอบถามไปยังสมาชิกสภาอีกว่า    

ขยะบ้านยายบ้านป้าไม่ได้มาเก็บสองวันแล้ว  และพอถามมาทางเทศบาลก็จะบอกว่า รถเสีย ผมจึง

อยากทราบว่าตรงนีเ้ป็นรถใหมห่รอืไม่ครับ ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ รองปลัดเทศบาล ครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ         

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาล ผมขอ

อนุญาตนําเรียนเกี่ยวกับเอกสารแนบนะครับ ที่กําหนดว่าความจุไม่น้อยกว่า...ตรงนี้เอกสารคงจะขาดไป 

แตว่่าเอกสาร 6 จะสัมพันธ์กับเอกสาร 4 ซึ่งเอกสาร 6 ไม่ได้ระบุความจุไว้ แต่เอกสาร 4 กําหนดไว้

คือ 1. รถอัด 10 ลบ.ม. 2. รถอัด 6 ลบ.ม. ส่วนที่ได้สอบถามว่า รถในร่าง TOR กําหนดเป็นรถใหม่

หรือรถเก่า ขอนําเรียนต่อทางสภา ใน TOR กําหนดให้ผู้รับจ้างจัดหารถเพื่อมาดําเนินการเป็นรถ        

ที่สภาพดีพร้อมใช้งาน และผ่านการตรวจประเมิน ซึ่งกรณีที่รถเสียหรือมีข้อชํารุดบกพร่องใด ย่อมเป็น

ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที ในร่าง TOR ได้กําหนดไว้เกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างให้มีการปรับและรับผิดชอบในส่วนความชํารุดบกพร่อง และให้มีการ

จัดสรรรถสํารองไว้ทดแทนในกรณีที่รถมีการชํารุด ขอนําเรียนในที่ประชุมสภาทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก

หรอืไม่ครับ เชญิ นายจาตุรงค ์พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล     

นครลําปาง ในญัตติที่ท่านประธานได้นําเรียนปรึกษาในที่ประชุมขณะนี้ ซึ่งเป็นญัตติขอยกเลิกมติสภา

เทศบาล การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ซึ่งที่ประชุมได้ให้           

ความเห็นชอบไปในคราวประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 25 

พฤษภาคม 2560 และทางผู้บริหารได้ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ง

ปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณนั้น ผมได้พิจารณาจาก

หลักการ และได้ฟังคําชีแ้จงจากผู้เสนอญัตติรวมถึงผู้เกี่ยวข้องแล้ว ผมเองในฐานะสมาชิกสภา เรื่องการ

กําจัดเก็บขนขยะ หรือการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดของบ้านเมืองนั้น ผมถือว่าเป็น

ภารกิจหนึ่งของทางเทศบาลฯ และมีความสําคัญ นอกจากนั้นยังมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชน กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณสุข คือเป็นลูกโซ่ ที่ผ่านมานอกจากผมได้ฟัง       

คําช้ีแจงจากท่านนายกฯ เมื่อสักครู่แล้ว สิ่งที่ผมพบเห็น ปัญหาที่เกิดขึ้น การจัดเก็บถือว่าเป็นเรื่องใหญ่  

การฝังกลบก็เป็นเรื่องใหญ่ บางทีเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขยะ เช่น ถังขยะที่รองรับก็ดี    

ผมเห็นว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่ ที่ทางเทศบาลหรือหน่วยงานแห่งนี้ต้องรับเอาไปแก้ไขดําเนินการ ไม่ว่าใน

เรื่องความล่าช้า เรื่องประสิทธิภาพอะไรก็ดี สิ่งที่ผมนําเรียนตรงนี้จะได้โยงมาสู่หลักการที่เรากําลัง

พิจารณาว่า มีความจําเป็นที่จะขอยกเลิกมติสภาฯ หรือไม่ อย่างไร จากหลักการผมจะขออภิปราย     

ในเหตุผลความจําเป็นที่ขอความเห็นชอบต่อสภาในส่วนของข้อ 1 และข้อ 2 คือในเรื่องของการขอ

ยกเลิกมติสภา ดังนั้น จากหลักการที่ผมได้ฟังมาแล้วก็ถือว่าเทศบาลฯ มีเจตนาที่จะแก้ไขปรับปรุง      

ในส่วนที่บกพร่อง ในส่วนที่นําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ที่ขอยกเลิกมานี้ในฐานะที่เป็นสมาชิก
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สภา ผมให้ความเห็นว่า ถ้าเทศบาลฯ มีความจําเป็นอย่างนี้ ในการยกเลิกเกิดจากการยกเลิกของทาง

ผู้บริหาร ผมไม่ขัดข้อง ผมเห็นด้วย เนื่องจากว่ามติดังกล่าวเกิดจากที่ประชุมสภา การที่จะยกเลิก    

ต้องยกเลิกโดยเจ้าของมติ และประเด็นสําคัญ ผมได้นั่งพิจารณาแล้ว การยกเลิก ไม่มีบทบัญญัติใดห้าม

ไว้ว่า มติของที่ประชุมเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะยกเลิกไม่ได้ ผมก็มาดูจากหลักการความจําเป็นที่บอกว่า      

มติเดิมที่สภาอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างมาแล้ว 2 ครั้งแต่ก็ดําเนินการไม่ได้ ตามเหตุผลที่ปรากฏในญัตติ 

ประกอบกับทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องคือ ท่านรองปลัดเทศบาลที่ได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่ ผมได้จับใจความ

สําคัญประเด็นหนึ่งที่ท่านพูดว่า ณ ปัจจุบันนี้ มติของสภาทั้งในเรื่องเก็บขน และการกําจัดขยะนั้น   

ทางเทศบาลก็ไม่ได้ดําเนินการหรือมีข้อผูกพันหรือไปก่อนิติสัมพันธ์ หรอือยู่ระหว่างการประกาศจัดซือ้

จัดจ้างแต่อย่างใด ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสาระสําคัญ ถ้าท่านยืนยันในส่วนนี้ประกอบด้วยเหตุจําเป็นที่ท่าน

ไม่สามารถจะดําเนินการได้ โดยส่วนตัวแล้ว ผมไม่ขัดข้องที่จะยกเลิกมติให้ท่านตามที่ท่านขอในข้อ 1 

และข้อ 2 สว่นที่ท่านขอรับความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพื่อที่จะดําเนินการทํา

สัญญาจา้งเอกชนเก็บขนและกําจัดขยะต่อเนื่อง 5 ปี ตามญัตติใหมท่ี่เสนอมานั้น เหตุผลก็คล้ายกับที่ผม

ได้อภิปรายข้างต้นว่า เนื่องจากเป็นภารกิจ อํานาจหน้าที่ของทางเทศบาลที่มีความจําเป็นจะต้องทํา   

ส่วนเรื่องตัวเลขงบประมาณในเรื่องของการจัดเก็บก็ดี ในเรื่องการกําจัดก็ดี ซึ่งส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่าย      

ที่ท่านกําหนดเอาไว้  ผมเห็นว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ท่านอ้างในญัตติตามข้อ 38 วรรคแรก 

ได้กําหนดไว้วา่ “ภายใต้บังคับข้อ 9 ข้อ 17 ข้อ 21 และข้อ 34 การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกิน

กว่าหนึ่งปีงบประมาณ ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และจัดท าเป็นงบประมาณ

รายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย” ตัวเลขที่ท่านระบุไว้ในข้อ 3 และข้อ 4 ผมถึงบอกว่าท่านได้กําหนด

เอาไว้ในเบื้องต้นแล้วก็จริง แต่การดําเนินการใช่ว่าจะเสร็จสิ้นตรงนี้ ท่านต้องไปดําเนินการตามวิธีการ

งบประมาณอีกทางหนึ่งด้วย  ส่วนการเบิกจา่ยก็ดี  ในระเบียบข้อ 38 ก็ได้กล่าวถึงระเบียบข้อ 34 เอาไว้

ด้วย ซึ่งตามระเบียบข้อ 34 ในเรื่องของการเบิกจ่ายก็ต้องมีรายได้เข้ามาก่อน ตรงนีผ้มก็จะไม่ไปก้าวล่วง

อะไรมากมาย ประกอบกับในเรื่องที่ท่านทําญัตติขอเสนอเพื่อทําสัญญาต่อเนื่อง 5 ปี ซึ่งเกินกว่าหนึ่ง

ปีงบประมาณ ในข้อ 38 วรรคแรกเป็นอํานาจของสภา แต่เมื่อท่านได้ดําเนินการขอยกเว้นระเบียบต่อ    

ผู้มีอํานาจตามหนังสือลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม โดยจังหวัดได้พิจารณาแล้วอนุมัติยกเว้นให้เทศบาลดําเนินการในเรื่องนี้ตามข้อ 38 วรรคสอง 

ผมเห็นว่าทางเทศบาลได้ดําเนินการตามระเบียบไปลําดับหนึ่งแล้ว ฉะนั้นการที่ท่านมาขออนุมัติ      

ขอความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยต่อเนื่อง 5  ปีงบประมาณนั้น    

ผมเองก็ไม่ขัดขอ้ง ในเบือ้งตน้ผมขออนุญาตอภปิรายเท่านีค้รับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย 

อีกหรือไม่ครับ ไม่มีท่านใดอภิปรายนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอ

ญัตติ ขอยกเลิกมติสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ง
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ปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย และมติสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การก่อหนี้ผูกพัน

งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้างเอกชนกําจัดขยะมูลฝอยในคราวประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 

2560 และขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการจ้าง

เอกชนเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย ต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ ตามญัตติที่เสนอมา และตามที่ร้อยเอก

ศักดิ์ชัยฯ สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามตอนตน้ว่ามีทั้งหมด 4 ข้อ ผมก็จะขอมติเป็นรายข้อนะครับ 

ข้อที่ 1 ขอยกเลิกมติสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า

หนึ่งปีงบประมาณในการจา้งเอกชนเก็บขนมูลฝอย ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  

โปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 14 เสียงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ   

โปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น

งดออกเสียง   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 14 เสียง ให้ยกเลิกมติสภาเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณในการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย 

ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560   

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 , ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี, งดออกเสียง 3 คน 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ต่อไป 

ข้อที่ 2 ขอยกเลิกมติสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า

หนึ่งปีงบประมาณในการจ้างเอกชนกําจัดมูลฝอย ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  

โปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ   

โปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น

งดออกเสียง   

มติที่ประชุม  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 ไม่ม ี, งดออกเสียง 2 คน 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ต่อไป 

ข้อที่ 3 ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน  

งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มา       

ซึ่งบริการ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย วงเงินงบประมาณ 129,810,530 บาท 

(หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยทําสัญญาต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ 

นับแต่วันก่อหนีผู้กพันในสัญญาจา้ง สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ   

โปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น 

งดออกเสียง   

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ จํานวน 15 เสียง ในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย 

แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย วงเงินงบประมาณ 

129,810,530 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยทําสัญญา

ต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ นับแต่วันก่อหนี้ผูกพันในสัญญาจ้าง , ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี, งดออกเสียง 2 คน 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป 

ข้อที่ 4  ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน  

งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา             

ซึ่งบริการ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการกําจัดขยะมูลฝอย วงเงนิงบประมาณ 28,506,618.34 บาท 

(ยี่สิบแปดล้านหา้แสนหกพันหกร้อยสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์) โดยทําสัญญาต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ 

นับแตว่ันก่อหนีผู้กพันในสัญญาจา้ง สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ   

โปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น

งดออกเสียง   
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มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ จํานวน 15 เสียง ในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย 

แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการกําจัดขยะมูลฝอย วงเงินงบประมาณ 

28,506,618.34 บาท (ยี่สบิแปดล้านห้าแสนหกพันหกร้อยสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์) โดยทําสัญญา

ต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ นับแต่วันก่อหนี้ผูกพันในสัญญาจ้าง , ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี, งดออกเสียง 2 คน 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  

มสีมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรอืไม่ เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในวาระอื่นๆ ขอความ

กรุณาทางฝ่ายบริหาร มีประชาชนร้องเรียนมาว่า ป้ายบอกโครงการสายเคเบิลลงดินที่ไปติดตั้งบดบัง

ภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองของเรา ขอความกรุณาช่วยย้ายออกไปได้หรือไม่ อีกเรื่องหนึ่ง ที่สวนสาธารณะ

ห้าแยก ห้องน้ํามีบริการใช้ได้ในปีใหม่นี้นะครับ แต่ว่าชํารุด สึกหรอ ไม่มีคนไปดูแลรักษา ใช้ไม่ได้เลย 

เป็นหนา้เป็นตากับงานปีใหมข่องเทศบาลเรานะครับ ขอให้ช่วยแก้ไขด้วย อีกเรื่องหนึ่ง มีผู้ออกกําลังกาย

ในสวนสาธารณะเขลางค์แจ้งมาว่า ศูนย์ออกกําลังกายของเราที่จะทํา มีปัญหาอะไรถึงยังไม่เปิด

ดําเนินการ ทั้งๆ ที่อุปกรณ์พร้อม สถานที่ทําการปรับปรุงแก้ไขก็น่าจะทําได้ แต่ติดปัญหาอะไร คือเขา

ถามมา ผมก็ไม่มีคําตอบ เพราะฉะนั้นผมจงึอาสามาถามฝ่ายบริหารในที่ประชุมสภาแห่งนี้ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

ในเรื่องอื่นๆ อีกหรอืไม่ครับ ไม่มนีะครับ เชญิ ฝา่ยบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ขอบคุณมากที่เป็นห่วงเป็นใย ป้ายงานไฟฟ้าผมก็จะแจ้งให้ทางไฟฟ้า เพราะผู้รับเหมาและผู้ดําเนินการ 

ก็คือการไฟฟ้า ข้อสองเรื่องห้องน้ําห้องส้วมที่ใช้ไม่ได้ ก็แก้ไขให้เอาส้วมถาวรไปตั้งให้ อาคารลีลาศรับ

มอบมาเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่า เมื่อรับมอบทั้งหมดมา แต่การส่งมอบไม่มีระบบไฟ ตอนนี้กําลั ง

หาทางเพื่อที่จะดําเนินการระบบไฟ เพื่อให้คณะทํางานได้เข้าทํางานต่อไป ในเรื่องศูนย์ออกกําลังกาย  

ตอนนี้มปีัญหาในเรื่องจํานวนเครื่องมืออุปกรณ์มากเกินพืน้ที่ ตอนนี้อยู่ระหว่างการออกแบบที่จะต่อเติม

อาคารดา้นข้าง ตรงที่เป็นที่จอดรถเพื่อจะเอาเครื่องฟิตเนสที่มีน้ําหนักมากๆ ลงข้างล่าง เพื่อจะกระจาย 

หากเอาเครื่องฟิตเนสทั้งหมดไปไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ เดินจะชนกันอยู่แล้ว เพราะคนที่คํานวณกับ

เนื้อที่ไม่สัมพันธ์กัน ก็ไม่ต้องโทษใครนะครับ ผมแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยแล้ว รออีกนิดหนึ่งนะครับ 

ขอบคุณครับ 



 

 

60 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด            

จะอภิปรายเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ 

ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา  15.05 น. 

 

 

 

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

(นายจาตุรงค ์ พรหมศร) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

 

 

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

(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
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