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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 

รายนามผู้เข้าประชุม 

  1. นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร        ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  2. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจติต์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

  3. นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาและเลขานุการ 

   สภาเทศบาลนครล าปาง 

 4. นายแพทย์วัฒนา วานชิสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  5. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  6. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

  7. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

  8. นายพิทักษ์ แสนชมภ ู สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  9. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

               10. นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 11. นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

12. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 13. นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 14. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 15. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 16. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  17. พันตรีวชิานนท์ แดงสรอ้ย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 18. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผู้ไม่มาประชุม 

      1. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ขาด) 

 
 
 
 



2 
 

 

รายนามผู้เข้าประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

  1. นายกิตตภิูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

  2. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 3. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 4. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 5. นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 6. นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 7. นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายยุทธนา ศรสีมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 2. นายพีระยศ วิรัตนเ์กษ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 3. นางสาวอุษา สมคิด ผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 

 4. นายพัฒนา ราชกรม ผูอ้ านวยการส านักการช่าง 

 5. ส.ต.ท.สวาท จ าปาอูป หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 6. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมกิจการขนส่ง 

  7. นางสาววิไล              วงศ์พรม              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

          8. นางชัญญานุช ทองค า หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานคลัง 

 9. นางเบญจวรรณ จนิตนพงค์พันธุ์ หัวหนา้งานตรวจสอบภายใน 

               10. นายสุชาติ เทพพรมวงศ์ หัวหนา้ฝา่ยทะเบียนราษฎร 

     และบัตรประจ าตัวประชาชน 

 11. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยกิจการสภา 

 12. นายมนัสพี เดชะ นายชา่งเขียนแบบอาวุโส 

 13. นายวรดล              หวานแหลม       นิตกิรช านาญการ  

 14. นางสาวฉลัทชา ปัดสาพันธุ์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

 15. นางสาวสกาวรัตน์ จันทร์มาทอง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 16. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 17. นางวรรณเสด็จ รัตนมงคล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 18. นางกนิษฐา ไชยแก้ว เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 19. นายอินทมาต อินทชัยศรี สถาปนิกปฏิบัติการ 

 20. นางสาวพิมพ์ณารา  ทองค า            คนงานสารบรรณ 

ฯลฯ 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 

เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 บัดนี้

สมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครล าปาง หัวหน้า

ส่วนการงานของเทศบาลนครล าปาง ตลอดจนผู้ที ่สนใจได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั ้งนี ้ด้วย    

และได้เวลาตามก าหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้ กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร      

ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาล        

นครล าปาง ได้ขึน้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานฯ ในทีป่ระชุมครั้งนี้ ขอเชญิครับ   

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  วันนี้เป็นการประชุมสภา

เทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมฯ 

และสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ ในนามสภาเทศบาลนครล าปาง ขอต้อนรับ

ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนีด้้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่จะด าเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระการประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศฯ และหนังสือจากเทศบาลนครล าปาง เชิญครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการ

สภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ ในที่ประชุมจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

ของการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 ในวันนี้ กระผมมีประกาศ

สภาเทศบาลนครล าปางและหนังสอืของส านักงานเทศบาลนครล าปาง ซึ่งใช้ประกอบการประชุมในวันนี้ 

เพื่อเรียนแจง้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 

ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562 

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

ตามมติที่ประชุมและ/หรือประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ก าหนดสมัยประชุม

สามัญ ประจ าปี 2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  

ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562 มีก าหนด 28 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 

ดังความแจ้งแล้วนัน้ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประธานสภาเทศบาลนครล าปางจึงประกาศเปิดสมัยประชุมและเรียก

ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562 มีก าหนด 28 วัน เริ่มต้นตั้งแต่

วันที ่1 – 28 กุมภาพันธ์ 2562  
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ประกาศ   ณ  วันที่  15  มกราคม  พ.ศ. 2562 

กิตติ  จิวะสันติการ 

 (นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

และหนังสอื 

ที่ ลป 52001//1081            ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

              ถนนฉัตรไชย ล าปาง 52100 

                               26  กุมภาพันธ์  2562 

เรื่อง    มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครล าปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติ  

          ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง  

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/11 ลงวันที่  18 กุมภาพันธ์  2562 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ครั้ งที่  1  ประจ าปี 2562 ในวันพุธที่  27 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 10.00 น.               

ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

และอ านาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์  

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ที่รับผิดชอบส านักและ

กอง เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง ดัง รายชื่อ

ต่อไปนี ้

1. นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

2. นายสุรทัศน์    พงษ์นกิร  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

3. นายสุวรรณ    นครังกุล  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

4. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 

                   กิตติภูม ิ นามวงค์         

             (นายกิตติภูมิ  นามวงค์)  

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
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กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ท าหน้าที่         

ในการประชุมตอ่ไป ขอเรียนเชญิครับ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ

จะแจ้งต่อที่ประชุม ในโอกาสนี้ ขอแนะน าพนักงานเทศบาลโอนย้ายมารับต าแหน่งใหม่ จ านวน 2 ท่าน 

ท่านแรกคือ คุณพัฒนา  ราชกรม มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักการช่าง ท่านที่สอง คุณนริศรา  หงสกุล 

มาด ารงต าแหน่ง หัวหนา้ฝา่ยกิจการสภา ในนามของสภาเทศบาลนครล าปาง ยินดีตอ้นรับครับ และอีกหนึ่งเรื่อง

คือ จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง คงเหลืออยู่ 19 ท่าน เนื่องจากคุณบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง ได้ยื่นหนังสือลาออกกับทางผูว้่าราชการจังหวัด ซึ่งได้อนุมัตเิป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ 

 ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

2.1  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2561  วันจันทร์ท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 2 ข้อ 2.1 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่  1 

ประจ าปี 2561 วันจันทร์ที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ 

เ ชิญ นายแพทย์วัฒนา วานชิสุขสมบัติ  

นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับ ท่านประธานฯ 

กระผมนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตที่ประชุมได้แก้ไข

รายงานการประชุม ซึ่งเป็นค าพูดของตัวกระผมเอง ในหน้าที่ 11 บรรทัดที่ 13 จากด้านล่าง ข้อความ          

“สัญญามันก็เป็นสัญญา ผู้รับเหมามันก็ไม่ท าแล้ว”  ขอแก้ไขเป็น  “สัญญาก็เป็นสัญญา ผู้รับเหมาท าหรือไม่

ท าแล้ว” และในหน้าเดียวกัน บรรทัดที่ 12 จากด้านล่าง ข้อความ “ก็สงสัยว่าท าไมเงินมันเหลือเต็ม

โครงการ แสดงว่ามันไม่ได้ท าหรอืยังไง” ขอแก้ไขโดยตัดค าว่า “มัน” ออกเป็น “ก็สงสัยว่าท าไมเงนิเหลือเต็มโครงการ 

แสดงวา่ไม่ได้ท าหรอืยังไง” ก็มีแค่นีค้รับ ขอบพระคุณครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไข

รายงานฯ อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไข

รายงานการประชุมฯ ตามที่สมาชิกสภาฯ ขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล      

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 

โปรดยกมอืขึน้ครับ 
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นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง   ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข

รายงานการประชุมฯและรับรองรายงานการประชุมฯ ครับท่านประธานฯ  

 มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง      

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

1. หน้าที่ 11 บรรทัดที่ 13 จากด้านล่าง ข้อความ “สัญญามันก็เป็นสัญญา ผู้รับเหมามันก็ไม่ท า

แล้ว” แก้ไขเป็น “สัญญาก็เป็นสัญญา ผูร้ับเหมาท าหรอืไม่ท าแลว้”  

2. หน้าที่ 11 บรรทัดที่ 12 จากด้านล่าง ข้อความ “ก็สงสัยว่าท าไมเงินมันเหลือเต็มโครงการ 

แสดงว่ามันไม่ได้ท าหรือยังไง” แก้ไขโดยตัดค าว่า “มัน” ออกเป็น “ก็สงสัยว่าท าไมเงินเหลือ

เต็มโครงการ แสดงวา่ไม่ได้ท าหรอืยังไง” 

 และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 

4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 

3.1  กระทู้ถาม โดย นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง          

งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บรเิวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซีล าปาง)   

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
ข้อ 3.1 กระทู้ถาม โดย นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง งานก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซีล าปาง)  เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ทีเ่คารพ  กระผมนายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอกระทู้ถาม   

ต่อนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรื่อง งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซีล าปาง) 

ตามที่ เทศบาลได้ว่าจ้างให้  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.อาร์ .อลูมินั่ม ก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์บริเวณตลาดเทศบาล 4  (ตรงข้ามบิ๊กซีล าปาง) มูลค่า 19,893,000 บาท (สิบเก้าล้านแปดแสน     

เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ขณะนี้งานยังไม่แล้วเสร็จ ทราบว่าล่วงเลยก าหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา      

มานานแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรี ถึงสถานะของโครงการนี้ ว่าเป็นอย่างไร เพื่อจะได้

ทราบและชีแ้จงต่อพี่นอ้งประชาชนต่อไป จงึเรียนมาเพื่อโปรดบรรจุกระทู้ถามนี ้เข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ ด้วย  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
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  ขอแสดงความนับถือ 

                   (ลงชื่อ)    สมบูรณ์  คุรุภากรณ์    ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

   (นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ ฝา่ยบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ  

และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากงานการก่อสร้างดังกล่าว ส านักการช่าง เป็นผู้ควบคุมงาน 

และก็เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง กระผมใคร่ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการ ส านักการช่างเป็นผู้ตอบ

กระทู้นี ้ตลอดจนตอบข้อซักถามของสมาชิกต่อไปครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านมอบหมายให้ผู้อ านวยการ

ส านักการช่าง เชญิครับ 

นายพัฒนา ราชกรม ผู้อ านวยการส านักการช่าง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ           

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผมนายพัฒนา ราชกรม ผู้อ านวยการส านักการช่าง ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครล าปาง ตอบกระทู้ถามโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงขา้มบิ๊กซีล าปาง) ดังนี้  

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซีล าปาง)         

เริ่มสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 3 สิงหาคม 2561 แต่ขณะท าการ

ก่อสร้างและการบริหารสัญญาจ้างที่ผ่านมา พบว่าแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง มีข้อขัดแย้ง      

หลายประการ จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขแบบแปลนที่มีข้อขัดแย้งและความคลาดเคลื่อน เพื่อให้การ

ก่อสร้างด าเนินการตอ่ไปได้ตามวัตถุประสงค์ในการออกแบบตามสัญญาจ้าง และไม่เกิดความเสียหาย

ต่อราชการ จงึได้มกีารแก้ไขแบบรูปรายการ และขยายสัญญาระยะในการก่อสร้างออกไป จากสัญญา

เดิมรวม 4 ครั้ง เป็นสิ้นสุดสัญญาการก่อสร้าง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งขณะนี้การก่อสร้าง  

ได้แล้วเสร็จถึงงวดที่ 6 จากทั้งหมด 8 งวด และได้สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาก่อสร้างที่ก าหนดไว้แล้ว 

แต่เมื่อการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ และเทศบาลยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจึงต้องท าการก่อสร้าง

ต่อไป ตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญา และต้องช าระค่าปรับตามสัญญาจ้างข้อ 15 จนกว่างานก่อสร้าง       

จะแล้วเสร็จ และในระหว่างการด าเนินการก่อสร้างภายหลังสิ้นสุดสัญญาแล้ว  ทั้งผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้าง         

ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ยังคงต้องมีหน้าที่ในการบริหารสัญญาจ้างต่อไปจนกว่า

การก่อสร้างจะแล้วเสรจ็ครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ คุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผมนายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ทางผู้อ านวยการส านักการช่าง ก็ได้

ตอบข้อกระทู้ถามแล้ว ก็ทราบว่าตอนนี้ได้เลยก าหนดการที่ทางเทศบาลได้ต่อสัญญาให้แล้ว ปัจจุบันถ้านับดู 
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ก็เลยก าหนดมาประมาณกว่า 4 เดือนแล้ว ผมก็ดูว่างานจะต้องท าให้แล้วเสร็จ คิดว่าดูจากกายภาพอย่างน้อย

ก็เป็นเดือน เพราะฉะนั้นถ้ารวมทั้งหมดแล้ว เลยก าหนดประมาณ 5 เดือน เท่าที่ดูเมื่อสักครู่ก็เห็นทาง        

ท่านผู้อ านวยการส านักการช่างได้เรียนชี้แจงว่า จะต้องมีการปรับ ผมก็อยากจะขอให้ปรับจริงๆ เพราะว่า

ตอนนี้ทางเทศบาลก็เสียหาย เสียโอกาสที่จะใช้อาคารมาหลายเดือน แทนที่ว่าแล้วเสร็จตามสัญญา เทศบาล  

ก็สามารถไปจัดกิจกรรมตามที่ประสงค์ไว้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกีฬาหรือว่า การประชุม หรืออะไรต่างๆ 

ที่สามารถกระท าได้ เพราะฉะนั้นผมเห็นว่าค่าปรับเป็นเงินเยอะอยู่นะครับ ถ้าค านวณแล้วก็ประมาณ 3 ล้าน

กว่าบาท ผมรับทราบนะครับที่ชี้แจงมา หลังจากนี้ก็ขอให้ทางเทศบาลเร่งรัดผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ถึงแม้ว่าเราจะปรับผู้รับจ้างได้ก็จริง แต่ทางเราก็จะเสียโอกาสที่จะใช้ประโยชน์ไป ซึ่งไม่เป็นผลดีแก่ผู้ใดเลย 

ขอบคุณครับท่านประธาน 

3.2 กระทู้ถาม โดย นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง 

โครงการที่สภาเทศบาลนครล าปาง ได้อนุมัติให้กันเงินในปีงบประมาณ 2560 แต่ยังมิได้ก่อหน้ี

ผูกพันในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 27 โครงการ จ านวนเงิน 21,497,300 บาท และโครงการที่สภาเทศบาล

นครล าปาง ได้อนุมัติให้กันเงินในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 30 โครงการ จ านวนเงิน 57,110,900 บาท     

เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ว่าได้ด าเนินการคบืหน้าไปแล้ว อย่างไร  

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 

ข้อ 3.2 กระทู้ถาม โดย นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง โครงการที่

สภาเทศบาลนครล าปาง ได้อนุมัตใิหก้ันเงนิในปีงบประมาณ 2560 แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2561 

จ านวน 27 โครงการ จ านวนเงิน 21,497,300 บาท และโครงการที่สภาเทศบาลนครล าปาง ได้อนุมัติให้กันเงิน

ในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 30 โครงการ จ านวนเงิน 57,110,900 บาท เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 

ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ว่าได้ด าเนินการคบืหนา้ไปแล้วอย่างไร เชญิ นายณัฐกิตติ ์ บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

ทีเ่คารพ กระผมนายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อ

นายกเทศมนตรีนครล าปาง เรื่อง โครงการที่สภาเทศบาลนครล าปาง ได้อนุมัติให้กันเงิน ในปีงบประมาณ 2560 

แตย่ังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 27 โครงการ จ านวนเงนิ 21,497,300 บาท  และโครงการ

ที่สภาเทศบาลนครล าปาง ได้อนุมัตใิหก้ันเงนิในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 30 โครงการ จ านวนเงิน 57,110,900 บาท 

เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ว่าได้ด าเนินการคืบหน้าไปแล้ว อย่างไร 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 
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ขอแสดงความนับถือ 

     (ลงช่ือ)    ณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์    ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

(นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ ฝา่ยบริหาร 

นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ     

และท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตชี้แจงและตอบค าถามกระทู้ถาม ของท่าน

สมาชิกสภาฯ โดยแยกออกมาเป็น 2 ปีงบประมาณด้วยกัน ในปีงบประมาณ 2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ตามรายงานที่ทางฝ่ายประจ าได้ส่งเสนอเข้ามาทางฝ่ายบริหาร มีรายการที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง 

อยู่ 6 รายการด้วยกัน รายการที่ 1 เป็นค่าปรับปรุงระบบน้ าสวนสาธารณะสวนเขลางค์นคร งบประมาณ 

300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) งานดังกล่าวนี้ ส่งมอบงานแล้วอยู่ในระหว่างเบิกจ่ายเงินอยู่ โครงการที่ 2 

ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (เขื่อนยาง) งบประมาณ 200,000 บาท 

(สองแสนบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าคงจะแล้วเสร็จตามสัญญา โครงการที่ 3 ค่าก่อสร้าง

ถนนและท่อระบายน้ า ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 15 งบประมาณ 2,165,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพัน

บาทถ้วน) โครงการนี้อยู่ระหว่างการจัดท าระบบค านวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางอยู่ 

รายการที่ 4 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 147 (ซอยโรงแรมอินโดจีน) 

งบประมาณ 2,193,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างการจัดท าระบบ

ค านวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง โครงการที่ 5 การจัดซือ้รถบรรทุกน้ า วงเงิน 5,000,000 

บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โครงการนี้อยู่ระหว่างเรียกสัญญาครั้งสุดท้ายคือ ด าเนินการประมูลเสร็จเรียบร้อย

แล้ว อยู่ในระหว่างการท าสัญญาอยู่ รายการที่ 6 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนล าปาง – แม่ทะ   

ซอยข้างบ้านเลขที่ 74 (ซอยดวงดี) งบประมาณ 1,911,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลนและประมาณราคา เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เนื่องจากมีปัญหา    

ในเรื่องของค าชี้แจงผิดพลาดอยู่ในระหว่างที่จะด าเนินการแก้ไขค าชี้แจงอยู่ รายการในงบประมาณปี 2561 

ตามรายงานที่ทางเจา้หน้าที่ได้เสนอมาของทางฝา่ยบริหาร มีอยู่ 30 โครงการด้วยกัน ขอเรียนชีแ้จงว่า รายการ

ที่ 1 ค่าซื้อกล้องส ารวจแบบประมวลผล งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างการ

ทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ เนื่องจากเกรงว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการร้องเรียน เพื่อไม่ให้ไปกีดกันผู้เสนอ

ราคารายใดรายหนึ่งอยู่ รายการที่ 2 ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED จ านวน 12 ป้าย งบประมาณ 

7,200,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างจัดท าระบบค านวณราคากลางด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง รายการที่ 3 ค่าปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์  แต้มสีแต่งเมือง บริเวณ

ศาลหลักเมือง อาคารหลวงพ่อด า อาคารมิวเซียมล าปาง และลานหน้าอาคารมิวเซียมล าปาง งบประมาณ 

4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างก าหนดขอบเขตงานให้สอดคล้องกับแบบแปลนและราคา        
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ค่าก่อสร้าง รายการที่ 4 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนท่าต้นเกี๋ยง ซอยข้างบ้านเลขที่ 1/1 (ทางเข้าวัด

พระธาตุหมื่นครื้น) งบประมาณ 1,680,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย

แล้ว อยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง รายการที่ 5 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนบ้านดง 

ซอย 1 ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 44 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 61 งบประมาณ 1,159,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน   

ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ก่อสร้างเสร็จแล้วอยู่ในระหว่างเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง รายการที่ 6 ค่าก่อสร้าง       

ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนพระบาท ซอย 6 ซอยข้างบ้านเลขที่ 164 งบประมาณ 1,629,000 บาท       

(หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง รายการที่ 7 ค่าก่อสร้างถนนและ          

ท่อระบายน้ า ถนนพหลโยธิน ซอย 3 ซอยสมนึกเพลส งบประมาณ 1,890,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสน      

เก้าหมื่นบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง รายการที่ 8 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนริมน้ า ตั้งแต่

บริเวณบ้านเลขที่ 52 ถึงถนนนาก่วม งบประมาณ 1,047,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) อยู่ใน

ระหว่างการก่อสร้าง รายการที่ 9 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนศรีหมวดเกล้า ซอยข้างบ้านเลขที่ 29 

(ซอยบุญเทียม) งบประมาณ 1,320,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

รายการที่ 10 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 2/1 งบประมาณ 501,000 บาท (ห้าแสน

หนึ่งพันบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง รายการที่ 11 ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าคราวน้อยตั้งแต่บริเวณ

วัดท่าคราวน้อยถึงสามแยกเก๊าจาว งบประมาณ 8,168,000 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

อยู่ระหว่างการจัดท าระบบค านวณราคากลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง รายการที่ 12     

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณสี่แยกขนส่งถึงบริเวณสี่แยกดอนปาน งบประมาณ 

5,047,000 บาท (ห้าล้านสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการที่ 13 

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 215/1 ถึงบ้านเลขที่ 135 งบประมาณ 

2,424,000 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง รายการที่ 14 ค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงทางเท้า ถนนสุเรนทร์ฝั่งตรงข้ามมูลนิธิล าปางสงเคราะห์ ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อยถึงถนนมนตร ี

งบประมาณ 3,457,000 บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ รายการที่ 15 ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนสุเรนทร์ฝั่งมูลนิธิล าปางสงเคราะห์ ตั้งแต่ถนน

ท่าคราวน้อยถึงถนนมนตรี 3,243,000 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่าง           

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการที่ 16 ค่าปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาดเทศบาล 4 (หน้าบิ๊กซี) 

งบประมาณ 5,441,000 บาท (หา้ล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการจัดท าระบบค านวณราคา

กลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง รายการที่ 17 ค่าปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 

(บุญทวงค์อนุกูล) งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย อยู่ในระหว่าง      

การเบิกจ่าย รายการที่ 18 ค่าปรับปรุงอาคารมิวเซียมเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล าปาง 4,200,000 

บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการจัดท าระบบค านวณราคากลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชีกลาง รายการที่ 19 ค่าซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย แบบที่ 1 งบประมาณ 130,000 บาท (หนึ่งแสน

สามหมื่นบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ 20 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  (L2 Switch) 
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ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 งบประมาณ 18,600 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการจัดซื้อ 

จัดจ้าง รายการที่ 21 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access point) งบประมาณ 11,400 บาท (หนึ่งหมื่น  

หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ 22 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบ

เครือข่ายแบบที่ 1 งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ 23   

ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 2 kVA งบประมาณ 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่าง    

การจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ 24 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 3 kVA งบประมาณ 37,000 บาท (สามหมื่น     

เจ็ดพันบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ 25 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 

LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 งบประมาณ 7,900 บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) อยู่ในระหว่าง         

การจัดซือ้จัดจา้ง รายการที่ 26 ค่าปรับปรุงศูนย์บริหารสมรรถภาพทางกาย (สวนเขลางค์ฟิตเนส) งบประมาณ 

365,000 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการจัดท าราคากลาง รายการที่ 27 ปรับปรุง   

ห้องท างานอาคารส านักการช่าง-กองคลัง ช้ัน 3 และช้ัน 4 ไว้ส าหรับใช้เป็นห้องท างานรองปลัดเทศบาล    

และหวัหน้าส านักปลัด งบประมาณ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ก่อสร้างแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงิน    

ไปแล้ว รายการที่ 28 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนไฮเวย์ล าปาง-งาว ซอยข้างบ้านเลขที่ 285 ถึง 

บริเวณบ้านเลขที่ 142/31 งบประมาณ 655,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) อยู่ในระหว่าง         

การทบทวนราคากลาง รายการที่ 29 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนพระบาท ซอย 6 ซอยข้าง

บ้านเลขที่ 4 ถึง บ้านเลขที่ 17 งบประมาณ 797,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) อยู่ในระหว่าง  

การจัดท าราคากลาง รายการที่ 30 ค่าก่อสร้างปรับปรุงวงเวียนน้ าพุสถานีรถไฟและสถานที่โดยรอบ 

งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างการจัดท าราคากลาง ขออนุญาตชี้แจง      

เพียงเท่านี ้ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผมนายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ต้องขอขอบคุณรองนายกเทศมนตรี    

ที่ได้ตอบกระทู้ถามของผม มีบางรายการที่ท่านตอบมาแล้วผมก็ยังสงสัย ในปีงบประมาณ 2560 เข้าใจอยู่ว่า 

ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มาอธิบายให้ผมทราบแล้วว่า มีบางส่วนถ้าตามกฎหมายแล้ว ถ้าเกิน 2,000,000 บาท 

จะต้องค านวณระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ก็พอเข้าใจอยู่ แต่ผมว่านานเกินไปไหม แล้ว

อย่างกรณีที่ปีงบประมาณ 2560 รายการที่ 6 การก่อสร้างถนนล าปาง – แม่ทะ ท่อระบายน้ าล าปาง – แม่ทะ 

ซอยข้างบ้าน 74 ถนนซอยดวงดี เป็นงบประมาณปี 2560 ที่เราได้กันเงินไว้ ตั้งแต่ขอมาเดือนกันยายน        

ผา่นมาแล้ว จนตอนนีเ้ดือนกุมภาพันธ์ 6 เดือนแล้ว เขาชีแ้จงมาว่า ติดขัดที่การส ารวจเขต เขตไม่ถูกต้อง ที่ดิน

ไม่ตอบกลับมา การเสนอ การรอคอยจังหวะแบบนี้ รอให้ที่ดินเขาตอบกลับมา เราไม่ท างานในเชิงรุก คือ

หมายความว่า เราจะต้องสอบถามที่ดินหรือเปล่าว่า ในกรณีนี้ 7 เดือนแล้ว ขาดผลประโยชน์ของประชาชน      

ที่จะได้รับ เสียโอกาส เสียเวลา ผมก็ไม่มีข้อสงสัยอะไร ในเมื่อระบบราชการเป็นแบบนี้ แต่ว่าเราควรท างาน   

ในเชิงรุก ติดตามหนังสือทวงถามไป อย่างรายการที่ 6 นี ้ที่ดินเขาตอบมานานมาก 7 เดือนครับ ท่านประธานฯ 
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ในกรณีของปีงบประมาณที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ปี 2560 ก็ท าไปเยอะ ผมก็ไม่ติดใจสงสัยเท่าไหร่ ท าไปเยอะ

มาก แต่ในกรณีของการศกึษา เป็นการซือ้ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าโต๊ะ ค่าอะไรบ้าง ผมคิดว่า 6 เดือนผ่านมา

นี้ ไม่ท าอะไรเลยเหรอครับ ไม่คิดจะท า หรือเป็นอะไรครับท่านประธานฯ เราพร้อม สภาฯพร้อม ผ่านอนุมัติ  

คนพร้อม ท าไมไม่ท าตามเวลาที่ก าหนดที่เราท าได้ ขอฝากเรื่องนี้กับทางฝ่ายบริหารช่วยกรุณาติดตาม

โครงการที่ผ่านสภาฯไปแล้ว ใหเ้ร่งรัดตรงตามปี จะได้ไม่ต้องมากันเงนิอีก ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ ฝา่ยบริหาร 

นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ       

และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกฯ ผู้ยื่นกระทู้ถาม ผมเอง    

ในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหาร รับค าแนะน าของท่านไว้ด้วยความขอบคุณ ในบางประเด็นนั้น เช่น การท าถนนนั้น

จะต้องส ารวจที่ดนิหรอืไม่ กระผมขอเรียนว่า เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งเลยครับ ถ้าเราก่อสร้างถนนรุกล้ าเข้าไป

ในที่ของเอกชนแล้ว ที่เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า จังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีถูก ป.ป.ช ชี้มูลว่าทุจริต        

ต่อหน้าที่ รุกล้ าเข้าไปเพียง 24 ตารางวาเท่านั้นเองไม่มากเลย โดนออกจากหน้าที่ เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียน     

ใหท้่านทราบว่า บางเรื่องบางอย่าง จ าเป็นที่จะต้องใช้เวลา แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็จะให้ทางฝ่ายส านักการช่าง

เข้าไปเร่งรัดหนังสือรับรองแนวเขตออกมาอย่างเร็วที่สุด อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการโต้แย้งแนวเขตที่ดิน  

อยู่บ้าง ก็เรียนชีแ้จงไว้ ประเด็นที่ 2 ก็คือ การซื้อครุภัณฑ์ของส านักการศึกษา ผมเข้าใจว่าทางส านักคงจะรอ

ใหอ้าคารแล้วเสร็จก่อน เพราะว่าถ้าซือ้มาตอนนี ้มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บอะไรต่างๆ อยู่ เรื่องนี้

ผมเข้าใจเอาเองนะครับ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ฝากท่านผู้อ านวยการส านักการศึกษาว่า รายการไหนที่ซื้อได้ ก็ให้

จัดซือ้ไปเลย ไม่ควรจะรอใหล้่าช้า อีกประการหนึ่ง เมื่อใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว จะได้ไม่ต้องรบกวนสภาฯ

ในการขอกันเงินไว้จ่ายอีก ถ้าซื้อได้ก็ซื้อ เช่น รายการ 10,000 กว่าบาท 20,000 บาท ซึ่งเป็นการซื้อโดยวิธี   

ตกลงราคาอยู่แล้ว งา่ยมากในขั้นตอนการจัดซือ้มา อีกประการหนึ่งขอเรียนใหท้่านสมาชิกฯ ได้ทราบว่า ตอนนี้

ทางเทศบาลนครล าปางได้มีฝ่ายประจ าเข้ามาเกือบครบแล้ว เราได้ผู้อ านวยการส านักการช่าง                   

รองปลัดเทศบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่นๆ อีกหลายต าแหน่งนะครับ ที่ก าลังรับโอนอยู่อีกประมาณ 10 กว่า

ต าแหน่ง ท าให้การท างานของเทศบาลนครล าปางดีขึ้น จากเดิมที่อาจจะมีความล่าช้าอยู่บ้าง เราก็พยายาม

ปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในปีนี้ท่านจะเห็นได้ว่า งานฝา่ยก่อสร้างต่างๆ เริ่มดีขึ้น อย่างไรก็ตามขอรับปาก

ท่านว่า ฝ่ายบริหารจะพยายามเร่งรัด ฝ่ายประจ าให้ปฏิบัติงานโดยเร็ว ไม่ให้เสียประโยชน์การใช้สอย          

แบบที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้กล่าว ขอกราบขอบพระคุณมากครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผมนายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี

ที่ได้มาตอบข้อสงสัยของผม มีอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานฯ ผมอยากจะรบกวน ในเมื่อผู้อ านวยการส านัก

การช่างได้มารับหน้าที่ใหม่ ผมอยากจะรบกวนถามให้ท่านช่วย อย่างโครงการแต่ละโครงการที่เสนอมา      

ผ่านสภาฯ ไปแล้ว บางทีหนึ่งปีงบประมาณแบบยังไม่เสร็จครับท่านประธานฯ ผมไม่ทราบว่าท าอะไรกันอยู่ 
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อยากจะขอร้อง อยากจะปรึกษาผู้อ านวยการส านักการช่างที่มารับต าแหน่งใหม่ ช่วยตรวจสอบหรือว่าท า  

บางโครงการ บางปีแบบยังไม่เสร็จเลย เป็นเพราะอะไรผมไม่ทราบ แล้วมีระเบียบใหม่ที่เกี่ยวกับการเสนอ

โครงการต่อไป คุณจะต้องท าแบบใหเ้สร็จก่อนแล้วถึงเสนอผา่นสภาฯ ขอขอบพระคุณมากครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่มีแล้วนะครับ เชิญ ฝา่ยบริหาร 

นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 

และท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ค าแนะน าของท่านมีประโยชน์ต่อทางฝ่ายบริหารเป็นอย่างมาก 

ผมขอฝากไปทางผู้อ านวยการส านักการช่างพร้อมกับทีมงานได้กรุณาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ความล่าช้าต่าง  ๆ

พยายามท าให้รวดเร็วขึน้ ทั้งนีก้็เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางตอ่ไป 

3.3 กระทู้ถาม โดย นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะ

เวียงละกอน โดยท าการปรับปรุงถนน ลานจอดรถยนต์ รั้ว พร้อมประตูทางเท้า รอบสนาม

ฟุตบอล และงานอื่น  ๆวงเงินงบประมาณ 12,100,000 บาท ตามที่สภาฯ อนุมัติ ว่าได้ด าเนินการคืบหน้า     

ไปแล้ว อย่างไร  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3  

กระทู้ถาม ข้อ 3.3 โดย นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรื่อง โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน     

โดยท าการปรับปรุงถนน ลานจอดรถยนต์ รัว้ พร้อมประตูทางเท้า รอบสนามฟุตบอล และงานอื่น  ๆวงเงิน

งบประมาณ 12,100,000 บาท ตามที่สภาฯ อนุมัต ิว่าได้ด าเนินการคืบหน้าไปแล้ว อย่างไร เชิญ นายสันติ เขียวอุไร 

นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ผมนายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อ

นายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรื่อง  โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน เพื่อจ่ายเป็น

ค่าก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน โดยท าการปรับปรุงถนน ลานจอดรถยนต์ รั้ว พร้อม

ประตูทางเท้ารอบสนามฟุตบอล และงานอื่นๆ วงเงินงบประมาณ 12,100,000 บาท ตามที่สภาฯ อนุมัติ 

ว่าได้ด าเนินการคบืหนา้ไปแล้ว อย่างไร 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 
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ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงช่ือ)            สันติ  เขียวอุไร           ผูต้ั้งกระทู้ถาม 

(นายสันติ  เขียวอุไร) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ ฝา่ยบริหาร 

นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ    

และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากงานก่อสร้างดังกล่าว งบประมาณตั้งไว้ที่ส านัก      

การช่าง กระผมใคร่ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการส านักการช่างได้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน ซึ่งมีหน้าที่

เกี่ยวข้องกับงานก่อสรา้งดังกล่าว ได้กรุณาชีแ้จงให้ทางสภาฯ ได้ทราบต่อไป ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ ผูอ้ านวยการส านักการช่าง 

นายพัฒนา  ราชกรม ผู้อ านวยการส านักการช่าง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายพัฒนา  ราชกรม ผู้อ านวยส านักการช่าง ได้รับมอบหมาย

จากท่านนายกเทศมนตรี ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามโครงการนี้ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะ

เวียงละกอน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน งบประมาณ 12,100,000 บาท 

(สิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  เป็นโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานเคหะชุมชน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งขณะนี้ส านักการช่างได้เร่ง

ด าเนินการโครงการต่างๆ ทั้งงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562    

ทั้งในส่วนของส านักการช่างและกองอื่นๆ ที่ขอให้ส านักการช่างออกแบบและประมาณราคา โดยได้

เร่งรัดติดตาม แบ่งงานมอบหมายงาน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดท าแบบรูปรายการงบก่อสร้าง 

และรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามค าสั่งเทศบาลนครล าปาง 

ที่ 1771/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน 

ขณะนี้ส่วนควบคุมการก่อสร้างส านักการช่างได้ออกแบบ เขียนแบบแล้วเสร็จ ค านวณราคากลาง   

แล้วเสร็จ แต่อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติแบบแปลนและราคากลาง แต่เนื่องจากโครงการนี้          

เป็นโครงการที่มีงบประมาณราคาสูง ต้องจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 

และต้องค านวณราคากลางในระบบอิ เล็กทรอนิกส์  ตามระเบียบใหม่ของกรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ยังใหม่และกรมบัญชีกลางพึ่งมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่

ค านวณราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์ไป เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2562 ซึ่งในการค านวณราคา

กลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์หลายโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ก็จะพบปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัด  
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ในการด าเนินการบ้าง ซึ่งต้องท าการปรับปรุงแก้ไขต่อไปและจะได้เร่งรัดติดตามการด าเนินการ

โครงการต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผล งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ตามแผนงานที่ก าหนดไว้              

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชนชาวเทศบาลนครล าปางตอ่ไป ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ผมนายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ก็ต้องกราบขอบพระคุณทางฝ่ายบริหาร        

ที่ได้ชี้แจงมา เป็นข้อสังเกตว่า แต่ละโครงการ ในวงเงินงบประมาณซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการ         

ขั้นสุดท้าย ที่ยุ่งยากในระบบใหม่ เรื่องของ e-bidding ในหลายโครงการที่ผ่านๆ มา ที่ผมอาจจะไม่ได้

ถามในนี้ แต่เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้าง การท าแบบ สังเกตได้ว่าจะช้า คือเมื่อสภาฯ อนุมัติไปแล้ว  

สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตว่า ข่าวสารที่ประชาชนที่เกี่ยวข้องได้รับจากโครงการนั้น เขาเฝ้ารอ เขาไม่ทราบ

หรอกครับว่าเมื่ออนุมัติแล้ว จะติดขั้นตอนปัญหา อะไร อย่างไร เพราะฉะนั้นก็จะเป็นค าถาม สิ่งที่ผม  

ตั้งกระทู้ถามในวันนี้ก็เกิดจากค าถาม เนื่องจากได้ไปออกก าลังกายที่สวนสาธารณะ ก็เป็นจริงอย่างที่

เขาว่า เราอนุมัติไปแล้วเมื่อไหร่จะท า เมื่อไหร่จะเสร็จ กระทบไปหลายๆ ด้าน เพราะฉะนั้นการสร้าง        

ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ซึ่งเขาทราบอยู่แล้วว่าโครงการนี้อนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว เขาไม่ทราบ   

หรอกว่าเกิดปัญหาอะไร เพราะฉะนั้นแนวทางที่จะเป็นข้อเสนอแนะ ควรจะต้องมีการประชาสัมพันธ์   

ให้เขาได้รับทราบรับรู้ เหมือนถนนบางเส้นผ่านหน้าบ้านเขา เขารู้ว่าจะต้องอนุมัติท าแล้ว แล้วเมื่อไหร่  

จะท า ก็เกิดเป็นค าถาม แล้วก็จะส่งผลในเรื่องของภาพลักษณ์การท างานของเทศบาลนครล าปาง    

ของเราว่า ลา่ช้า ไม่รับผดิชอบหรอือะไรทั้งหลาย สิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ เราควรจะต้องให้มี

เรื่องของข้อมูลข่าวสาร สิ่งที่เราอนุมัติไปแล้วจะท าเมื่อไหร่ อย่างไร ติดขัดปัญหาอะไร ประมาณนี ้

เพื่อให้เขาได้รับทราบ จะได้ไม่ต้องมีค าถาม เป็นข้อกังขาของผู้ที่ได้รับประโยชน์ในโครงการนั้นๆ         

ก็ขอฝากไว้ ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ ฝา่ยบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 

และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กราบขอบพระคุณค าแนะน าของท่านสมาชิกสภาฯ        

เป็นอย่างยิ่งครับ ฝ่ายบริหารก็ยอมรับว่า สิ่งที่ท่านพูดมานั้นเป็นความจริง ที่การท างานของเราในอดีต      

ที่ผ่านมามีความล่าช้าไปบ้าง เนื่องจากปัญหาหลายๆ อย่าง ปัญหาที่ส าคัญที่สุดก็คือ ปัญหาการจัดซื้อ

จัดจา้งที่เปลี่ยนแปลงใหม ่มขีั้นตอนที่เราจะต้องส่งไปให้กรมบัญชกีลางตรวจสอบและอนุมัติก่อน ก็มีทั้ง

ข้อดีและข้อเสีย ข้อเสียก็คือว่าท าให้การท างานของเทศบาลยืดยาวขึ้น บางครั้งก็ ไปติดค้าง               
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ที่กรมบัญชีกลางอยู่ ไปรอเข้าคิวอยู่ ส่วนที่ดีก็คือว่า ท าให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยขึ้น ตัดปัญหา   

ในเรื่องของการจ้างถูกจ้างแพง ตั้งราคาสูงเกินไป ต่ าเกินไป อย่างนี้ ก็ตัดปัญหาไปได้ แต่ผลเสีย       

อีกประการหนึ่งก็คือว่า เวลาเราได้ผู้รับจ้างมาแล้ว เราไม่สามารถจะไปเลือกได้ว่า เทศบาลอยากจะได้  

ผู้รับจ้างประเภทนี้ อย่างนี้ มีคุณภาพอย่างนี้ เราไม่สามารถเลือกได้ เพราะว่าระบบของการประมูลนั้น 

เขาจะพิจารณาตรงที่ราคาต่ าสุดเป็นเกณฑ์ ซึ่งราคาต่ าสุดเป็นเกณฑ์นี้ ก่อให้เกิดปัญหากับเรามาก

พอสมควร ขณะนี้เราก็มีปัญหาในเรื่องของการฟ้องร้องกับผู้รับจ้างอยู่หลายรายด้วยกัน เนื่องจาก

ปัญหาระบบดังกล่าว ซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเทศบาลนครล าปาง แต่ถึงอย่างไร  

ก็ตาม โครงการที่ผ่านสภาเทศบาลนครล าปางไปแล้ว ฝ่ายประจ าที่ท าหน้าที่ เหนื่อยที่สุดก็คือ       

ส านักการช่างกับกองคลัง กองคลังจะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ เมื่อได้     

ผูร้ับจ้างแล้ว ก็ส่งต่อไปให้ทางส านักการช่างเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างแล้วก็เป็นฝ่ายตรวจงานก่อสร้าง 

ซึ่งมันก็มีปัญหาในเรื่องของแบบแปลน บางทีตอนที่ของบประมาณนั้น แบบก็เป็นอีกแบบหนึ่ง แต่พอ   

ที่ไปส ารวจสถานที่จรงิ การก่อสร้างจริงๆ แล้ว มันมีปัญหาว่า มันลงไม่ได้ พื้นที่มันไม่รับ หรือว่าปัญหา

แบบมีขอ้ขัดแย้งกันอยู่ ถ้าท าไปแล้ว ก็จะเกิดปัญหาข้อโต้เถียงกันระหว่างเทศบาลกับผู้รับจ้าง ก็จ าเป็น

ที่จะต้องหยุด และมาแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวให้มันเสร็จเรียบร้อยไปก่อน ถึงจะด าเนินการต่อไปได้ 

แต่เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว เราก็สามารถให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลได้ ไม่ว่าจะเป็น

ศาลหลักเมือง พิพิธภัณฑ์มิวเซียม ซึ่งสภาฯ แห่งนี้ ก็พยายามติดตามเรื่องอยู่เรื่อยๆ ด าเนินการไป   

อย่างล่าช้า ซึ่งเราก็ยอมรับว่าล่าช้าจริงๆ ตอนนี้บัดนี้ การก่อสร้างก็ส าเร็จลงไปแล้ว สิ่งก่อสร้าง

ดังกล่าว ก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับเทศบาลนครล าปาง เป็นประโยชน์ร่วมกันกับประชาชนในเขตเทศบาล          

นครล าปาง ในปีงบประมาณต่อไป เมื่อก าลังพลของทางเราครบถ้วนตามต าแหน่งที่เรามีอยู่นี ้         

ผมคาดว่างานก่อสร้างต่างๆ ที่เป็นปัญหาในขณะนี้ ก็คงจะด าเนินการได้ดีขึ้น ตรงนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่ง  

ที่จะต้องฝากเรื่องนี้ไปกับหัวหน้าฝ่ายประจ า คือปลัดเทศบาล แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่า   

จะเป็นกองคลังและส านักการช่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่จะท าให้งานของเทศบาลขับเคลื่อนไปได้    

ผมขออนุญาตช้ีแจงเพียงเท่านี ้ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ประจ าปี พ.ศ.2561 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง ประจ าปี พ.ศ.2561

เชิญ ฝ่ายบริหารครับ 

นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผมนายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ประจ าปี พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรนีครล าปาง ประจ าปี พ.ศ. 2561 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

สิ่งที่สง่มาด้วย  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรฯี  จ านวน   1   เล่ม 

 ตามที่นายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 

และได้มอบนโยบายให้ทุกส่วนการงานของเทศบาลน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยนโยบาย    

8 ดา้น ไปแล้ว นั้น 

 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496(แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ

ปัจจุบัน) มาตรา 48 ทศ วรรคห้า “ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน           

ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าปีทุกปี”   

 ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้ท่านได้โปรดแจ้งให้สภาเทศบาลนครล าปางทราบต่อไป รายละเอียดตาม 

สิ่งที่สง่มาด้วยพร้อมนี้  

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 

           ลงช่ือ     กิตติภูม ิ นามวงค์       ผูเ้สนอ 

             (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด       

จะสอบถามไหมครับ ไม่มีนะครับ ที่ประชุมฯ รับทราบเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ของนายกเทศมนตรีนครล าปาง ประจ าปี พ.ศ. 2561 แล้วนะครับ 
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5.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง น าปรึกษาในที่ประชุม

เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2562 สมัยที่ 2 , สมัยที่ 3 , สมัยที่ 4 ว่าจะเริ่มเมื่อใด 

แต่ละสมัยน้ัน มีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก

ของปี 2563 และมีก าหนดกี่วัน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระข้อ 5.2 ญัตติ 

เรื่อง ขอเสนอญัตติใหป้ระธานสภาเทศบาลนครล าปาง น าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัย

สามัญ ประจ าปี 2562 สมัยที่ 2 , สมัยที่ 3 , สมัยที่ 4 ว่าจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยนั้น มีก าหนดกี่วันกับให้

ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี 2563 และมีก าหนดกี่วัน เชิญ ผูเ้สนอครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ           

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอน าเรียนท่านประธานฯ เพื่อให้ท่านประธานสภาฯ ได้น าปรึกษาในที่

ประชุม ในวันนี้เกี่ยวกับการประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2562 สมัยที่ 2 , สมัยที่ 3 , สมัยที่ 4 

ว่าจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยนั้น มีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

สมัยแรกของปี 2563 และมีก าหนดกี่วัน ท่านประธานฯ ครับ ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 24 ได้บัญญัติไว้ว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 

4 สมัย สมยัประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี ให้สภาเทศบาลเป็นผู้ก าหนด 

ประกอบกับในมาตรา 24 วรรคท้าย ได้บัญญัติไว้ว่า สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง มกี าหนดไม่เกิน 30 วัน 

แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 11 (2) 

ประกอบกับข้อ 11 วรรคท้าย ได้ก าหนดไว้วา่ส าหรับเทศบาลนัน้ ใหส้ภาเทศบาลก าหนดว่า การประชุม

สมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัยของปีนั้นๆ จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้

ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน ประกอบกับระเบียบ

ดังกล่าวข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปีระยะเวลาและวันเริ่มต้น ระยะเวลาของ

สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ

ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี ทั้งนี้โดยน าความในข้อ 11 ของระเบียบดังกล่าวมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

เพื่อปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น ตามที่ผมได้กราบเรียนข้างต้น ผมจึงขอปรึกษาท่านประธานฯ ได้น าปรึกษา ในที่

ประชุมสภาแห่งนี้เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2562 สมัยที่ 2 , สมัยที่ 3 , สมัยที่ 4 ว่าจะ

เริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยนั้น มีก าหนด กี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี     

สมัยแรกของปี 2563 และมีก าหนดกี่วัน จงึขอกราบเรียนท่านประธานฯ ได้น าปรึกษาในที่ประชุมสภาฯ 

แหง่นี ้ได้พิจารณาต่อไปด้วย ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ เรื่องการประชุม 

สมัยสามัญ ประจ าปี 2562 สมัยที่ 2 , สมัยที่ 3 , สมัยที่ 4 และสมัยแรกของปี 2563 ตามที่เลขานุการ

สภาฯ ได้เสนอญัตตินั้น ผมขอน าปรึกษาที่ประชุมสภาฯ เป็นล าดับต่อไป และขอท่านสมาชิกสภาฯ     

ได้เสนอครับ เชญิ คุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ  กระผมนายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ 

สมัยที ่2 ประจ าปี 2562 มกี าหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแตว่ันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2562  

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอผู ้ร ับ รอง ฯ  ตามที่           

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เสนอฯ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ         

ไม่มีนะครับ ถือว่าที่ประชุมฯ มีมติก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 

2562 มกี าหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตัง้แต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2562  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปเป็นการก าหนดสมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 เชิญ นายวิบูลย์  ฐานสิรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

ที่เคารพ กระผมนายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 มกี าหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแตว่ันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2562 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอผู้รับรองฯ ตามที่         

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เสนอฯ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ     

ไม่มีนะครับ ถือว่าที่ประชุมฯ มีมติก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 

ประจ าปี 2562 มกี าหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตัง้แต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2562  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปเป็นการก าหนด    

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 เชญิ นายนพดล ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผมนายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 

ประจ าปี 2562 มกี าหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตัง้แต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2562 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอผู้รับรองฯ ตามที่         

นายนพดล ผดุงพงษ์ เสนอฯ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ       

ไม่มีนะครับ ถือว่าที่ประชุมฯ มีมติก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 

ประจ าปี 2562 มกี าหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตัง้แต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2562  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ต่อไปเป็นการก าหนด        

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 
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นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ กระผมนายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ 

สมัยแรก ประจ าปี 2563 มีก าหนดระยะเวลา 29 วัน ตัง้แต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอผู้รับรองฯ ตามที่         

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เสนอฯ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือ       

ไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถือว่าที่ประชุมฯ มีมติก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ    

สมัยแรก ประจ าปี 2563 มีก าหนดระยะเวลา 29 วัน เริ่มตัง้แต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563   

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เป็นอันว่าที่ประชุมฯ มีมติ

เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2562 สมัยที่  2  , สมัยที่  3 ,  สมัยที่  4  กับมีมติก าหนด          

วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี 2563 โดยแต่ละสมัยนั้นมีก าหนดเวลา     

เป็นดังนี้ คือ 

- ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 มีก าหนด 

   ระยะเวลา 30 วัน เริ่มต้นต้ังแตว่ันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2562 

- ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 มกี าหนด 

   ระยะเวลา 30 วัน เริ่มต้นต้ังแตว่ันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562 

- ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 มกี าหนด 

   ระยะเวลา 30 วัน เริ่มต้นต้ังแตว่ันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2562 

- ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 มีก าหนด 

   ระยะเวลา 29 วัน เริ่มตน้ตั้งแตว่ันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 

5.3 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง จ านวน 1 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดขีองเทศบาลนครล าปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระข้อ 5.3 

ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

จ านวน 1 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดขีองเทศบาลนครล าปาง เชญิ ฝา่ยบริหารครับ 

นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรี

นครล าปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติ   

ให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 1 คน เข้าร่วม  
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เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       

ของเทศบาลนครล าปาง ขอแถลงญัตติฯ ดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง    ขอเสนอญัตติใหส้ภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

           จ านวน 1 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

           บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดขีองเทศบาลนครล าปาง 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ให้สภา

เทศบาลนครล าปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 1 คน เข้าร่วม         

เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี        

ของเทศบาลนครล าปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         

ของเทศบาลนครล าปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น     

ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และวิ ธี ก า รบริ ห ารกิ จก ารบ้ าน เมื อ งที่ ดี ข อง เทศบาลนครล าป าง  ตามหนั งสื อสั่ ง ก าร                      

ของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง ข้อแนะน าแนวทาง

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เหตุผล 

 เนื่องจากกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ของเทศบาลนครล าปางที่นายกเทศมนตรีได้แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่สภา

เทศบาลนครล าปางได้คัดเลือกไว้ได้ถึงแก่กรรม จ านวน 1 คน คือ นายสมัย เมฆนคร ในการนี้สภาเทศบาลนครล าปาง

จึงต้องด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 1 คน เพื่อให้นายกเทศมนตรีนครล าปางแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดขีองเทศบาลนครล าปาง 

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิก   

สภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 1 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดขีองเทศบาลนครล าปาง ต่อไป 

     ขอแสดงความนับถือ 

  ลงชื่อ    กิตติภูม ิ นามวงค์     ผู้เสนอ 

                         (นายกิตตภิูม ิ นามวงค์) 

                         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
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นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ ให้สภาเทศบาลนครล าปาง

พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  จ านวน 1 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครล าปาง  เชิญ        

คุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ  กระผมนายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอเสนอสมาชิกสภาฯ 

จ านวน 1 คน คือ นายพิทักษ์  แสนชมภู เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดขีองเทศบาลนครล าปาง  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คุณสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

เสนอ นายพิทักษ์  แสนชมภู ขอผู้รับรองฯ ครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็น     

อย่างอื่นหรอืไม่ครับ ไม่มนีะครับ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายพิทักษ์  แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง    

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง   

ที่ดขีองเทศบาลนครล าปาง 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น  ๆ

เชญิ คุณอมลยา  เจนตวนิชย์  

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกผูท้รงเกียรติ ดิฉันนางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขอหารือท่านประธานฯ ในเรื่อง วาระที่ 5.2 ที่มีสมาชิกสภาฯ เสนอสมัยประชุมทั้ง 4 สมัย ไม่ทราบว่า   

เรื่องนี้จะต้องมีผู้รับรองก่อนหรือเปล่าคะ หรือว่าไม่ต้องมีผู้รับรอง แต่ว่าไม่มีใครเสนอเป็นอย่างอื่น      

ก็มีมตติามนัน้ ขอบคุณคะ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น  

ก็มีมตติามนัน้ครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  

นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอบพระคุณครับ   

ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง      

ที่จริงในวาระเรื่องอื่นๆ นั้น มีมากมายหลายเรื่อง เรื่องที่พูดในสื่อสังคมออนไลน์ก็มีเยอะมาก แต่ก็มี     

ที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นส าคัญจะเรียนถามท่านประธานสภาฯ ในสองเรื่องคือ ศาลหลักเมือง และสายไฟ    

ลงดิน ถ้าท่านประธานฯ ไม่ประสงค์จะตอบ ก็ขอให้ส่งค าถามของผมนี้ไปให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบช่วย

ตอบด้วยครับ ในเรื่องแรกก็คือการก่อสร้างศาลหลักเมืองล าปาง เป็นที่ทราบกันดีว่า ในสภาฯแห่งนี ้      

ฝ่ายบริหารได้มาแจ้งว่า ได้มีการยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมาแล้ว และก็ไม่ได้มีการแจ้งเพิ่มเติมเลยว่า   
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ได้ใช้เงินส่วนใด จากที่ใดไปก่อสร้างเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จ ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ ก็ขอเรียน

ถามท่านประธานฯ ว่า การกระท าดังกล่าวที่  เมื่อเลิกสัญญาจ้างผู้รับเหมาแล้วได้ด าเนินการ           

ทางกฎหมายอย่างไรไปบ้างกับผู้รับเหมารายเดิม และในประเด็นที่สองการน าเงินนอกงบประมาณมา

ท าการก่อสร้างเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จนั้น มีระเบียบกฎหมายข้อใดอนุญาต อนุมัติให้ท าได้เป็นการผิด

ระเบียบหรือไม่อย่างไร ในเรื่องที่สองเรื่องของการน าสายไฟลงดิน สายไฟอากาศมาเป็นสายไฟลงดิน

นั้น เทศบาลได้ใช้เงินงบประมาณของเทศบาลไปให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปจัดด าเนินการจัดจ้าง

ผู้รับเหมาเองนั้น ชอบด้วยระเบียบกฎหมายใดบ้าง เพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีผลประโยชน์รายได้

จากการให้ใช้ พาดเสาสายไฟฟ้าเดิมอยู่แล้ว อันนี้ก็เป็นข้อสงสัยที่ต้องกราบเรียนถามในสภาฯแห่งนี ้  

ซึ่งผมได้เรียนถามท่านประธานสภาฯ ก็อยากจะได้ค าตอบที่ถูกต้องและเป็นความรู้ด้วย ถ้าหาก      

ท่านประธานฯ ไม่ประสงค์จะตอบ ก็ขอได้โปรดกรุณาน าข้อความที่ผมได้เรียนสองข้อใหญ่ๆ นี ้                

ให้ผู้รับผดิชอบได้ทราบ แล้วก็ได้กรุณาตอบให้ทราบด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมเองคงตอบไม่ได้ เพราะไม่ใช่ 

หนา้ที ่เชิญ ฝ่ายบริหาร ได้ตอบค าถามที่นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ มีข้อสงสัย เชิญครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขออนุญาตตอบค าถาม   

ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ในเรื่องแรกศาลหลักเมือง ก็คงทราบกันดีแล้วว่า ขณะนี้ศาลหลักเมือง   

ก็แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และก็ได้เปิดให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งชาวล าปาง และก็นักท่องเที่ยว   

ตลอดจนถึงประชาชนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงได้มากราบไหว้ตามปกติแล้ว แต่ก็ยังขาดในเรื่องของ       

การสมโภชประจ าปี หรอืว่าสมโภชใหญ่ของศาลหลักเมอืง ซึ่งจะด าเนินการในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี ้

ส าหรับการก่อสร้างศาลหลักเมือง จริงๆ แล้วเราใช้งบประมาณของทางเทศบาลในวงเงิน ถ้าจ าไม่ผิด    

9 ล้านกว่าบาท แต่ปรากฏว่ามีปัญหาในข้อสัญญา เมื่อผู้รับเหมาได้ทิ้งงาน ท าให้เราจ าเป็นต้องยกเลิก

สัญญากับผู้รับเหมารายเดิมไป ก็ใช้เงินเบิกจ่ายของเทศบาลไป ถ้าจ าไม่ผิดก็อยู่ประมาณ 2 ล้าน     

กว่าบาท ที่ เหลือก็ เป็น เรื่ องของภาคประชาชนที่ตั้ ง เป็นกองทุนขึ้นมา เพื่ อด า เนินการต่อ                  

จนศาลหลักเมืองดังกล่าวแล้วเสร็จ ส าหรับเรื่องการยกเลิกสัญญากับบริษัทเดิม ณ วันนี้ ทางเทศบาล  

ก็เข้าสู่กระบวนการตามข้อระเบียบกฎหมาย ในการฟ้องร้อง ทั้งเงินค่าปรับ ค่าชดเชยต่างๆ               

ซึ่งรายละเอียดผมไม่ได้เตรียมมาว่า กระบวนการของการฟ้องร้อง ณ เวลานี้ด า เนินการไปถึงขั้นไหน  

แตอ่ยู่ระหว่างการฟอ้งรอ้งในข้อระเบียบกฎหมายต่อไป ส่วนการจัดตั้งกองทุนในภาคประชาชน ส าหรับ

เงินที่เหลอืทั้งหมด ก็มีรายรับรายจ่ายชัดเจน ซึ่งในวันสมโภชทางกองทุนก็คงจะชี้แจงให้พี่น้องประชาชน

ได้รับทราบว่า เงนิแตล่ะบาท แต่ละสตางค์ได้มาจากไหน ใช้อะไรไป ส่วนมีข้อระเบียบกฎหมายตรงไหน

รองรับ ในส่วนของเทศบาล ก่อนที่ทางกองทุนจะเข้าด าเนนิการใช้จ่ายในงบประมาณของภาคประชาชน

ที่ได้ระดมทุนกันนั้น ก็ได้ขออนุญาตจากทางเทศบาล และทางเทศบาลก็ได้อนุญาตให้กองทุนได้เข้า

ด าเนินการ เพื่อให้โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ ก็เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งมีหลายท่านก็ได้สอบถาม     
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และร้องเรียนไปยังจังหวัด ทางเราก็ได้ชี้แจงกับทางจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทุกหน่วยงาน

แล้ว ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ส่วนเรื่องที่สองสายไฟลงใต้ดิน จริงๆ แล้วสายไฟลงใต้ดิน

ขณะนี้ ก็เป็นที่สอบถาม ซึ่งผมก็ได้ตอบไปในสภาฯ แห่งนี้หลายครั้งแล้วว่า เมื่อเทศบาลร่วมกับการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็แบ่งสัดส่วนกันไป ส่วนที่หนึ่งก็คือทางเทศบาลรับผิดชอบเฉพาะเรื่องของงานโยธา    

ส่วนงานระบบไฟก็เป็นเรื่องของไฟฟ้าทั้งหมด ก็อยากจะให้เข้าใจว่า ปกติแล้วทางไฟฟ้าจะได้รับ

ผลประโยชน์จากสื่อสารทั้งหมด แต่การเอาสายไฟลงใต้ดิน ในโครงการเคเบิ้ลใต้ดินถนนบุญวาทย์นี้ 

ทางไฟฟ้าไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้นจากสื่อสาร เพราะสื่อสารได้ด าเนินการน าสายไฟลงใต้ดิน   

เป็นของตัวเอง ซึ่งขณะนี้บริษัทรับเหมาของสื่อสารอยู่ระหว่างการด าเนินการควบคู่พร้อมกับทางไฟฟ้า

เป็นผู้ด าเนินการเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเคเบิ้ลใต้ดินมันไม่มีเฉพาะแค่ของไฟฟ้าอย่างเดียว สายไฟ  

ของสื่อสารก็เข้าด าเนินการ ซึ่งเป็นสายต่างหาก เพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่ทางไฟฟ้าได้รับ ซึ่งหลาย

ท่านคงคิดว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้นน่าจะมาแบ่งให้กับทางเทศบาล ทางไฟฟ้าก็ไม่ได้รับผลประโยชน์

ใดๆ ทั้งสิ้นจากสื่อสาร เพราะสื่อสารเป็นผู้ด าเนินการ ในการลงทุนน าสายสื่อสารลงใต้ดินเช่นเดียวกัน 

เพราะฉะนั้นก็ตัดประเด็นข้อท้วงติง ทางเทศบาลก็ได้ชี้แจงให้กับทาง สตง. เรียบร้อยแล้ว และได้หารือ 

ในข้อระเบียบไปยังอัยการ อัยการสูงสุดก็ตอบข้อหารือมาเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามขั้นตอนข้อระเบียบ

กฎหมายทุกประการ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา          

วานชิสุขสมบัติ  

นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอบพระคุณครับ   

ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง      

ก็ขอขอบคุณที่ได้รับฟังค าชี้แจง แต่อย่างไรก็ดี ผมคงต้องขอรบกวนท่านประธานฯ ช่วยแจ้งขอเป็น

เอกสารเพราะว่าเราจะได้น ามาเป็นบทเรียน ความรู้ ในเรื่องดังกล่าวทั้งสองเรื่องด้วย ว่าได้ด าเนินการ

ไปอย่างไร แล้วรวบรวมเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบพระคุณครับ    

นายกิตติ   จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เ ชิญ นายสมหมาย           

พงษ์ไพบูลย์  

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ผมนายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ในวาระอื่นๆ นี้ ผมขอท้วงติง

ฝ่ายบริหารว่า เมื่อสักครู่มีเพื่อนสมาชิกอภิปรายว่า กรณีโครงการแต่ละโครงการที่ท าแล้ว อาจจะติด

ปัญหาที่ท าให้ลา่ช้า ก็อยากใหม้ีลายลักษณ์อักษรช้ีแจง เรื่องนี้ผมเห็นด้วยครับ ว่าควรจะท า อย่างกรณี

ศูนย์ฟิตเนสเขลางค์ก็เหมือนกัน เพราะว่าช้ามากๆ อุปกรณ์ก็อยู่ในห้องเต็มเลย ณ ปัจจุบันวันนี้ ก็ยัง

ไม่ได้ด าเนินการ น่าจะมีป้ายเขียนรายละเอียดไว้ ว่าล่าช้าเพราะอะไร เหตุผลอย่างไร เพราะว่าทุกเย็น 

ประชาชนไม่ต่ ากว่าสองถึงสามรอ้ยคนที่มาออกก าลังกายตรงนัน้ ก็ท้วงถามมา ผมก็ไม่สามารถชี้แจงได้ 

หรือว่าชี้แจงไปก็อาจจะผิด เลยไม่กล้าที่จะชี้แจง เพราะฉะนั้นผมขอความกรุณาฝ่ายบริหาร           
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ของเทศบาลท ารายละเอียดติดป้ายไว้เลย ประชาชนจะได้รู้ แล้วอีกประเด็นหนึ่งในสระน้ า รู้สึกว่าน้ า    

จะแหง้ขอดไป ปลาขาดออกซิเจนตายเป็นจ านวนมาก ก็อยากจะให้แก้ไขตรงนี้ เพราะว่าการออกก าลังกาย

ต้องใช้อากาศบริสุทธิ์ แต่ปลาขึ้นมาตายท าให้มีกลิ่นเหม็น และท าลายสุขภาพจิตผู้มาออกก าลังกาย 

เขาก็ท้วงติงมา ความจริงมีภาพมาด้วยแต่ก็ไม่อยากเอาขึ้นมา เพราะเขาน าภาพไปลงในสื่อสังคม

ออนไลน์ ถ้าเราน าภาพมาให้ดูตรงนี้ ก็เหมือนกับว่าคนที่น าภาพไปลงสื่อสังคมออนไลน์ ก็อาจจะ        

มีผลกระทบด้วย ผมก็ไม่อยากน าภาพขึ้นมา ความจริงพอดีประสานกับทางเจ้าหน้าที่แล้ว แต่เขาขอให้

เป็นการพูดเป็นการท้วงตงิตรงนีด้ีกว่า ก็ขอฝากทางฝ่ายบริหารให้ช่วยด าเนินการด้วย ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ฝา่ยบริหารมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติม

ไหมครับ ไม่มีนะครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี     

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา  11.25 น. 

 

 

 

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

(นายจาตุรงค ์ พรหมศร) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 

 

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

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 

หมายเหต ุ ทีป่ระชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง   

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 

ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 
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