รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 2562
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
รายนามผูเขาประชุม
1. นายกิตติ
2. นายจาตุรงค
3. นายแพทยวัฒนา
4. นายสมหมาย
5. นายสุบิน
6. นายนวพัฒน
7. นายพิทักษ
8. รอยเอกศักดิ์ชัย
9. นางสาวอมลยา
10. นายนพดล
11. นายจรูญ
12. นายสมบูรณ
13. นายวิบูลย
14. นายณัฐกิตติ์
15. พันตรีวิชานนท
16. นายเกษม
ผูไมมาประชุม
1. จ.ส.อ.สมบูรณ
2. นายสันติ
3. นางสุดารัตน

จิวะสันติการ
พรหมศร
วานิชสุขสมบัติ
พงษไพบูลย
ชุมตา
ไหวมาเจริญ
แสนชมภู
หงษใจสี
เจนตวนิชย
ผดุงพงษ
เติงจันตะ
คุรุภากรณ
ฐานิสรากูล
บรรจงจิตต
แดงสรอย
ปญญาทอง

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาและเลขานุการ
สภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

บรรจงจิตต
เขียวอุไร
บุญมี

รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาปวย)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาไปตางประเทศ)

รายนามผูเขาประชุม (ฝายบริหาร)
1. นายกิตติภูมิ
นามวงค
2. นายสมเกียรติ
อัญชนา
3. นายสุรทัศน
พงษนิกร

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
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4. นายสุวรรณ
5. นางนพวรรณ
6. นางจันทรสม
7. นางละมัย
8. นายสุคนธ
9. นายสมภพ
10. นายเผาชัย
รายนามผูเขารวมประชุม
1. นายชาตรี
2. นายยุทธนา
3. นายพีระยศ
4. นางสาวอุษา
5. นายพัฒนา
6. นางวรรณศรี
7. นายวิชญศิคภัทร

นครังกุล
ธนะสุวัตถิ์
เสียงดี
บุญยง
อินเตชะ
สุวรรณปญญา
เทพยศ
สุขารมย
ศรีสมบูรณ
วิรัตนเกษ
สมคิด
ราชกรม
อินทราชา
วงศมณี

รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง

ปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูอาํ นวยการสํานักการชาง
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
8. นางชัญญานุช
ทองคํา
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
รก.ผูอํานวยการกองคลัง
9. นายอิสรารัฐต
ไสยวงศ
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
แทน ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
10. นายสวัสดิ์
แกวกระจาง
ผูอาํ นวยการสวนการโยธา
11. นายมนัสพี
เดชะ
นายชางเขียนแบบอาวุโส
รก.ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง
12. นายบรรยง
เอื้อนจิตร
หัวหนาฝายปกครอง
13. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน คุณชมภู
หัวหนาฝายสงเสริมกิจการขนสง
14. นางสาววิไล
วงศพรม
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
15. นางสาวนริศรา
หงสกุล
หัวหนาฝายกิจการสภา
16. นายวรดล
หวานแหลม
นิติกรชํานาญการพิเศษ
17. นางเบญจวรรณ
จินตนพงคพันธุ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
18. นางเกสร
คําออง
นักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ
19. นางสาวฉลัทชา
ปดสาพันธุ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
20. นางรัตนา
กระจางฉาย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
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21. นางเลิศลักษณ
ทรัพยรุงทวีผล
22. นางสุพัตรา
จันทรศรี
23. นางสาวพิมพณารา ทองคํา
ฯลฯ
ผูเขารวมรับฟงการประชุม
1. ร.ต.ต.ประทุม
ไหวมาเจริญ
2. นางจุรีย
ยิ้มออน
3. นางสาวฉันทนา
เขียวคํา
4. นายเฉลิมศักดิ์
ทรายสมุทร
5. นายบุญแถม
โยธา
6. เรือเอกวิเชียร
มานันท
7. นายปรีชาปกรณ
ไสยรัตน

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล
คนงานสารบรรณ

ประธานชุมชนเจริญประเทศ
ประธานชุมชนสิงหชัย
ประธานชุมชนบานหัวเวียง
ประธานชุมชนนากวมเหนือ
ประธานชุมชนทาคราวนอย
ประธานชุมชนพระธาตุนากวมเหนือ
สื่อมวลชน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลํา ปาง ท า นทั้ ง หลายที่เคารพ วั น นี้
เปนการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 บัดนี้
สมาชิกสภาฯ ไดเขาประชุมครบองคประชุมแลว ประกอบกับทางผูบริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหนา
สวนการงานของเทศบาลนครลํ า ปาง ตลอดจนผูที่ส นใจไดเ ขา รว มรับ ฟง การประชุม ครั้ง นี้ด ว ย
และได เวลาตามกําหนดนัด หมายแลว คือ เวลา 09.30 น. ในการนี้ กระผม นายจาตุรงค พรหมศร
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ไดขึ้นมาปฏิบัติหนาที่เปนประธานฯ ในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเชิญครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล
นครลํ า ปาง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 4 ครั้ งที่ 1 ประจํ าป 2562 เมื่ อ ถึ ง กํ า หนดเวลานั ด ประชุ มฯ
และสมาชิกสภาฯ มาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมครับ ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอตอนรับผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่ ม าร ว มรั บ ฟงการประชุมในครั้ ง นี้ ดวยความยิ น ดี ยิ่ ง ก อ นที่ จ ะ
ดํ า เนิ น การประชุ ม ตามระเบี ย บวาระการประชุ ม ขอเชิ ญ ท า นเลขานุ ก ารสภาฯ อ า นประกาศฯ
และหนังสือจากเทศบาลนครลําปาง เชิญครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ และสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปางทุ ก ท า น กระผม นายจาตุ ร งค พรหมศร ในฐานะ
เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวาระการประชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง
สมั ยประชุ มสามั ญ สมั ยที่ 4 ครั้ งที่ 1 ประจําป 2562 ในวั นนี้ ใ ช ระเบี ย บวาระที่ มี ก ารแกไ ขเพิ่ม เติ ม
จากนี้ไปผมมีขอเรื่องที่จะเรียนแจงตอที่ประชุมเปนลําดับดังนี้
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ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 4 ประจําป 2562
---------------------------ตามมติที่ประชุมและ/หรือประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจําป 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
ไดกํ าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2562 มี กํา หนด 30 วั น เริ่ม ตน ตั้งแตวัน ที่ 1 – 30
ธันวาคม 2562 ดังความแจงแลวนั้น
อาศั ย อํา นาจตามความในมาตรา 25 แหง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 แก ไ ข
เพิ่ม เติ ม ถึ ง (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2562 ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปางจึ งประกาศเป ด สมัย ประชุ ม
และเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2562 มีกําหนด 30 วัน
เริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
กิตติ จิวะสันติการ
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
หนังสือ
ที่ ลป 52001/7687

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100

24 ธันวาคม 2562
เรื่อง มอบหมายให ร องนายกเทศมนตรี น ครลํา ปางเป น ผู อ ภิ ป รายชี้ แ จง หรื อ แถลงญั ต ติ
ต อ สภาเทศบาลนครลํา ปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อางถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/131 ลงวั น ที่ 19 ธั น วาคม 2562
ตามหนังสืออางถึง สภาเทศบาลนครลําปางไดนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจงแลว นั้น
เพื่อใหการประชุมดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48
เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
และอํานาจตามความในขอ 56 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาท อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 และแก ไ ขเพิ่ม เติม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2554 ข า พเจ า นายกิ ต ติ ภูมิ นามวงค
นายกเทศมนตรีน ครลํ า ปาง ขอมอบหมายใหร องนายกเทศมนตรีน ครลํ า ปาง ที่ รั บ ผิ ด ชอบสํ า นั ก

5
และกอง เป น ผู อ ภิ ป รายชี้ แ จงหรื อ แถลงญั ต ติ แ ละตอบกระทู ต อ สภาเทศบาลนครลํ า ปาง
ดังรายชื่อตอไปนี้
1. นายสมเกียรติ
อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
2. นายสุรทัศน
พงษนิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
3. นายสุวรรณ
นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
4. นางนพวรรณ
ธนะสุวัตถิ์
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
กระผมมีขอเรื่องที่จะแจงเพื่อใชประกอบในการประชุมในวันนี้ ตามที่ไดเรียนไปเมื่อสักครู ลําดับตอไป
ผมขอเรียนเชิญทานประธานฯ ไดทําหนาที่ในการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งใช
ระเบียบวาระแกไขเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลํา ปาง สมั ย วิสามัญ สมั ย ที่ 3 ประจําป 2562
เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
นายกิตติ จิวะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รั บ รอง
รายงานการประชุ ม ขอ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมั ย วิ ส ามั ญ สมัยที่ 3
ประจํ า ป 2562 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 29 ตุ ล าคม พ.ศ. 2562 มี ส มาชิ ก ฯ ท า นใดขอแก ไ ขหรือ ไม ค รั บ
เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธาน
สภาฯ ที่ เ คารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลําปาง ขอแก ไ ข
รายงานการประชุม
- หนาที่ 9 นับจากดานบนลงมาบรรทัดที่ 15 ขอความ “ก็จะไดมีการแจงเรื่องตอไปใหทราบ
เท า นั้ น เอง วาไดทําใหถูกตอง” ขอแก ไ ขเป น “ก็จะไดมีการแจงเรื่องตอไปใหทราบเทานั้นเอง วาไดทํา
ไมถูกตอง” ขอบคุณครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง นายแพทยวัฒนา วานิชสุ ข สมบั ติ
ได ข อแก ไ ขรายงานการประชุ ม ในหน า ที่ 9 นับจากด า นบนลงมาบรรทั ด ที่ 15 ขอความ “ก็จะไดมี
การแจงเรื่องตอไปใหทราบ เทานั้นเอง วาไดทําใหถูกตอง” ขอแก ไ ขเป น “ก็จะไดมีการแจงเรื่องตอไป
ให ท ราบเท า นั้ น เอง วาไดทําไมถูกตอง” มี ส มาชิ ก สภาฯ ท า นใดจะขอแก ไ ขรายงานการประชุมฯ
อีกหรือไมครับ ไมมีนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมฯ สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบใหแกไขรายงานการประชุมฯ
โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุร งค พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลํา ปาง เห็น ชอบใหแ กไ ขฯ ครับ
ทานประธานฯ
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีม ติเ ห็น ชอบใหแก ไ ขรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง
สมั ย วิ ส ามั ญ สมัยที่ 3 ประจํา ป 2562 เมื่อวั น อั ง คารที่ 29 ตุ ล าคม พ.ศ. 2562 หนาที่ 9 นั บ จาก
ดานบนลงมาบรรทัดที่ 15 ขอความ “ก็จะไดมีการแจงเรื่องตอไปใหทราบ เทานั้นเอง วาไดทําใหถูกตอง”
แกไขเปน “ก็จะไดมีการแจงเรื่องตอไปใหทราบเทานั้นเอง วาไดทําไมถูกตอง”
นายกิตติ จิวะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ตอไป ผมจะขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯ ทานใดรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
ประจําป 2562 เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลํ าปาง ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรอง
รายงานการประชุมครับทานประธานฯ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลํา ปาง สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 3 ประจําป 2562 เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม
3.1 เรื่อง งานก อ สร า งอาคารอเนกประสงค บริ เ วณตลาดเทศบาล 4 (ตรงขามบิ๊กซี)
และงานกอสรางอาคารสํานักงานทองเที่ยวฯ (โดย นายสมบูรณ คุรุภากรณ)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไประเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม
ขอ 3.1 เรื่อง งานก อ สร า งอาคารอเนกประสงค บริ เ วณตลาดเทศบาล 4 (ตรงขามบิ๊กซี) และงาน
กอสรางอาคารสํานักงานทองเที่ยวฯ (โดย นายสมบูรณ คุรุภากรณ) เชิญ นายสมบูรณ คุรุภากรณ
นายสมบูร ณ คุรุภ ากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทูถาม
เรื่อง ขอเสนอกระทูถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
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ข า พเจ า นายสมบู ร ณ คุ รุ ภ ากรณ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอเสนอกระทู ถ าม
ตอนายกเทศมนตรีนครลําปาง 1 กระทู 2 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 งานกอสรางอาคารอเนกประสงค บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงขามบิ๊กซี)
ตามที่เทศบาลฯ วาจางให หางหุนสวนจํากัด เอ.อาร.อลูมินั่ม กอสรางอาคารอเนกประสงค
บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงขามบิ๊กซี) ตามสัญญาเลขที่ 54/2560 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 มาจนถึง
บัดนี้เปนเวลานาน 2 ปเศษแลว งานกอสรางฯ ยังไมแลวเสร็จ ขาพเจาขอตั้งกระทูถามนายกเทศมนตรีวา
สถานะของงานกอสรางฯ ดังกลาวเปนอยางไร
เรื่องที่ 2 งานกอสรางอาคารสํานักงานทองเที่ยวฯ
ตามที่เทศบาลฯ รับเงินอุดหนุนจากสวนราชการอื่นมากอสรางอาคารสํานักงานทองเที่ยวฯ
กอสรางในพื้นที่บริเวณตลาดหนาเทศบาล 4 (ขางอาคารอเนกประสงคฯ) งานกอสรางไดหยุดชะงักมา
ยาวนานแลว ขาพเจาขอตั้งกระทูถามนายกเทศมนตรีวา งานกอสรางฯ โครงการดังกลาว สถานะเปนอยางไร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดบรรจุกระทูถามนี้ เขาสูวาระการประชุมในเดือนธันวาคม 2562 นี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
สมบูรณ คุรุภากรณ
ผูตั้งกระทูถาม
(นายสมบูรณ คุรุภากรณ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบริหาร
นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค นายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ
ทานสมาชิก สภาฯ ผูท รงเกีย รติทุก ทาน กระผม นายกิต ติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีน ครลํ าปาง
ขอตอบกระทูถ ามของสมาชิกสภาฯ ผูท รงเกียรติ ที่ไดสอบถามและติดตามโครงการทั้ง 2 โครงการ
ก็คือ งานกอสรางอาคารอเนกประสงคบริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงขามบิ๊กซี) และงานกอสรางอาคาร
ศูนยแสดงสินคาและการทองเที่ยว ในโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคบริเวณตลาดเทศบาล 4
(ตรงขามบิ๊กซี) ตามสัญญาจางเลขที่ 54/2560 เริ่มสัญญาจาง วันที่ 10 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยหางหุนสวนจํากัด เอ.อาร.อลูมินั่ม เปนผูรับจางนั้น ขณะทําการกอสราง
และบริหารสัญญาจา งมีขอขัดแยง ในแบบรูป รายการตามสัญ ญาจางหลายประการ จึงมีการแกไข
สัญญาจาง แบบแปลนและรายการประกอบแบบไปหลายครั้ง พรอมไดขยายระยะเวลาการกอสราง
จากกําหนดสิ้นสุดสัญญาเดิม เปนสิ้นสุดสัญญาจาง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หลังจากสิ้นสุด
สัญ ญาจา งแลว ผูรั บ จา งก็ ยั งคงทํ าการกอ สรางตอไป โดยไมไ ดหยุ ด การกอ สรา ง ตามเงื่อนไขและ
ข อ ตกลง ในสั ญ ญาจ า ง อี ก ทั้ ง ต อ งชํ า ระค า ปรั บ ให ผู ว า จ า งตามข อ ตกลงในสั ญ ญาจ า งต อ ไป
ตามขอตกลง ในสัญญาจาง ขอ 15 จนกวาการกอสรางจะแลวเสร็จ ขณะนี้ผูรับจางไดมีหนังสือสงมอบงาน
งวดสุดทายแลว อยูระหวางการพิจารณาตรวจรับงาน ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะดําเนินการ
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ตามระเบี ย บต อ ไป นี่ ก็ เ ป น โครงการงานก อ สร า งอาคารอเนกประสงค บ ริ เ วณตลาดเทศบาล 4
(ตรงขามบิ๊กซี) สวนงานกอสรางอาคารศูนยแสดงสินคาและการทองเที่ยว ตามสัญญาจางที่ 20/2561
เริ่มสัญญาจาง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 สิ้นสุ ดสัญญาจาง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยบริษั ท
ฐานวิศวกรรมธุรกิจจํากัด เปนผูรับจาง ขณะทําการกอสรางและบริหารสัญญาจาง มีขอขัดแยงในแบบ
รูป รายการทําใหตองมีการแกไขสัญญาจางและปรับ ลดคางานลงตามขอเท็จจริง และจากการแกไข
สัญญาจางไดขยายระยะเวลาสิ้นสุดการกอสรางตามสัญญาจางออกไป เปนสิ้นสุดสัญญาจาง ในวันที่
25 เมษายน 2562 ผูรั บ จา งไดส ง งานงวดที่ 1 และคณะกรรมการไดต รวจรับ งานจา งไป เมื่อ วัน ที่
6 ธัน วาคม 2561 หลังจากนั้นผูรับจางไดทําการก อสรางอยางไมเ ต็มที่และไมตอเนื่อ ง โดยไดมีการ
ทํางานและหยุดงานเปนระยะ อีกทั้งไมจัดหาวัสดุอุปกรณและการกอสรางเขาหนวยงาน และทํางาน
ก อ สร า งล า ช า ไม เ ปน ไปตามแผนที่ ไ ด แ จ ง ไว กั บ ทางเทศบาล ปริ ม าณคนงานมี ไ ม เ พี ย งพอในการ
ปฏิบัติงาน จนสุดทายหยุดงานโดยไมทราบสาเหตุ เทศบาลจึงไดยกเลิกสัญญาจางกับผูรับจาง เมื่อวันที่
8 พฤษภาคม 2562 เพื่ อ หาผู รั บ จา งรายใหม แตเ นื่ องจากในกระบวนการจั ด หาผู รั บ จา งรายใหม
ตามระเบียบไมสามารถจัดหาและกอหนี้ผูกพันไดภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขณะนี้อยูระหวาง
การหาแนวทางการแกไขปญหาและจัดหางบประมาณมาทําการกอสรางตอไป ก็เปน 2 โครงการที่ทาง
สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติไดใหความสนใจในเบื้องตน ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ คุรภุ ากรณ
นายสมบู รณ คุรุ ภ ากรณ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เทาที่ผมฟงการตอบกระทูถาม
การชี้แจงของทานนายกฯ ก็จับประเด็นหลัก ๆ ไดคือ ปญหาที่กอใหเกิดงานลาชาหรืออีก รายหนึ่งคือ
ทิ้งงานไป ก็มีขอขัดแยงเกี่ยวกับ รูปแบบจึงทําใหงานไมแลว เสร็จ ซึ่งการที่งานไมแลวเสร็จ สง ผลให
เทศบาลและประชาชนโดยทั่ว ไปเสีย โอกาสการใชพื้น ที่ ก็อยา งโครงการแรกจริง ๆ ก็นา จะเสร็จ
ตั้งแต 2 ปที่แลว ตอนนี้ ก็ เ ลยมา ผมอยากจะขอคําชี้แจงจากทานนายกฯ อีกครั้งหนึ่ง สําหรับคาปรับ
ในโครงการที่ 1 ประมาณกี่แสนหรือกี่ลานบาท ชวยตอบผมดว ยครับ เกี่ยวกับเรื่องการทิ้งงานของ
ผูรับ จา ง ถาเกิด ขึ้นจากฝา ยผูวาจางออกแบบมาไมดีห รือวาไมค รบถวนสมบูร ณ ทํ าใหก ารกอสราง
ไม ต อ เนื่ อ ง เรื่ อ งนี้ ผ มก็ อ ยากจะขอตํ า หนิ ฝ า ยบริ ห าร คื อ ถ า มี ป ญ หาเรื่ อ งแบบและไม ไ ด แ ก ไ ข
โดยทันทวงที หรือปลอยใหลาชาจนเกิดความเสียหายและผูรับจางจะตองหยุดรอ ไมสามารถทํางานได
ตอเนื่องหรือปญหานี้คางมานานพอควร ทําใหผูรับจางจะตองพิจารณาทิ้งงานไป ผมก็เห็นใจผูรับจาง
เขาตั้ ง ใจที่ จ ะมาสรา งผลงาน และเป น ธุ ร กิ จ ของผู รั บ จ า งมาทํ า งานก อสร า งเพื่ อ หลอ เลี้ ย งบริ ษั ท
หางรานของเขา ทีนี้ทุกครั้งที่มีปญหา ฝ า ยบริ ห ารโดยเฉพาะนายกฯ จริง ๆ ก็ควรจะลงมาช ว ยดู แ ล
อยางเชนถาทานนายกฯ เจอคณะกรรมการ เจอประธานก็ควรที่จะสอบถามวาปญหาคืออะไร ถาปญหา
เปนเรื่องที่อยูในอํานาจของนายกฯ ก็ควรจะลงไปแกไข ไมควรที่จะไปโทษวาเปนเรื่องของคณะกรรมการ
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เรื่องของผูควบคุมงาน ซึ่งการแกไขงานเพื่อใหงานเดินตอไปได ไมไดยาก ทานนายกฯ มีอํานาจเต็มอยูแลว
เพียงแตวาการแกไขนั้น ไมไดทําใหเกิดความเสียหายหรือเสียเปรียบตอทางเทศบาล แกแลวงานเดินได
วัสดุอุปกรณพื้นที่อะไรยังเทาเดิมหรือมากกวาเดิม สามารถทําไดนะครับ ซึ่งจะทําใหงานเดินหนาตอไปได
แบบนี้ทาง สตง. หรือฝายตรวจสอบภายนอก ก็คงไมมาตรวจสอบหรอกครับ หลาย ๆ งานที่ผมเห็น
มีปญหาเรื่องแบบ เนื่องจากวาผมกับผูรบั จางก็รูจักกัน เจอกันตามงานก็เลาใหฟง แตปรากฏวาไมมีการแกไข
อยา งที่ผมวา อาจจะมีแตวา นานกวา จะไดขอสรุป ทํา หนั ง สื อ สอบถามกัน ไป ๆ มา ๆ หลายเดือน
เสียเวลาเปลา แทนที่งานจะเดิน ไปขางหนา อีกประการหนึ่ ง การทิ้งงานไมไดมีผลดีตอฝายใดเลย
นะครับ ผมยกตั วอยาง ผูรับ จางทิ้งงานไป นอกจากสูญเสียโอกาสที่จะทํางานตอไป ผูรับ จางจะตอง
ถู กยึดหลักประกัน เพราะเขาเปน ฝายทิ้งงานก็ตองโดนยึด และพวกวัส ดุอุปกรณที่ทําไปแลวก็ จะตอ ง
เสีย เปลา ไป เพราะไมสามารถที่จะขอเบิก ในงวดตอ ไปได เนื่องจากวางานไมไ ดทํ า ซึ่งเรื่อ งสุ ด ทา ย
การที่ ผู รั บ จ า งทิ้ ง งานไป ทํ า ให เ ขาไม ส ามารถที่ จ ะประกอบกิ จ การต อ ไปได ก็ คื อ ต อ งป ด บริ ษั ท
ไมสามารถที่จะประมูลได เนื่องจากวาถูกแบล็กลิสตกับสวนราชการ เพราะฉะนั้นการทิ้งงานเปนเรื่องที่
ไมมีใครอยากทิ้งหรอกครับ นอกจากวาถึงทางตันไปไมไดจริง ๆ เพราะฉะนั้นหลาย ๆ งาน ในเทศบาล
ผูรับ จางทิ้งงาน ผมก็เ ห็นใจเขานะครับ ถาเกิดจากฝายผูวา จางและเกิดการเฉยเมย ไมแกไขปญหา
ให โ ดยรวดเร็ ว นอกจากผู รั บ จ า งจะเสี ย หาย เ ท ศบ า ล ก็ เ สี ย หาย จากการไม ไ ด ใ ช พื้ น ที่ ไม ไ ด ใ ช
สาธารณูปโภคที่ออกแบบมา สําหรับการที่ผูบริหาร โดยทานนายกฯ ไมไดลงไปแกไข หรืออาจไปแกไข
แตไมไดใชความสามารถเพียงพอ ก็ปรากฏวา ผมเห็นมีคําสั่งอยูคําสั่งหนึ่งที่มีการตั้งกรรมการสอบสวน
เรื่องนี้ก็เกี่ยวของกับ กระทูนะครับ ไมไดนอกเรื่อง มีคําสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทีมวิศวกร สถาปนิก
ชางตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานกอสราง ผมเชื่อวา ถาทานนายกฯ มีฝมือ มีความสามารถ ผมคิดวาเรื่อง
แบบนี้คงไมเ กิด ขึ้น เพราะฉะนั้น ผมขอตํา หนิ โดยเฉพาะทา นนายกฯ ทา นเกงในการจัดประมู ล งาน
กอสรางใหญ ๆ แตการบริหารงานกอสรางของทานไมมีประสิทธิภาพ ขอบคุณครับทานประธานฯ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบริหาร
นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค นายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ
ทานสมาชิก สภาฯ ผูท รงเกีย รติทุก ทาน กระผม นายกิต ติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีน ครลํ าปาง
ก็ขออนุญาตเพิ่มเติม จริง ๆ แลว ในฐานะนายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร ตลอดจนขาราชการฝายประจํา
ไมมีใครที่อยากจะยกเลิกสัญญา เราประคับประคองทุกโครงการใหสําเร็จจนได แตทั้งนี้ทั้งนั้น ตอง
เปนไปตามระเบียบขอกฎหมายทางพัสดุ อยางชัดเจน เมื่อไมสามารถที่จะบริหารจัดการใหเปนไปตาม
ขอระเบียบกฎหมายไดแลว ก็ถึงขั้นตอนที่จะตองยกเลิกสัญญา ไมใชวาไมพยายามที่จะเอื้อประโยชน
ใหกับผูรับจาง เราไมมีนโยบายไมมีแนวทางที่จะทําอยางนั้น สวนโครงการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทุกโครงการ
ก็สามารถที่จะบริหารจัดการสัญญาได แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยูที่ผูรับจางเชนเดียวกัน อยางเชนโครงการ
กอสรางอาคารอเนกประสงคที่สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติไดใหความสนใจและตั้งกระทูถาม ก็สามารถ
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ดําเนินการมาถึงจุดนี้ได ณ เวลานี้เขาก็สงงวดงานมาเปนงวดสุดทายแลว เมื่อโครงการเสร็จสิ้น แตจะให
ผมตอบว า เป น เงิน เท า ไหร ก็ ยั ง ตอบให ไ ม ไ ด เ พราะยั ง อยู ร ะหว า งการพิ จ ารณาการตรวจรั บ งาน
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะดําเนินงานตามระเบียบ ผมบอกไมไดวากี่บาท กี่สตางค ในสวนที่หนึ่ง
ถาเปนไปตามสัญญาการตรวจรับ ก็ตองเกิดขึ้นและสวนที่สองคาปรับเทาไหรก็ตองเกิด ขึ้น สว นสิท ธิ
ของผูรับ จา งที่จ ะตอ งรัก ษาสิท ธิข องตัว เองก็วา ไปตามขอ ระเบีย บกฎหมาย ในสว นที่ส องอาคาร
ศูนยแสดงสินคา ซึ่งไดรับเงินอุดหนุน เราเองก็ประคับประคองใหถึงที่สุดแลว ผูรับจางเขาหนีงานไปแลว
แตปรากฏวางบประมาณดังกลาวเปนงบอุดหนุนจากรัฐบาลเราตองรายงานจังหวัด เมื่อรายงานจังหวัด
จังหวัดบอกวาเกิดความเสียหายเราจึงจําเปนตองตั้งกรรมการสอบ ตอนนี้ตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริง
เสร็จเรียบรอยแลว ก็มีการสอบวินัย งานวินัยก็ระบุไวชัดเจนวา ถาผูใดที่เกี่ยวของกับวินัยรายแรง ก็วา
กันไปตามระเบียบวินัยรายแรง สวนการสอบอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การสอบละเมิด คาเสียหาย ใครที่ทํา
ใหเกิดการเสียหาย ตองมีผูรับ ผิดชอบ เป นไปตามระเบียบขอกฎหมายทั้งนั้น ไมไดทําตามอํ าเภอใจ
ตามความรูสึกนึกคิด เพราะฉะนั้นอะไรที่เปนขอเท็จจริงก็ตองมาวากัน สบายใจไดครับ ทุกโครงการ
บริหารสัญญาใหเปนไปตามขอระเบียบกฎหมาย รับรองไมมีการเอื้อประโยชนใหผูรับ เหมาเด็ดขาด
ขอใหสบายใจได เพราะฉะนั้นสองโครงการดังกลาวก็เปนหนาที่ของผม โครงการที่ 1 ก็วากันไปตามขอ
ระเบียบกฎหมาย โครงการที่ 2 ก็วากันไปตามขอระเบียบกฎหมายที่สําคัญตามมาก็คือวา ผมจะตองทํา
อยา งไรใหโ ครงการดัง กลาวแลวเสร็จ จะหาเงิน จากงบประมาณสวนไหนในภายภาคหนา หลั ง จาก
ขอเท็จจริงดังกลาวปรากฏขึ้นมา ผมเองและทีมงานก็ไดเริ่มพูดคุยกันแลววา จะตองดําเนินการอยางไร
ใหโครงการดังกลาวแลวเสร็จเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมมีเ จตนาที่จ ะยื้อเวลา ไมมีเจตนาที่จะไป
ขัดขวางการทํางานของใครทั้งสิ้น ขอใหสบายใจได ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ คุรุภากรณ
นายสมบู รณ คุรุ ภ ากรณ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขออภิ ป รายเพี ย งสั้น ๆ
ครับ คือที่ผมอภิปราย ผมเพียงแตของใจวา ทําไมงานกอสรางถึงมีการทิ้งงานหลาย ๆ โครงการ ของใจ
ในเรื่องประสิท ธิภาพการบริหารงานของฝายบริห าร เพียงแตวางานบางอยางเล็ ก ๆ นอย ๆ ติดขั ด
ถาฝายบริหารลงมาชวยดูแลก็จะราบรื่น แตไมใชวาจะไปทําอะไรที่ทุจริตทานพูด เมื่อสักครูวา เสนอ
คลาย ๆ วาเปนการเอื้อประโยชนกับผูรบั จาง ไมใชนะครับ ประโยชนเหมือนเดิมตรงไปตรงมาเพียงแตวา
บางอยางที่ติดขั ดในเรื่องของแบบกอสรางที่คนของเทศบาลเป นผูออกแบบ บางครั้งเป น งานที่ใหญ
มีขอผิดพลาด แตก ารที่จะดื้อดึงทําตามแบบไปบางทีงานกอสรางก็ทําไมได ถาทานนายกฯ ในฐานะ
ที่เปนผูวาจางตรงนี้ เราสามารถที่จะลงไปดูไปแกไขได เพราะไมใชเรื่องใหญเรื่องโตอะไร แกไขในอํานาจ
หนาที่โดยที่เทศบาลไมไดเสียประโยชนแบบนี้งานก็สามารถเดินไปได แตที่ผมพูดเปนกรณีที่เกิดขึ้นจริง
และเขามาเลาใหฟง แตผมไมพูดในรายละเอียดผมคิดในใจวา ที่จริงเรื่องแบบนี้ ถาทานนายกฯ มานั่ง
ตรงหัวโตะ ประชุม มาแก ไขงานในเรื่ อ งตา ง ๆ ไมยากหรอกครับ โดยที่เ ทศบาลก็ยังไดป ระโยชน
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เหมือนเดิมหรือไดมากกวาเดิม แตวางานสามารถเดินไปได ผมเพียงแตแปลกใจวาทําไม ทานถึงไมลงไป
ชว ยดูแล ซึ่งหลาย ๆ โครงการผมดูแ ลว และไดยิน มาวามี ป  ญ หาติดขัดในเรื่องแบบนี้และทําใหเ กิด
ความลาชา วันนี้ก็เลยมาตั้งกระทูถามและมาแสดงความคิดเห็นขอแนะนําใหฝายบริหารวา โครงการ
ใหญ ๆ โครงการที่ซั บ ซ อ นก็อยาปลอยใหเปนเรื่องของคณะกรรมการแตเพียงฝายเดียว บางครั้ง
ผูบริหารควรเขาประชุมเพื่อบริหารงานโครงการกอสรางบางจะไดรับรูปญหาของผูรับจาง แลวถาเรา
สามารถที่จะแกไขไดก็ควรที่จะแกไขเลย ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบริหาร
นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค น า ย ก เ ท ศม น ต รี น ครลํ า ปาง กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ
ทานสมาชิก สภาฯ ผูท รงเกีย รติทุก ทาน กระผม นายกิต ติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีน ครลํ าปาง
คือจริง ๆ แลว ใชคําวา ไมบริหาร ไมจัดการปลอยปละละเลย จะใชคําเหลานี้ไมได เพราะมีกระบวนการ
ตามขอระเบียบกฎหมายกระบวนการแกไขแบบแปลน สวนเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ที่บอกวาทําไมไมแกไข
เรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ผมแกไ ขไปหมดแลว แตห มายถึ งเรื่องใหญ ๆ ตองใชเ วลาเลยทํ าใหเ กิด ป ญหา
ผมเขาใจนะครับ คือ เรื่องเล็ก ๆ ไมมีปญหาหรอก แตที่มีปญหาคือโครงการใหญ ๆ แกไขตรงจุดใหญ ๆ
ซึ่งผมเองก็ ตองมอบใหคณะกรรมการเปน ผูดําเนิน การ ผมจะสั่งการโดยตรงไมได เพราะฉะนั้นเขา
จะตองเสนอขึ้นมาใหผม เพราะฉะนั้นการแกไขปญหาในทุกโครงการสบายใจไดครับ รับรองไมใหใคร
เดือดรอน แตที่ทําใหเกิดความเดือดรอน เพราะวามีปญหาใหญ ๆ ที่จะตองดําเนินการในขั้นตอนตอ ๆ
ไปในขอระเบียบกฎหมายเทานั้น ขอบคุณมากครับ
3.2 เรื่ อ ง คว ามคื บ ห น า ข อ งก าร จั ด ก ารเ รื ่ อ งต ล า ดบ ริ เ วณ หน า ส ถานี ร ถไ ฟ
(โดย นางสาวอมลยา เจนตวนิชย)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไปในระเบียบวาระที่ 3 ขอ 3.2
เรื่อง ความคืบหนาของการจัดการเรือ่ งตลาดบริเวณหนาสถานีรถไฟ (โดย นางสาวอมลยา เจนตวนิชย)
เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทูถาม
เรื่อง ขอเสนอกระทูถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ขา พเจา นางสาวอมลยา เจนตวนิช ย สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้ง กระทูถ ามต อ
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง ความคืบหนาของการจัดการเรื่องตลาดบริเวณหนาสถานีรถไฟ วา
1. เทศบาลฯ ไดดําเนินการอะไรไปแลวบาง และปจจุบันนี้เรื่องอยูในขั้นตอนใด
2. เทศบาลฯ ไดเก็บเงินคาเชาถึงเมื่อใด เปนเงินจํานวนเทาใด
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3. ขอทราบผังบริเวณพื้นที่เชาที่เทศบาลเชาจากการรถไฟ เปนเนื้อที่เทาใด และมีผูเชาอยูกี่ราย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
อมลยา เจนตวนิชย
ผูตั้งกระทูถาม
(นางสาวอมลยา เจนตวนิชย)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบริหาร
นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค นายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ
ทานสมาชิก สภาฯ ผูท รงเกีย รติทุก ทาน กระผม นายกิต ติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีน ครลํ าปาง
ขออนุญาตตอบกระทูถามของสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ซึ่ง ไดสอบถามเรื่องตลาดรถไฟ ในสองสาม
ประเด็น จริง ๆ เรื่องนี้ไ ดส อบถามในการตั้งกระทูถ ามในสภาแหงนี้หลายครั้ง ผมจะพยายามตอบ
ใหกระชับและตรงประเด็น มากที่สุด ก็เริ่มตั้งแตรถไฟเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 รถไฟไดทําหนังสือ
ถึงเทศบาลขอทราบผลการชําระการเชาที่ดินที่สถานีรถไฟ ระยะเวลา ณ ขณะนั้นคือ 3 ป ตั้งแตวันที่
1 กันยายน 2559 จนถึง 31 สิงหาคม 2562 ก็ตามหนังสือ ลป./ทด./02/10/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม
2561 สําหรับ เอกสารทั้งหมดนี้ ถาทานสมาชิกสภาฯ ตองการเอกสารที่ผมพูดก็สามารถที่จะทําเรื่อง
ขอเอกสารเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาไดทุกเมื่อนะครับ ณ ขณะนั้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561
เทศบาลไดทําหนังสือถึงนายสถานีรถไฟนครลําปาง แจงวาอัตราคาเชาตอเดือนเกินอํานาจอนุมัติของ
นายกเทศมนตรี เทศบาลฯ ตองขอทําความตกลงกับผูวาราชการจังหวัดลําปาง ซึ่งปจจุบันอยูระหวาง
การพิจารณาของจังหวัดอยู ก็ยังไมไดรับคําตอบจากทางจังหวัดใหกับเทศบาลใด ๆ ทั้งสิ้น ตามหนังสือ
ที่ ลป 52005/5728 ลงวั นที่ 25 ตุล าคม 2561 หลัง จากนั้น วัน ที่ 28 กุมภาพัน ธ 2562 การรถไฟ
แหงประเทศไทย ทําหนังสือถึงเทศบาลนครลําปาง เรื่อง เตือนใหชําระคาเชา คาตาง ๆ พรอมลงนาม
สัญญาเชาที่ดินที่สถานีรถไฟลําปาง ระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562
รวมพื้ น ที่ 2,747.50 ตารางเมตร เป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 1,762,668 บาท (ครั้ ง แรก) ตามหนั ง สื อ ที่ บส.
61/1321/2562 ลงวั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ 2562 เทศบาลเองก็ ไ ด ทํ า หนั ง สื อ ตอบกลั บ ไป เมื่ อ วั น ที่
24 เมษายน 2562 เ ทศ บ าล น ครลํ า ป าง ทํ า หนัง สื อ ถึ ง นายสถานี ร ถไฟนครลํ า ปาง แจ ง เหตุผ ล
ขอระเบียบ และกฎหมายที่ไมอาจชําระคาเชา คาตาง ๆ พรอมลงนามสัญญาเชาที่ดินที่สถานีลําปาง
ไดใหการรถไฟทราบ เพราะเกินอํานาจหนาที่ของผม ผมจึงทําหนังสือถึงจังหวัด แตจังหวัดก็ยังไมได
ตอบกลับ มา ตอนนี้ท างเทศบาลก็รออยู ตามหนังสือที่ ลป 52005/2094 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562
หลังจากนั้นวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 การรถไฟแหงประเทศไทย ทําหนังสือถึงเทศบาลนครลําปาง
อีกฉบับหนึ่ง เรื่อง เตือนใหชําระคาเชา คาตาง ๆ พรอมลงนามสัญญาเชาที่ดินที่สถานีรถไฟลําปาง ระยะเวลา
3 ป ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 รวมพื้นที่ 2,747.50 ตารางเมตร เปนเงินทั้งสิ้น
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1,762,668 บาท หากไมชําระภายในกําหนด 7 วัน จะยกเลิกสัญญาเชา (ครั้งที่สอง) ตามหนังสือที่ บส.
61/1321/2562 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เทศบาลนครลําปาง
ทําหนังสือถึงการรถไฟแหงประเทศไทย แจงเหตุผล ขอระเบียบ และกฎหมายที่ไมอาจชําระคาเชาตาง ๆ
พรอมลงนามสัญญาเชาที่ดินที่สถานีรถไฟลําปางไดใหการรถไฟทราบ และแจงยินยอมเขาสูกระบวนการ
ยุ ติ ข อ พิ พ าทโดยการเสนอเรื่ อ งเข า สู ค ณะกรรมการพิ จ ารณาชี้ ข าดการยุ ติ ใ นการดํ า เนิ น คดี แ พ ง
ของ ส ว น ราชก าร ต ามหนั ง สื อ ที่ ลป 52005/3740 ลงวั น ที ่ 22 กร กฎ าค ม 25 62 ใน วั น ที่
11 กรกฎาคม 2562 การรถไฟแหงประเทศไทย ทําหนังสือถึงเทศบาลนครลําปาง เรื่อง บอกเลิกสัญญาเชา
ที่ดินที่สถานีรถไฟลําปาง พรอมสงมอบคืนพื้นที่เชาใหแกก ารรถไฟ ภายในวั น ที่ 31 สิงหาคม 2562
(ครั้งที่สาม) ตามหนังสือที่ บส.61/1321/2562 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 และวัน ที่ 25 กรกฎาคม
2562 เทศบาลนครลําปาง ทําหนังสือถึงการรถไฟแหงประเทศไทย แจงใหทราบดังนี้ 1. ขอเชาที่ดิน
ตามสัญญาเชาครั้งสุดทาย (ครั้งที่ 11) ในอัตราปละ 286,389 บาท เพราะเราไมสามารถที่จะเปนแบบ
อื่น ได เพราะจัง หวัด ก็ยั งไม ต อบหนัง สือ มาใหเ ทศบาล เราจะจา ยตามที่ก ารรถไฟเรี ยกเก็ บ ก็ ไ ม ไ ด
เพราะไมมีขอระเบียบกฎหมายรองรับใหเทศบาลจายได 2. กรณีการรถไฟไมเห็นดวย เทศบาลยินดีเขาสู
กระบวนการยุติขอพิพาทโดยการเสนอเรื่องเขาสูคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดี
แพ ง ของส ว นราชการ ก็ จ ะเข า สู คณะกรรมการ เรายิ น ดี ที่ จะทํ า เพื่ อเราต องการว า อะไรที่ จ ะเป น
ขอระเบียบได ถาคณะกรรมการสั่งใหเทศบาลจาย เราก็จะเอามติของคณะกรรมการ มาเปนขออางอิง
ในการเบิกจายเงินใหกับการรถไฟ แต ณ เวลานี้โครงการยังไมถึงจุดที่จะเปนมติคณะกรรมการออกมา
เราก็ไมสามารถที่จะจายได 3. ในระหวางการพิจารณาชี้ข าดการยุติในการดําเนิน คดีแ พง ของสว น
ราชการ เทศบาลยังคงครอบครองที่พิพาทและใหพอคาแมคาดังกลาวใชเปนประโยชนในที่ดินดังกลาว
ตามเดิ ม เรายิ น ดี ที่ จ ะเช า แต ข อให เ ข า สู ก ระบวนการข อ พิ พ าทของคณะกรรมการต อ ไปเท า นั้ น
ตามหนังสือที่ ลป 52005/3820 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 หลังจากนั้น วันที่ 27 สิงหาคม 2562
การรถไฟแหงประเทศไทย ทําหนังสือถึงเทศบาลนครลําปาง เรื่อง บอกเลิกสัญญาเชาที่ดินสถานีรถไฟ
ลําปาง พรอมสงมอบคืนพื้นที่เ ชาใหแกการรถไฟ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 หากไมดําเนินการ
การรถไฟ จะใชสิท ธิดํา เนิน การฟองขับ ไลเ รียกคาเสียหายจากเทศบาล (ครั้งที่สี่ ) ตามหนังสือ บส.
61/1321/2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 แขวงบํารุงทางลําปาง ทําหนังสือ
ถึงเทศบาลนครลําปาง เรื่อง นัดตรวจสอบและรับมอบพื้นที่เชาคืน ที่ยานสถานีรถไฟลําปาง ในวันที่
3 กันยายน 2562 เทศบาลนครลําปาง โดย นายยุทธนา ศรีสมบูรณ รองปลัดเทศบาล นายวิชญศิคภัทร
วงศมณี ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ นายสวาท จําปาอูป หัวหนาสํานักปลัด เขาหารือกับผูแทนของ
การรถไฟแหงประเทศไทย ณ สถานีรถไฟลําปาง ขอสรุป ก็คือ การรถไฟแหงประเทศไทยแจงความ
ประสงคใหเทศบาลชําระคาเชาที่คางอยู และสงมอบพื้นที่คืนใหการรถไฟ และทางเทศบาลนครลําปาง
ทํ าหนัง สือถึง แขวงบํ ารุงทางลํา ปาง ขอเลื่อนนัด ตรวจสอบและรับ มอบพื้น ที่เ ชาคืนยา นสถานีรถไฟ
ลํ า ปาง ในวั น ที่ 16 กั น ยายน 2562 กระผม พรอ มด ว ยนายยุ ท ธนา ศรี ส มบูร ณ รองปลั ดเทศบาล
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นายสวาท จําปาอูป หั ว หน า สํา นั ก ปลั ด ไดเขาพบกับผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยสิน การรถไฟ
แหงประเทศไทย เพื่อหาทางออกรวมกันระหว า งสองหนวยงาน ผมก็ยังยืนกรานคําเดิมวา 1. เทศบาล
ยังมีความตองการที่จะขอเชาพื้นที่ดังกลาว 2. เทศบาลพรอมที่จะจายคาเชาทั้งหมด แตทั้งนี้ตองมีขอ
ระเบียบกฎหมายรองรับ ซึ่งไมมีขอระเบียบกฎหมายรองรับก็เขาสูคณะกรรมการแกไขขอพิพาทระหวาง
หน ว ยงาน 3. ในช ว งดั งกล า วนี้ ผมขอให ก ารรถไฟไม ไ ปยุง กั บ พ อ คา แม ข าย ให เ ขาได ทํ า มาหากิ น
ตามปกติทุกอยาง นี่คือขั้นตอนสุดทายที่เราดําเนินการ ประเด็นที่สอง เทศบาลไดเก็บคาเชาถึงเมื่อใด
เราหยุดการเก็บคาเชาตั้งแตมีขอพิพาทกันแลว ครั้งสุดทาย การจัดเก็บรายได การตออายุสัญญาครั้งที่ 11
ระหวางวันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เทศบาลไดรับเงินมาทั้งหมด 366,480 บาท
(สามแสนหกหมื่นหกพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน) มีคางชําระ 1 ราย หลั ง จากจัดเก็บรายไดเมื่อสิ้นสุด
การเชาสั ญ ญาแลวก็ไดรับเงิ น ทั้ ง หมด 337,080 บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดสิบบาทถวน)
คางคาเชาทั้งหมด 7 ราย หลังจากนั้นเราก็ไมมีการเก็บใด ๆ ทั้งสิ้นกับพอคาแมคา จนกวาการแกไข
ขอพิพาทระหวางเทศบาลกับการรถไฟแลวเสร็จ ถาคณะกรรมการวาอยางไรก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามนั้น
แตก็ยืนยันตามที่ผมไดไปพบกับฝายทรัพยสินของการรถไฟก็ตามที่ไดกลาวมาทั้งหมด ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เ คารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิช ย สมาชิกสภาเทศบาลนครลํา ปาง สาเหตุที่ตั้ง กระทูถ าม
เรื่องตลาดรถไฟ คือตองการทราบความคืบหนาวาฝายบริหารดําเนินการไปแลวอยางไร ในสวนที่ทาน
บอกวา ถามหลายครั้ง สวนที่เปนประเด็นปญหานั้นทราบอยูแลววาเกิดจากอะไร เกิดจากการปลอยปละ
ละเลย ทําใหมีปญหาสะสมมาจนถึงปจจุบัน จนแกไขไมได คําถามก็ถามชัดเจนวา ปจจุบันเรื่องอยูใน
ขั้นตอนใด ทานก็ตอบเรื่องปจจุบันที่อยากจะทราบ เพราะทราบมาวาทานไดไปที่การรถไฟ ไปเจรจา
และไปรับ ปากวาจะชําระเงิน ซึ่งในความเปนจริง คําวาขอระเบียบที่ทานพูดมาตลอดและทานก็รูอยู
แกใ จวา ชําระไมได แตทานก็ไปรับ ปากวาจะชํ าระใหภายในวันที่เ ทา ไหรนั้น ก็จําไมไ ดน ะคะ พอถึง
กําหนด ก็ชําระไมไดจริง ๆ ทางการรถไฟก็ใหสงมอบพื้นที่ ทานก็ไมสงเจาหนาที่ไปสงมอบคืนพื้นที่ให
กั บ การรถไฟ ครั้ ง ที่ ห นึ่ ง เขาก็ ติ ด ตามทวงถามมาอี ก ท า นก็ ไ ม ส ง เจ า หน า ที่ ไ ปมอบคื น พื้ น ที่ ใ ห กั บ
การรถไฟ ก็ไมท ราบเหตุผ ลวาทําไมฝายบริหารจึงไมสงมอบพื้นที่คืนใหกับ การรถไฟ เพราะวาพื้น ที่
ของการรถไฟเขาก็ตองดูแลรับผิดชอบอยูแลว เขาคงไมไปรังแกพอคาแมคาอยูแลวนะคะ ในขอ 3 ที่ได
สอบถามวาพื้นที่เชาเทาใด เพราะวา ทานไมไปสงมอบพื้นที่ใหกับการรถไฟ และปจจุบันมีการกอสราง
รุ ก ล้ํ า พื้ น ที่ ต ลาด ก็ ไ ม มี ค วามชั ด เจนว า พื้ น ที่ พิ พ าทที่ เ ราเช า มาจากการรถไฟ มี ข อบเขตแค ไ หน
ฝายบริหารก็ไมไดไปสงมอบพื้นที่อยางเปนทางการใหกับการรถไฟ เพื่อใหมีความชัดเจนในเรื่องตาง ๆ
จึงไดสอบถามวาปจจุบันนี้ เรื่องอยูในขั้นตอนไหน เมื่อสักครูทานนายกฯ ตอบยังไมชัดเจนวา ปจจุบัน
เก็บคาเชาถึงเมื่อใด ขอใหทานนายกฯ ตอบอีกครั้งนะคะ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบริหาร
นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค นายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ
ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก็คง
จะมีการเขาใจผิดกันนะครับวา หลังจากวันที่ผมเขาไปพบฝายบริหารทรัพยสินของการรถไฟ เราไมได
รับ ปากวาจะชําระวันไหน เวลาใด เพีย งแตวาในที่ป ระชุมวันนั้น มีห ลายทองถิ่น ที่มีเ หตุการณแบบนี้
เกิดขึ้น ทางการรถไฟไดบอกวาใหไปศึกษา โดยเทศบาลเราใหไปศึกษาที่พิษณุโลกวาเขาไดดําเนินการ
แบบใด ผมก็ใหเจาหนาที่ประสานงานไปที่พิษณุโลกวา การชําระไดเอาขอระเบียบใดมาเปนแนวทาง
ซึ่งทางพิษณุโลกก็ยังไมไดดําเนินการเชนเดียวกับเทศบาลเรา เหตุผลตามมาหลังจากที่ผมไมดําเนินการ
คืนพื้นที่ใหกับการรถไฟก็เ พราะวา ผมยังยืนกรานตามแนวทางของเทศบาลที่ทําหนังสือครั้งสุดทาย
ใหกับการรถไฟ คือ 1. ยืนกรานเชาพื้นที่นี้ใหกับพอคาแมคาไดดําเนินการเหมือนเดิม 2. ยินดีที่จะจาย
แตขอใหเ ขาสูกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการแกปญหาความขัด แยงระหวางหน ว ยงาน
3. เมื่อเทศบาลยังไมไดดําเนินการใด ๆ ขอใหทางการรถไฟอยาเพิ่งไปดําเนินการใด ๆ กับพอคาแมคา
ใหเขาไดทํามาคาขายกันตอไป ณ เวลาปจจุบันนี้ ผมยังยืนกรานแบบเดิมนะครับ ไมมีการเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ ทั้ ง สิ้ น ส ว นการเก็ บ ค า เช า หลั ง จากสิ้น สุ ด สั ญ ญา หลั ง จากวั น ที่ 1 กั น ยายน 2558 ถึ ง วั น ที่
31 สิงหาคม 2559 ก็คือเราไมเก็บแลว จบสิ้นแลว ตั้งแตนั้นเปนตนมาเราไมมีการเก็บคาเชาใด ๆ ทั้งสิ้น
พอคาแมคาก็คาขายกันตามปกติ ที่มีขาววาเทศบาลไปเก็บคาเชา ทางเทศบาลไมมีใครรับ รูรับทราบ
ใด ๆ ทั้งสิ้น แมแตการติดหนี้ของเทศบาลเอาไว ในสัญญาครั้งที่ 11 จํานวน 1 ราย กับสัญญาครั้งสุดทาย
จํานวน 7 ราย เราก็ไดตักเตือนไปแลว เขาไม ม าชํา ระ เราก็ยังไมไดดําเนินการใด ๆ กับบุคคลดังกลาว
ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง คําตอบคอนขางขัดแยงกัน
ในตัว ในเมื่อทานนายกฯ บอกวายืนยันที่จะเชาอยู แตทําไมไมไปเก็บ คาเชา ทําไมเก็บคาเชาถึงวัน ที่
31 สิ ง หาคม 2559 ก็ ใ นเมื่ อ บอกวาเชา ทํา ไมไม ไ ปเก็ บ ค า เช า ทําใหเทศบาลเสียหายหรือไมคะ
ปลอยปละละเลย ละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือไมคะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบริหาร
นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค นายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ
ทานสมาชิก สภาฯ ผูท รงเกีย รติทุก ทาน กระผม นายกิต ติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีน ครลํ าปาง
คือ เขาใจใหตรงกัน นะครับ วา เมื่อสิ้นสุดสัญญาก็เ กิดขอพิพาทขึ้น ซึ่งระหวางนั้นไดมีการเรียกเก็บ
คาเชาตาง ๆ และไมสามารถที่จะตอสัญญาได เทศบาลไมไดอยูระหวางสัญญา เทศบาลยังยืนกราน
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ที่ จ ะขอเช า ยั ง ไม คื น พื้ น ที่ ไม ใ ช ว า ตอนนี้ เ ทศบาลอยูใ นสั ญ ญา ตอนนี้ ไ ม มี สั ญ ญาอะไรครอบคลุ ม
เทศบาลจะไปเก็บคาเชาไดอยางไร เพราะฉะนั้น ถาจะเก็บไดก็ตอเมื่อสัญญาเริ่มนับหนึ่งใหม เทศบาล
ก็ เ ขา ดํา เนิ นการหาผลประโยชน จากการเชา ที่ดิ น ดั งกลา วได ตอนนี้ทุ ก อยา งเป น ศู น ย ไมมี สั ญ ญา
เทศบาลจะไปเก็บคาเชาไดอยางไร แคคาเชาเรายังจายเขาไมไดเลยครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิช ย สมาชิ ก สภ าเทศบาลนครลําปาง ขออีก คําถามคะ
แลว เหตุผ ลใด ทํ าไมไม สง มอบพื้น ที่คืน ใหก ารรถไฟใหถู กต องเรีย บร อยคะ ในเมื่อ เทศบาลบอกวา
ครอบครองพื้นที่อยู แตไมไดเชาแลว ทําไมไมสงคืนใหเรียบรอยคะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบริหาร
นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค นายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ
ทานสมาชิก สภาฯ ผูท รงเกีย รติทุก ทาน กระผม นายกิต ติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีน ครลํ าปาง
เหตุผลที่ไมสงมอบ เพราะผมยังยืนกรานตามหนังสือราชการอยางชัดเจนที่วา ผมยังยินดีที่จะเชาพื้นที่
ดังกลาว ขอใหทางรถไฟบอกวาจะเอาอยางไร ถาคืนไปก็หมายความวา จบสิ้น เทศบาลไมตองไปยุง
อะไรทั้งสิ้น แตเทศบาลยังรักษาวาที่ตรงนี้ เทศบาลยังมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการทําตลาดอยู
เพื่อ ใหพอคาแมคาไดคาขายอยู แตไ มส ามารถเดิน สัญ ญาได เพราะเปน ขอพิพ าทระหวางเทศบาล
กับการรถไฟ เพราะฉะนั้นการรถไฟ จะตองนําเขาสูคณะกรรมการแกปญหาขอพิพาทดังกลาววาจะ
ทําอยางไร ถาสั่งใหเทศบาลจายได ก็จาย แลวก็ทําสัญญาใหม เริ่มนับหนึ่งใหม ตอนนี้ทุกอยางเปนศูนย
จะไปเก็บคาเชาไดอยางไร และเรื่องคืนพื้นที่ รับรองผมไมคืนแนนอนครับ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม
5.1 เรื่อง รายงานผลการใชจายเงินอุดหนุนที่ไดรับอุดหนุนจากหนวยงานอื่น และเงินจาย
จากเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ระเบี ย บวาระที่ 5 ขอ 5.1
เรื่อง รายงานผลการใชจายเงินอุดหนุน ที่ไดรับอุด หนุนจากหนวยงานอื่น และเงิน จายจากเงินสะสม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เชิญ ฝายบริหาร
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นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ
ทานสมาชิกสภาฯ ทุก ทา น กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีน ครลํา ปาง ผูไดรั บ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ใหเ ปน ผูรายงานผลการใชจายเงิน อุด หนุน ที่ไดรับ อุดหนุน
จากหนวยงานอื่น และเงินจายจากเงิน สะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
เรื่อง รายงานผลการใชจายเงินอุดหนุน ที่ไดรับอุดหนุนจากหนวยงานอื่น และเงินจายจากเงินสะสม
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สิ่งที่สงมาดวย 1. รายงานผลการใชจายเงินอุดหนุนที่ไดรับอุดหนุนจากหนวยงานอื่น จํานวน 1 ชุด
2. รายงานผลการใชจายจากเงินสะสม (กรณีไมตองทําสัญญา)
จํานวน 1 ชุด
3. รายงานผลการใชจายจากเงินสะสม (กรณีทําสัญญา)
จํานวน 1 ชุด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2541 ขอ 36 วรรคสอง ระบุวา “การใชจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดจากเงินสะสม
หรื อ เงิ น อุ ด หนุน จากกระ ท รว ง ทบวง กรม หรื อ หน ว ยงานอื่ น ใด ที่มี ลั ก ษณะใหอ งค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น ดํา เนิน การตามที่ ร ะบุ ไวเ ป น การเฉพาะโดยไมมี เ งื่อนไขใหองคก รปกครองสว นทองถิ่น
พิจารณาดําเนินการตามที่ระบุไว โดยไมตองตราเปนงบประมาณรายจายตามระเบียบนี้” ประกอบกับ
หนัง สือ กรมการปกครอง ดว นมาก ที่ มท 0313.4/ว 2231 ลงวัน ที่ 29 กั น ยายน 2541 ได กํา หนด
แนวทางปฏิบั ติในการใชจายเงินอุด หนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดจากเงินสะสม และเงินอุดหนุ น
จากกระทรวง ทบวง กรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วาหลังจากไดดําเนินการใชจายเงินดังกลาว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ หรือระเบียบที่เกี่ยวของแลว ใหรายงานสภาทองถิ่น
ทราบในการประชุมคราวตอไป นั้น
เทศบาลนครลําปาง จึงขอรายงานผลการใชจายเงินอุดหนุนที่ไดรับ อุดหนุนจากหนวยงานอื่น
และเงินจายจากเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใหสภาเทศบาลนครลําปางทราบ ในคราว
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2562 ปรากฏตามเอกสารที่แนบ
มาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
กิตติภูมิ นามวงค
ผูเสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีส มาชิก สภาฯ ทานใดจะสอบถาม
เพิ่มเติมหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมีทานใดสอบถามเพิ่มเติม ผมจะถือวาที่ประชุมฯ รับทราบเรื่อง
รายงานผลการใชจายเงินอุดหนุนที่ไดรับอุดหนุนจากหนวยงานอื่น และเงินจายจากเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แลวนะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
5.2 เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมาย
ขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. 2562
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.2
เรื่อง การประเมินผลการจั ด บริ ก ารสาธารณะ ตามเกณฑชี้วัด และคาเปาหมายขั้นต่ํามาตรฐาน
การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. 2562 เชิญ ฝายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ
ทานสมาชิก สภาฯ ผูท รงเกีย รติทุก ทาน กระผม นายกิต ติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีน ครลํ าปาง
กอนที่จะกลาวรายงานฯ ตามระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.2 กระผมขอแกไขขอความในหนังสือสํานั กงาน
เทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52002/7292 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ในบรรทัดที่ 4 “สิ่งที่สงมาดวย
รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ําการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครลําปาง ประจําป พ.ศ. 2562” ขอแกไขป พ.ศ. เปน “ประจําป พ.ศ. 2561”
และในยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 4 ขอความวา “ลําปาง พ.ศ. 2562” ขอแกไขเปน “ลําปาง พ.ศ. 2561”
และขอรายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ํา
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. 2562 ดังนี้
เรื่อง การประเมินผลการจั ดบริการสาธารณะ ตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ํามาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. 2562
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สิ่งที่สงมาดวย รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ํา
การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 เลม
ดวยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักงาน ก.ก.ถ.) ขอความรวมมือเทศบาลดําเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการประเมินตนเอง สําหรับการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดมาตรฐาน
บริการสาธารณะของเทศบาล พรอมบันทึก ขอมูลตามแบบติดตามประเมินผล จํานวน 3 แบบ ไดแก
แบบเทศบาล 1 (แบบรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไป) แบบเทศบาล 2-1 ถึง 2-6 (แบบรวบรวมขอมูลการ
จัด บริการสาธารณะ) และแบบเทศบาล 3 (แบบประเมินความพึงพอใจเทศบาลนครลํา ปาง) ลงใน
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โปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑชี้วัด และคา เปา หมายขั้น ต่ํา การจัดบริการสาธารณะขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยใหผูบริหารนําขอมูลที่ไดรับจากการประเมินตนเองรายงานตอสภาเทศบาล
เพื่อใหทราบผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตามแบบรวบรวมขอมูลที่กําหนด
บัดนี้ เทศบาลนครลําปาง ไดดําเนินการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผลที่สํานักงาน
ก.ก.ถ. กําหนด พรอมบันทึกขอมูลดังกลาวลงในระบบฯ เปนที่เรียบรอยแลว จึงรายงานผลการประเมิน
การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลนครลําปาง พ.ศ. 2561 มาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหสภาเทศบาลนครลําปางทราบตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
กิตติภูมิ นามวงค
ผูเสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีส มาชิก สภาฯ ทานใดจะสอบถาม
เพิ่มเติมหรือไมค รับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมีทานใดสอบถามเพิ่ ม เติ ม ผมจะถือวาที่ประชุมฯ รั บ ทราบ
เรื่อง การประเมิ น ผลการจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑ ชี้วั ดและคาเปาหมายขั้นต่ํามาตรฐาน
การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. 2562 แลวนะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
5.3 เรื่อง เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง
ประจํ า ป ง บ ป ร ะมาณ พ.ศ. 2562 (ตุล าคม 2561 – กั น ยายน 2562) และผลการติ ด ตาม
และประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบี ย บวาระที่ 5 ขอ 5.3
เรื่อง เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ตุล าคม 2561 – กัน ยายน 2562) และผลการติด ตามและประเมิน ผลยุทธศาสตรและ
โครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชิญ ฝายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ
ทานสมาชิกสภาฯ ทุก ทา น กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีน ครลํา ปาง ผูไดรั บ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ใหเปนผูเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท อ งถิ่ น เทศบาลนครลําปาง ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
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และผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
เรื่อง เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กั น ยายน 2562) และผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
และโครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สิ่งที่สงมาดวย รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จํานวน 1 เลม
ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ไดดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุล าคม
2561 - กันยายน 2562) และติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการเพื่อความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนที่เรียบรอยแลว
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดว ยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ขอ 30 (5) กําหนดให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหป ระชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป ดังนั้น จึงเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหสภาเทศบาลนครลําปางทราบตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
กิตติภูมิ นามวงค
ผูเสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิก สภาฯ ทานใดจะสอบถาม
เพิ่มเติมหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมีทานใดสอบถามเพิ่มเติม ผมจะถือวาที่ประชุมฯ รั บ ทราบผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง ประจํา ป งบประมาณ พ.ศ. 2562
(ตุ ล าคม 2561 – กันยายน 2562) และผลการติ ด ตามและประเมินผลยุท ธศาสตรและโครงการ
เพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวนะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
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5.4 เรื่อง การแจงลดยอดลูกหนี้คางชําระภาษีปาย
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบี ย บวาระที่ 5 ขอ 5.4
เรื่อง การแจงลดยอดลูกหนี้คางชําระภาษีปาย เชิญ ฝายบริหาร
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ
และทา นสมาชิก สภาฯ ผู ท รงเ กี ย รติ ทุก ทา น กระผม นายสุว รรณ นครั งกุ ล รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ไดรับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรีนครลําปาง ใหเปนผูรายงานการแจงลดยอดลูกหนี้
คางชําระภาษีปาย ดังนี้
เรื่อง การแจงลดยอดลูกหนี้คางชําระภาษีปาย
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ตามที่เทศบาลนครลําปาง ไดแจงประเมินภาษีปายไปยังเจาของสถานีบริการน้ํามันที่มีปายของ
บริษัทปตท.จํากัด (มหาชน) ที่ติดตั้งปายในเขตเทศบาลฯ ประจําป 2559 จํานวน 4 สถานี โดยไดตั้งเปน
ลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประจําปงบประมาณ 2560 ดังนี้
1. หางหุนสว นจํากัด กิจเสรีปโตรเลี่ยม โดยนายประยูร จิวะสันติการ จํานวนเงิน 20,160.00
บาท (สองหมื่นหนึ่งรอยหกสิบบาทถวน)
2. หางหุนสวนจํากัด วนาการ โดยนางสาวแสงจันทร วนชยางคกูล จํานวนเงิน 14,320.00 บาท
(หนึ่งหมื่นสี่พันสามรอยยี่สิบบาทถวน)
3. หางหุนสว นจํากั ด ถาวรชัยลํ าปาง โดยนายวันชัย ชั ยวั ฒนาโรจน จํานวนเงิน 13,760.00
บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน)
4. หางหุน สวนจํา กัด ธนันทก ร ปโ ตรเลี่ยม จํานวนเงิน 13,760.00 บาท (หนึ่งหมื่น สามพั น
เจ็ดรอยหกสิบบาทถวน)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 62,000.00 บาท (หกหมื่นสองพันบาทถวน) นั้น
เนื่องจาก สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปาง ไดตรวจสอบการจัด เก็บภาษีปายของสถานี
บริ ก ารน้ํา มั น ของบริษัท ปตท. จํากั ด (มหาชน) ของเทศบาลฯ ประจํา ป 2559 และไดเ สนอแนะ
ใหเทศบาลฯ ทบทวนการดําเนินการจัดเก็บภาษีปาย ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติภาษีปาย 2510
และใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/12582 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เรื่อง
ขอหารือการจัดเก็บภาษีปาย กรณีปายบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.3/19733 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เรื่อง ขอทบทวนคําตัดสิน ชี้ขาดของคณะกรรมการ
พิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพงของสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ (เอกสาร 1)
ตอมาจังหวัดลําปาง ไดแจงเวียนหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอใหทบทวนแนวทางปฏิบัติ
กรณีเรียกเก็ บ ภาษี ป า ยของ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) (เอกสาร 2) กรณีดังกลา วเทศบาลฯ
พิจารณาเห็นวา กรณีสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปางเสนอแนะใหทบทวนการจัดเก็บภาษีปายและ
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หนังสือของกระทรวงมหาดไทย ที่ขอใหทบทวนแนวทางปฏิบัติกรณีการเรียกเก็บภาษีปายของบริษั ท
ปตท.จํากัด (มหาชน) มีความเห็นไมสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับแนวทางในการปฏิบัติ
ไม ชั ด เจน จึ ง ได ห า รื อ ไ ป ยั ง จั ง ห วั ด ลํ า ป า ง และจั ง หวั ด ลํ า ปางได พิ จ ารณาแล ว มี ค วามเห็ น ว า
“เมื่ อ คณะกรรมการพิจ ารณาชี้ ข าดการยุ ติ ใ นการดํ า เนิ น คดี แ พ ง ของส ว นราชการและหน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของ (กยพ.) ไดพิจารณาชี้ขาดแลววา บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ยังคงไดรับสิทธิในการยกเวน
ภาษี ป า ย” (เอกสาร 3) ทั้งนี้เทศบาลฯ จึงไดขออนุมัติเ พิ ก ถอนการแจงประเมินภาษีปาย และไดแจง
เพิกถอนการแจงประเมิ น ภาษี ป า ยกับเจาของสถานีบริการน้ํามันของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
จํานวน 4 สถานีดังกลาวขางตน
ดังนั้น เพื่อปฏิ บัติใหเ ปนไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4772 ลงวั น ที่
23 ธันวาคม 2552 ขอ 2 การลดยอดลูกหนี้คางชําระ “กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บขอมูล
ลูกหนี้คางชําระโดยไมมีมูลหนี้หรือจัดเก็บขอมูลผิดพลาด และไดบันทึกบัญชีเปนรายไดประจําปไวแลว
ทําใหยอดลูกหนี้คางชําระไมตรงตามความเปนจริง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปรับลดยอดลูกหนี้
คางชําระตามความเปนจริงได โดยเสนอผูบริหารทองถิ่นอนุมัติ และแจงสภาทองถิ่นทราบ (เอกสาร 4)
ในการดังกลาว เทศบาลฯ ไดดําเนินการปรับลดยอดลูกหนี้คางชําระภาษีปาย ประจําป 2559
ในงบแสดงฐานะการเงิน ประจําปงบประมาณ 2560 แลว
จึงขอนําเรียนมาตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อทราบ ตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
กิตติภูมิ นามวงค
ผูเสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถาม
เพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุก ทาน กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง จากเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเรื่องนี้ ก็คงมีขอสังเกต หรือขอคิดวา ฝายบริหารที่ดูแลกองคลัง
ควรจะต อ งให ค วามเอาใจใส ม ากกว า นี้ นี่ เ ป น เพี ย งตั ว อย า งหนึ่ง และจะมี อีก ญัต ติ ห นึ่ ง เหมื อนกั น
เรื่ องการคืน เงิ น แสดงใหเ ห็ น ว า กองคลั ง ยั ง มี ป ระสิ ท ธิภ าพที่ ตั้ ง เชิ ง รับ มากกว า เชิ ง รุ ก ก็ เ ลยเกิ ด
ขอผิดพลาดและขอบกพรอง โดยเฉพาะในเรื่องภาษีปาย เมื่อหลายปกอนไดมีการฟองรองกันขึ้น โดยผู
จะมายื่นเสียภาษีปาย ไมยินยอมเสีย เพราะเขาบอกวาจังหวัดใกลเคียงไมไดเก็บในอัตรานี้ ปายขนาด
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน กระผมก็ไมทราบวาเรื่องนี้ลงเอยอยางไร เพราะไมไดมาชี้แจงแถลงตอในสภา
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และเรื่องนี้ทําใหผมไดมองเห็นในหลาย ๆ เรื่อง ในเรื่องของการบริการของกองคลัง ตัวอยางเชน ในเรื่อง
การแจงยื่น เสีย ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน หรือภาษีปายก็ต าม โดยเฉพาะภาษี โรงเรือนในเรื่องหอพั ก
มีหลายคนหลายบานที่เขาไมไดป ระกอบกิจการหอพัก โรงแรม หรือที่พัก อยางจริงจัง แตเขามีบา น
สวนตัวซึ่งอาจจะวาง สามารถแบงใหเชาได เมื่อสิ้นปเ ขาก็แสดงความรับผิดชอบวาเขามีรายไดจาก
การใหเชา ก็มาแจงกองคลังวาปที่ผานมา เขาใหคนเชา 3 เดือน 5 เดือน กองคลังก็รับแจง รับภาษีดวย
ความยิ้มแยมแจมใส แตปถัดไป ไมไดมีผูเชา เขาก็ไมไดมาแจง กองคลังก็ยืนยันวาคุณตองแจงงดดวย
ซึ่งในทางปฏิบัติ ราษฎรเขาสุจริต เขาก็บอกวา ตอนมาแจงก็ไมไดสํารวจแผนที่ภาษีวา มีการเชา ทําไม
จึงรับ ทําไมเชื่อ แตพอมาแจงวาไมมีผูเชา ทําไมจึงไมเชื่อ และสุดทายเมื่อหลายเดือนที่ผานมา ถาทาน
ประธาน ทานสมาชิกไดรับทราบ จะมีจดหมายจากเทศบาลฉบับหนึ่งวา ผูประกอบกิจการใหเชา ไมตอง
มาแจงยกเลิกแตละเดือน เพราะผูประกอบกิจการหอพัก โรงแรมตองมาแจงทุกเดือนวา มีคนเชากี่หอง
วางกี่หอง เปนตน นี่แสดงใหเห็นวา เปนการทํางานที่ยังบกพรองและหละหลวม อีกเรื่องหนึ่งอยากจะ
นําเรียนทานประธานใหทราบ การแจงใหมาชําระภาษีโรงเรือนที่ดิน เทศบาลนครลําปางออกหนังสือเต็ม
พิกัดเลยวา ใหนําสําเนาทะเบียน โฉนดตัวจริง มายื่นประกอบทุกครั้ง คําถามนี้สรางความรําคาญใหกับ
ผูเสียภาษี ในเมื่อทานมีแผนที่ภาษี มีบันทึกอะไรไว ก็ไมไดเปลี่ยนแปลง แตขณะเดียวกันเทศบาลเมือง
ที่ใกลชิดเรา เขามีกระดาษแผนเดียว ไมไดอางมาตราอะไรเลยวาจะปรับเทาไหร เขาบอกผูครอบครอง
ที่ดินแปลงนั้นวา ในปนี้ถึงเวลาแลวใหทานนําหนังสือฉบับนี้มายื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เทานั้นเอง
ในหนังสือระบุไวชัดวามีเนื้อที่เทาไหร เทานั้นเองครับ เปนเรื่องที่งายและสรางความยินดีใหกับราษฎร
ทั้งหลายเปนอยางดี หลายปกอนผมโดนปรับสองรอยบาทเรื่องการยื่นลาชาไปเพราะปายคัตเอาทใหญ ๆ
ที่เทศบาลไปเขียนไว กับ หนังสือที่แจงไวเปนปที่มีการประเมินภาษีใหมทุกรอบสี่ป ทุกครั้งผมจะมายื่น
เดือนกุมภาพันธหรือมีนาคม แตปนั้นปรากฏวาตองเลื่อนขยับ มาแจงภายในเดือนมกราคม เมื่อถาม
เจา หนาที่ที่รับ เรื่องวา สองรอยบาทนั้น ไมตองปรับ แคตัก เตือนไดหรือไม กับ ภาษีเ กา บาทสิบ บาท
เจา หนาที่ผูนอยก็ ต อบไมไ ด ผมก็บ อกใหไปเรีย นถามผูอํ านวยการดูวา จะพิจ ารณาอยา งไร ก็ ไดรับ
คําตอบวา ตองปรับ ดวยความที่ผมเองก็ไมอยากจะใหเจาหนาที่ลําบากใจ ก็เสียคาปรับสองรอยไป
แตมีห ลายคนมาปรึก ษาผมวา เกาบาทสิบ บาทไมยอมเสี ยหรอก ใหเ ทศบาลฟองรองเอาสิ นี่ก็ เ ป น
ตัวอยางที่แสดงวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดคํานึงในแงนี้เลย ซึ่งโดยหลักการแลว การเสียภาษีนั้น
เขาจะตองรับดวยความเต็มใจ เขาจะมาแจงเทาไหรก็ตองยอมรับ ยกเวนวาเจาหนาที่สงสัย หรือไมพอใจ
วาเขาแจงนอยเกิน ไป มากเกินไป ก็ควรตรวจสอบ แตมากเกินไปผมไมเคยเห็นตรวจสอบ แตถานอย
เกินไปตรวจสอบแนนอน สุดทายแจงเรื่องภาษีที่ดินตามประกาศพระราชบัญญัติฉบับใหม ผมแปลกใจ
อยางยิ่งวา จดหมายมีไปถึงเจาบานทุกหลังดวยการสงจดหมายแบบธรรมดา เมื่อเปดออกมาดูขางใน
ขอประทานโทษครับทานประธาน อักษรตัวเทามด แบบฟอรมยืดยาว ถามวาเจาของที่ดินจะตองทํา
อยางไร อานลําบากมาก ไมมีอะไรที่จะอธิบายเพิ่มเติมไดมากกวานี้ ไมมีการประชาสัมพันธใดใดทั้งสิ้น
หรืออาจจะคิดไปเองวา ราษฎรไทยเดี๋ยวนี้ใชโซเชียลมีเดียหรือสื่อทางออนไลนกันหมดแลว คงจะไมมี
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ขอสงสัย แตขณะเดียวกัน จดหมายจากเทศบาลนครลําปางที่สงถึงสมาชิกสภาฯ เชิญรวมงานตาง ๆ
ลงทะเบี ยนครับ มีใ บเหลืองจะต องใหเ ซ็น รับ ดว ย ก็ เ ลยเกิ ด คํา ถามวา แลว ถ า ไมเ ซ็น รั บ ก็ ค งไมไ ด
แตจดหมายที่เปนเรื่องของการเงิน เรื่องภาษี ราษฎรควรจะตองรู แตทานสงแบบนี้ วันที่ที่ลงกับวันที่สง
ก็หางไกลกัน มีคําประกอบทิ้งทายวา ภายใน 7 วัน ถายังไมตอบรับ ไมนําเอกสารสําเนาโฉนดพรอม
หลักฐานตาง ๆ มาแสดง ก็ยอมรับและยืน ยันวา ถูกตองตามที่เทศบาลแจงไป ในขณะเดียวกันรัฐบาล
ก็แถลงวา มีการเลื่อนการบังคับใชพระราชบัญญัติภาษีที่ดินใหมไปเปนประมาณเดือนสิงหาคม ถาผม
จําไมผิด ผมยังไมไดรับทราบขาวนี้จากเทศบาลนครลําปางอยางเปนทางการนะครับ การประชาสัมพันธ
โดยใช ก ารประชาสั ม พั น ธ แ บบเดิ ม ๆ แบบโบราณ รถประชาสั ม พั น ธ ก็ ดี หรื อ มี จ ดหมายไปบอก
เจาบานก็ดีนั้น ไมเคยเห็นใชเลย เดี๋ยวนี้เห็นใชทางสื่อออนไลน วันนี้ก็นําเรื่องเฉพาะที่เกี่ยวกับกองคลัง
เทานั้น ยังมีเรื่องอื่นอีก กระผมก็ขอเรียนทานในวาระเรื่องนี้ที่ตอเนื่องกัน ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ
ทานสมาชิก สภาฯ ผูท รงเกีย รติทุก ทาน กระผม นายกิต ติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีน ครลํ าปาง
ขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ที่เปนหวงในเรื่องของภาษีของพี่นองประชาชน ก็มาถึง ณ เวลานี้ ผมก็ยัง
ยืนยันวา เจาหนาที่จากกองคลังปฏิบัติหนาที่ตามขอระเบียบกฎหมายอยางชัดเจนนะครับ เพราะเรื่อง
ของภาษี ตองเอาพื้นฐานของขอระเบียบกฎหมายเปนที่ตั้ง เพราะฉะนั้นการดําเนินการใด ๆ ตองยึด
ขอระเบียบกฎหมาย ไมวาจะเปนเรื่องของบานเชาหรือ หอพัก ผมก็ยังเชื่อมั่นวาเทศบาลนครลําปาง
สองหมื่นเกาพันกวาครัวเรือนที่มีอยูในทะเบียนราษฎร เจาหนาที่คงไมทราบทั้งหมดวา ใครยกเลิกวัน
เวลาไหน ถาเจาบานไมไดมาแจงวาหอพักยังอยูหรือบานนี้ใหใครเชา ก็คงจะยากที่เจาหนาที่จะเขาไป
ทุกปเพื่อสํารวจสองหมื่นเกาพันกวาครัวเรือน เพราะฉะนั้นก็ตองยึดขอระเบียบกฎหมายเปนที่ตั้ง สวนที่สอง
ที่สมาชิกผูทรงเกียรติใหความสนใจก็คือเรื่องหนังสือ จริง ๆ เปนหนังสือแจงเพื่อทราบ ไมใชแคเทศบาล
นครลําปางที่เดียว องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ปฏิบัติหนาที่ตามหนังสือสั่งการวา ใหแจงวาจะมีการ
ปรับฐานภาษีใหม ใหประชาชนไดรับทราบลวงหนากอนเทานั้น ไมไดเรียกมาเสียภาษี และเวลานี้รัฐบาล
ไดขยายเวลาออกไปเรียบรอยแลว และทุกที่ก็แจงเหมือนกันทั่วประเทศ ก็ขอใหเขาใจตรงกันตรงนี้ดวย
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุก ทาน กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง ที่กระผมไดกราบเรียนทานประธานไปเมื่อสักครูวา ที่ตองมาแจงเลิกนั้น
เจาบานเขาไมไดประกอบกิจการหอพักหรือบานเชา เพียงแตเขาคิดวา เมื่อเขามีรายไดเพิ่มเติม เขาก็มาแจง
ดวยความตั้งใจที่จะใหเงินบํารุงทองถิ่นเทานั้นเอง ก็เลยมีคําถามวา บานที่แบงใหเชา ทําไมไมพิจารณา
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ใหดีวา เขาขายหอพักหรือบานเชา ซึ่งมีจํานวนไมมาก ก็เหมือนกับคนที่ประกอบกิจการทํารานกวยเตี๋ยว
ทํ า ขนมขายหนาบา น เขาตอ งมาแจงยกเลิ ก หรือไมวา ปนี้ เ ขาไมไ ดข ายก วยเตี๋ย วแลว ตรงนี้ก็ เ รีย น
เพิ่มเติมไว จะไดเขาใจใหตรงกัน ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิก สภาฯ ทานใดจะสอบถาม
เพิ่มเติมอีกหรือไมครับ ไม มี น ะครั บ เมื่อไมมีทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีก ผมจะถื อ ว า ที่ประชุมฯ
รับทราบเรื่อง การแจงลดยอดลูกหนี้คางชําระภาษีปาย แลวนะครับ
ที่ประชุม

รับทราบ

5.5 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติถอนคืนเงินรายรับและขออนุมัติจายขาดเงิน
สะสมเพื่อจายคืนใหแกนางสาวภารดี เสลานนท เปนจํานวนเงิน 4,781.60 บาท (สี่พันเจ็ดรอย
แปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค) ที่เทศบาลนครลําปางไดรับไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.5 ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัต ติ ขออนุมัติถ อนคืน เงิน รายรับ และขออนุมัติ จา ยขาดเงิน สะสมเพื่ อจา ยคืน ใหแ ก
นางสาวภารดี เสลานนท เปนจํานวนเงิน 4,781.60 บาท (สี่พันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค)
ที่เทศบาลนครลําปางไดรับไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เชิญ ผูเสนอ
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ
และทา นสมาชิก สภาฯ ผู ท รงเ กี ย รติ ทุก ทา น กระผม นายสุว รรณ นครั งกุ ล รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ไดรับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติถอนคืนเงินรายรับและขออนุ มั ติ จ า ยขาดเงินสะสมเพื่อจ า ยคื น ให แ ก
นางสาวภารดี เสลานนท เปนเงินจํานวน 4,781.60 (สี่พันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค)
ที่เทศบาลนครลําปางไดรับไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติถอน
คืนเงินรายรับและขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจายคืนใหแก นางสาวภารดี เสลานนท เปนเงินจํานวน
4,781.60 (สี่พันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค) ที่เทศบาลนครลําปางไดรับไวในปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 หมวด 9 ขอ 94 กําหนดวา “กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินรายรับและตอมามีการขอ
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คืนในลักษณะของลาภมิควรได ภายในกําหนดอายุความ ใหองคก รปกครองสวนทองถิ่นถอนคืน เงิน
รายรับโดยถือปฏิบัติตามขอ 95 และขอ 96” ซึ่งขอ 95 กําหนดวา “การถอนคืนเงินรายรับตามขอ 94
ใหตรวจสอบและมีสาระสําคัญ ดังนี้ (1) เหตุผลความจําเปนในการถอนคืนเงินรายรับที่นําสงเปนรายรับ
ที่นําสงแลว (2) หลักฐานเอกสารที่เ กี่ยวของ อื่น ๆ เชน หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัด ซื้อจัดจาง
คํ าขอคืนค าซื้อเอกสาร หนั งสือแจงใหรับ ผิด ชดใชจ ากการละเมิด เปน ต น ” และขอ 96 กํา หนดว า
“วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ใหปฏิบัติ ดังนี้ (2) ขอเงินคืนภายหลังจากปงบประมาณที่รับ เงิน
รายรับเมื่อตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตอง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายขาดเงินสะสมไดโดยตอง
ไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น”
เหตุผล
เนื่องจากเทศบาลนครลําปางไดรับการชดใชคาสิน ไหมทดแทนจากนางสาวภารดี เสลานนท
เปนเงินจํานวน 4,781.60 บาท (สี่พันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่
303 เลขที่ 092 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กรณี
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน โดยสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 9 (จังหวัดลําปาง) ไดตรวจสอบงบ
การเงินของเทศบาลนครลําปาง สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2553 พบวาเทศบาลนครลําปาง
จายขาดเงินสะสมเพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นแกพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ ประจําป
งบประมาณ 2551 โดยไมไดตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2551
เปนการไมปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เปนเหตุใหเทศบาลนครลําปางไดรับความ
เสียหาย พฤติการณของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเปนการกระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยาง
รายแรง จึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัดสวนของตน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด
ที่ กค 0415.2/18900 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่
ตอมาเทศบาลนครลํา ปางไดจัดสงเอกสารหลักฐานเพิ่ม เติมพรอมทั้งคําชี้แจงของเจาหนา ที่
ที่เ กี่ยวของใหกรมบั ญชีกลาง กระทรวงการคลั ง พิจ ารณาทบทวนอีก ครั้งหนึ่ง และกรมบั ญชีกลาง
กระทรวงการคลัง พิจารณาแลวเห็นวา กรณีดังกลาวมีขอเท็จจริงใหมที่มีผลใหขอเท็จจริงที่ฟงยุติแลว
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญอันจะทําใหความเห็นของกระทรวงการคลังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงให
แกไขหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0415.2/18900 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจงผล
การพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ในขอ 2 สรุป ความวา การจายขาดเงินสะสมตาม
ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณรายจาย เลขที่คลังรับที่ 6915/2553 วันที่คลังรับ 16 มิถุนายน 2553 เปน
เงิน จํา นวน 23,908 บาท เพื่อจ ายเป น เงิน ประโยชน ต อบแทนอื่น เปน กรณีพิเ ศษ (โบนัส ) ประจํ า ป
งบประมาณ 2551 ตามพฤติก ารณ ยังถื อไม ไดวาเจา หนาที่ที่เ กี่ย วของกระทํ าดวยความจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง จึงไมมีผูใดตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนแกราชการ” สําหรับ
กรณี นางสาวภารดี เสลานนท ไดนํา เงิน จํา นวน 4,781.60 บาท มาชําระคา สิน ไหมทดแทนใหกั บ
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เทศบาลนครลํา ปาง เมื่อ กรณีดังกลาวไมมีเ จาหนาที่ผูใดตองชดใชคาสิน ไหมทดแทนใหแกร าชการ
ดังนั้น เทศบาลนครลําปางจึงตองคืนเงินจํานวนดังกลาวใหแกนางสาวภารดี เสลานนทตอไป
ตอมานางสาวภารดี เสลานนท ไดมายื่น คํารอง ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เพื่อมาขอรับเงิน
คาสินไหมทดแทนที่ไดชําระคืน จํานวน 4,781.60 บาท รายละเอียดปรากฏตามสําเนาเอกสารที่แนบ
มาพรอมดวยญัตตินี้
ดังนั้น จึง ขอไดโปรดนํา เรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติถ อนคืน เงิน
รายรับที่เทศบานครลําปางไดรับไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจาย
คืนใหแก นางสาวภารดี เสลานนท เปนเงินจํานวน 4,781.60 บาท (สี่พันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบ
สตางค) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 หมวด 9 ขอ 94 ประกอบกับขอ 95 และขอ 96 (2) ตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
กิตติภูมิ นามวงค
ผูเสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิว ะสัน ติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ก อนจะใหทา นสมาชิก ฯ
ไดอภิปราย ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงขอระเบียบกฎหมายกอนครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ทุก ทาน กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล
นครลําปาง เกี่ยวกับญัตติในระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.5 ซึ่งมีการเสนอขอถอนคืนเงินรายรับและขออนุมัติ
จายขาดเงินสะสมเพื่อจายคืน ใหแก นางสาวภารดี เสลานนท เปนจํานวนเงิน 4,781.60 บาท (สี่พัน
เจ็ด รอ ยแปดสิบ เอ็ด บาทหกสิบ สตางค) ที่เ ทศบาลนครลํา ปางไดรับ ไวใ นปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่มีผูไ ดแ ถลงญัต ติ ไปเมื่อสัก ครูนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยการรับ เงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547
รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หมวด 9 เรื่อง ถอนคืนรายรับและการจําหนายหนี้สูญ
ขอ 94 ไดบัญญัติเปนหลักการไววา “กรณีองคกรปกครองส ว นทองถิ่นไดรับเงินรายรั บ และตอมา
มีก ารขอคืน ในลักษณะของลาภมิค วรได ภายในกํา หนดอายุความ ใหองคก รปกครองสวนทอ งถิ่น
ถอนคืนเงินรายรับโดยถือปฏิบัติตามขอ 95 และขอ 96” ซึ่งขอ 95 กํา หนดว า “การถอนคืนเงินรายรับ
ตามขอ 94 ใหตรวจสอบและมีสาระสําคัญ ดังนี้ (1) เหตุผลความจําเปนในการถอนคืนเงินรายรับที่นําสง
เปนรายรับที่นําสงแลว (2) หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ เชน หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อ

28
จัดจาง คําขอคืนคาซื้อเอกสาร หนังสือแจงใหรับผิดชดใชจากการละเมิด เปนตน” และขอ 96 กําหนด
วา “วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ใหปฏิบัติ ดังนี้ (2) ขอเงินคืนภายหลังจากปงบประมาณที่รับเงิน
รายรั บ เมื่ อ ต ร ว จส อบ แล ว เห็ น ว า ถู ก ต อ ง ให อ งค ก รปกครองส ว น ท อ ง ถิ ่ น จ า ยขาดเงิ น สะสมได
โดยตองไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น” นี่คือระเบียบที่เกี่ยวของกับญัตตินี้ และที่ประชุมได รั บ ทราบแลว
หากทานใดไมมีขอสงสัยผมขอนําเรียนตอทานประธาน เพื่อปรึกษาหารือในญัตติดังกลาวใหที่ประชุม
ไดพิจารณาตอไปครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีส มาชิก ทา นใดจะอภิปราย
หรือไมครับ ไมมีทานใดอภิปรายนะครับ เมื่อไมมี ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ ในระเบียบวาระที่ 5
ขอ 5.5 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติถอนคืนเงินรายรับและขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจาย
คืนใหแกนางสาวภารดี เสลานนท เปนจํานวนเงิน 4,781.60 บาท (สี่พันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบ
สตางค) ที่เทศบาลนครลําปางไดรับไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติถอน
คืนเงินรายรับและขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจายคืนใหแกนางสาวภารดีฯ ได โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํา ปาง ณ เวลานี้มี ส มาชิ ก ที่อยูใน
ที่ประชุมจํานวน 14 คนนะครับ สมาชิกเห็นชอบใหจายคืนเงินฯ จํานวน 12 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง สมาชิกทานใด ไมเ ห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํา ปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้น
งดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 12 เสียง อนุมัติใหถอนคืนเงินรายรับและอนุมัติ
จายขาดเงินสะสมเพื่อจายคืนใหแก นางสาวภารดี เสลานนท เปนจํานวนเงิน 4,781.60 บาท (สี่พันเจ็ดรอย
แปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค) ที่เทศบาลนครลําปางไดรับไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561, ไมเห็นชอบ
ไมมี, งดออกเสียง 2 คน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบั ติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณครับทานประธาน
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในวาระนี้ก็คงจะเรียนท า นประธานวา เราอยูในยุค Generation Y ก็คง
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จะตองมีคํา ถามวา Why Why Why แปลเป น ภาษาไทยว า ทําไม ทําไม ทําไม ทานคงจะทราบดีวา
เราเริ่มมีเทศกาลงานทองเที่ยวเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวของเมืองลําปาง ตั้งแตเ ดือน
ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ตั้งแตปลายปตอเนื่องไปจนถึงตนป คือ เดือนมกราคม มีงานใหญ
หลายงานตั้งแตเทศกาลดอกไมบานที่แมเมาะ การประชุมใหญของหอการคา เปนการประชุมระดับชาติ
ซึ่งมีคนมาจํานวนหลายพัน คน แตก็มีคํา ถามวา ทําไม ทําไม ดวยความเปนหวง ในฐานะสมาชิกสภา
เทศบาลนครลํ า ปางก็ ดี หรือ ในฐานะของประชาชนที่เ สี ย ภาษี ใ หกั บ เทศบาลนครลํ า ปางแหง นี้ ก็ ดี
และเทศบาลข า งเคีย งดว ยก็ ดี จะนํ าเรื่องรองเรี ยน ความเดือ ดร อนหลาย ๆ เรื่อ ง มาเรียนใหทา น
ประธานทราบวา ทําไม เรื่องแรกคือ การตอนรับนักทองเที่ยว ทําไมตองมีการขุดนั่นทํานี่ โดยเฉพาะ
ถนนดวงรัตน เพื่อตอนรับนักทองเที่ยวใชหรือไม เพื่อสงเสริมเทศกาล งานตาง ๆ ใชหรือไม ก็มีคําถาม
เยอะแยะวา ทําไมตองทําอยางนั้น การขุดลอมตนไมก็มีคนถามวา ทําไมตองทําแบบนั้น มีการขุ ดดิน
ตรงเกาะกลางเปนหลุม และตนไมที่ตัดแตงสวย ๆ จะเปนชาฮกเกี้ยน ตนขอย หรืออะไรก็ตามที่มีการ
ตัดแตงทรงอยางสวยงามนั้น ขุดแลวจะเอาไปไวที่ไหน เอาไปทําอะไร ตนไมนั้นขุดแลว ทําหลุมแลวจะทํา
อยางไร จะเดินสายไฟ หรือเดินทอน้ําใชหรือไม ก็ไมมีใครสามารถตอบได จนกระทั่ง 2 – 3 วันที่ผานมานี้
ผมขับรถผานทุกวัน ก็เห็นมีการนําดินมาใสเปนถุง ๆ เขาใจวา จะเปนดินปลูกตนไม มีการนําดินเขามาใส
ก็มีคําถามอีกวา ทําไมที่เขาลอมตนไมไว จะมีการยายหรือจะเลี้ยงดูใหเปนอยางเดิม ทําไมจึงไมมีการขุด
ลอมตนโดยมีกระสอบหุมรากหุมดิน หรือจะเลี้ยงดูใหมันเปนอยางเดิม ทําไมถึงไมมีการขุดลอมตน หรือ
นํากระสอบมาหุมรากหุมดินใหความชื้น แตก็เชื่อวาตนไมอาจจะรอดเพราะวาเปนตนไมที่มีการคัดเลือก
มาแลว ถนนเสนนี้มีประวัติความเปนมาที่เปนความภาคภูมิใจอยางมากของชาวลําปาง ทั้งในเรื่องของ
ถนนเซรามิค หลายทานบอกวา ทําไมไปทําลายความเปนเซรามิคทิ้ง อิฐแตละแผน ของแตละชิ้นนั้น
ไมสามารถที่จะทําไดอีกแลว ผมไดพบกับทานอดีตสํานักงานจังหวัด ซึ่งเปนคนที่รูเรื่องนี้ดี สมัยทานผูวา
อมรทัศน เปนงบ CEO ประมาณ 11 – 13 ลานบาท กระเบื้องแตละแผนนั้น ตองสั่งทําเปนพิเศษ เพื่อใหรูวา
เปนเมืองเซรามิค ชามรูปไกใหญ ๆ ก็ดี หรือแมแตเสาที่เปนปลองไมไผใหญ ๆ ก็ดี ลวนแลวแตตองสั่งทํา
เปนพิเศษ ราคาตองสูงกวาปกติแนนอน แตก็ยังดีใจที่มีบางอยางหลงเหลืออยู ในงบประมาณ 14 ลาน
จากเดิม 16 ลานนั้น เขาก็ถามกันวา ทําไมใชงบเยอะกับทางเทาที่เขาทําไวอยางดีแลวไปทุบของเกาออก
เขาเทปูนซีเมนตรองรับไวอยางดี คนทําใหมก็เพียงแคเอาปูนไปใส เอากระเบื้องลายใหมไปใสแคนั้นเอง
นี่หรือตารางเมตรละ 5,000 บาท ทํา ไม ทํา ไม ถัด ไปคือ ทํา ไมปด สะพานพัฒ นาเพื่อปรับ ปรุ งและ
ซอมแซมแลวไมแจงใหป ระชาชนทราบโดยทั่วกัน นี่เปนความเดือดรอนที่แสนสาหัส มาก แมแตคนใน
ยานฝงนูนก็ตาม ทางฝงเวียงเหนือก็ไมเคยเห็นปายเลยวา มีการปดสะพาน มีแตตรงรั้วเหล็กเชิงสะพาน
ที่ขึ้ น ไปแล วจึง จะเห็น ป า ยเล็ก ๆ ป ด ไวว า จะทํ า โครงการ และอีก ปา ยหนึ่ง สี น้ํา เงิน ตั วขาวเขี ยนว า
โครงการป รั บ ปรุ ง สะพาน สิ้ น สุด สัญ ญาวัน ที่ 18 ธั น วาค ม 2562 ก็ถ ามวา ทํ าไมสิ้น สุด สัญ ญา
18 ธันวาคมแลว สะพานเรียบรอยหรือยัง ทําไมมีแตปายบอกวา ทางกอสรางอยูขางหนา คนที่มาจาก
บอแฮวก็ดี จากหางฉัตร จากแจหม จากตนธงชัยก็ดี งงกันไปหมด กอสรางอะไร ฉันก็เห็นถนนเจริญ
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ประเทศเรียบรอยดี แตพอจะเลี้ยวขึ้นสะพาน ขึ้นไมได สะพานพัฒนาภาคเหนือมีรั้วเหล็กพรอมปาย
สวยงามติ ด ตั้ง อยู มี ตั ว หนั ง สื อ เล็ ก ๆ บอกวา ป ด ซ อ ม ก็ มี คํ า ถามว า ทํ า ไมจึ ง ไม มี ก ารแจ ง เตื อ น
แจงประกาศตั้งแตหัวมุมตรงสี่แยกบุญโยงก็ดี สี่แยกโรงเรียนอนุบาลลําปางก็ดี หรือแยกบริเวณโรง
ฆาสัตวเดิมตรงสวนสาธารณะประตูเวียงก็ดี หรือตรงแยกเคนเน็ตแม็คเคนซี ตรงเขื่อนยางก็ดีวา สะพาน
พั ฒ นาภาคเหนื อนั้ น ป ด เขาจะได วางแผนนะครั บ แตเ ปน ที่ นา ประหลาดใจอย างที่ผมได เ รีย นท า น
ประธานเมื่อสักครูวา มีการทําปายอยางสวยงามลงในสื่อออนไลน เปนรูปสะพานแลวก็มีแถบคาดสีแดง
วา ปดสะพานพัฒนา แตวาของจริงไมมี ไมไดทํา เขาก็มีคําถามวา เดี๋ยวนี้ทําไมสื่อออนไลนนั้นเปนการ
ประชาสัมพันธอยางถูกตองตามกฎหมายหรือ ประการตอมาคือ ขณะนี้ซอมเสร็จหรือยัง การปรับปรุง
เสร็จหรือยัง การปรับปรุงยอมทําใหดีขึ้น แตทําไมการปรับปรุงสะพานพัฒนาจะเรียกวา เปนการทําลาย
ไดหรือไม ถาทานประธานไดขับรถผานสะพานพัฒนา ตั้งแตวัน ที่มีการเลื่อนการเปด เดิมวาจะปดถึง
วันศุกรที่ 13 แลวเลื่อนเปนวันอาทิตยก็ไมไดมีการแจงใหราษฎรผูเสียภาษีใหเทศบาลทราบเลย ปดตอ
โดยไมมีการประกาศแจงใหทราบ จะดวยความไมรูระเบียบขอกฎหมายก็ดี หรือรูแตไมปฏิบัติก็ดี ผมถือ
วาเปนเรื่องที่เ สื่อมเสียมาก รานกว ยเตี๋ยวรสแซบ ตองหยุดไป 3 วัน เพราะลูก คาไมสามารถจะขาม
สะพานมาไดตลอดระยะเวลา 11 วันที่ปดสะพาน วันเสารเขาตั้งใจวาจะเปดราน เตรียมของไวเยอะแยะ
แตปรากฏวา ผิดหวังผิดคาดเพราะสะพานถูกปด วันอาทิตยตอนเชาก็ยังปดอยู ผมไปประชุมที่เชียงใหม
กลับมาชวงบายก็เห็นเขาบอกกันวา เปดแลวตอนบายหรือตอนเที่ยง แตเวลาเปดผมไมทราบแนนอน
ตอนบายก็เขาไมถึง ที่ถามวาทําไมการปรับปรุงจึงเสมือนวาเปนการทําลายลาง เพราะมีการไปทุบพื้น
คอนกรีตสะพานตรงรอยตอถึง 10 รอยดวยกัน จากเดิมเขาเวนรอยตอไวประมาณ 2 – 3 นิ้ว แตปรากฏวา
ไปทุบเอาคอนกรีตทิ้งเหลือไสเหล็กอยู แลวไปเชื่อมกับแผนเหล็กก็ปรากฏวา มีรองหาง ๆ อยูตั้ง 3 – 4 รอง
วันเสารผมไดเดินขึ้นไปดู สงสารพวกคนงาน ซื้อเครื่องดื่มบางอยางไปใหเขากิน ถามหัวหนาคนงานวา
มีกันอยูกี่คน เขาบอกวา 20 คน ผมก็นําไปใหแลวก็ไดถายภาพไวดวย ปรากฏวาแผนเหล็กมาออกเชื่อม
ติดแลวก็มีถุงใสวัสดุบางอยางมาแปะ ๆ แลวก็เอามือไปตบ ๆ ไมไดมีเครื่องยนตอะไร จนบัดนี้ถาทาน
ขับรถขึ้นสะพานก็จะผานหลุมวิบัติ ถึง 10 หลุมดวยกัน เปนแนวขวางสะพาน 10 ตอน ก็ยินดีกับชางซอม
รถทั้งหลาย อูทั้งหลายที่ทานจะไดซอมชวงลางของรถ จะมีรายไดเพิ่มขึ้น มีเสียงดังถึง 20 ครั้ง นี่คือ
การปรับปรุง พอดีผมไมไดเรียนวิศวกรรม ไมไดเปนชาง แตพื้นผิวของเดิมนั้นดีอยูแลว ผมไดเคยอภิปราย
เมื่อตอนเสนองบเรื่องนี้ วาทํา จริง ๆ ไมควรเกิน 2 – 3 ลาน หรือนิดหนอย พื้นผิวอยาไปรื้อออกเลย
ทําทางเทาที่เปนทรายลางและมีเหล็กสกัดกั้นลายแหลมออกมาที่อาจจะตําคนที่เดินผาน กับสีซึ่งทาราว
เหล็กสะพาน แคนั้นพอแลว สวนโคมไฟที่ยอดเสานั้น หลายปกอนนั้นก็มีงบไปซอมครั้งหนึ่ง ติดตั้งเสาไฟ
แตก็ไมไดเ ห็นแสงสวา งเลย ไมตองทําก็ได ซอมจริง ๆ อาจจะใชเงินไมมาก ก็ตามงบที่เขียนไวที่ปาย
ถาผมจําไมผิดจะเปนตัวเลขที่ลดลงจากงบประมาณ รูสึกวาจะเปน 1.9 ลาน บังเอิญผมไมไดนําภาพมา
ก็มีคนถามวา ทําไมราวเหล็กขางสะพานเสร็จแลวหรือ เห็นเปนสีขาวนวล ๆ อยูอยางนั้น ทําไมถึงปลอย
ใหมีรองหลุมที่ลึกกวาเดิม นี่ก็เปนเรื่องของสะพานนะครับ ทําไมตอไปก็เปนเรื่องที่ 3 คือ ฝายบริหาร
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ชอบใชคําวา มีกระบวนการแกไขและเปนไปตามขอระเบียบแบบแผน ตามขอระเบียบกฎหมายอยาง
ถู ก ตอง คํา นี้ผ มวา นาสนใจ กระบวนการแกไ ข ทําตามระเบี ยบกฎหมายทุก ขั้น ตอน ก็มีคํา ถามว า
แลวทําไมโครงการอาคารที่จะกลายเปนอาคารราง 2 แหงที่อยูตรงขามบิ๊กซี โครงการที่ 1 คือ โครงการ
ที่ส มาชิก สภาผู ท รงเกีย รติไ ด ตั้ง กระทูถ าม อาคารอเนกประสงค 1 หลั ง และอาคารที่ สง เสริม การ
ทองเที่ยวอีก 1 หลัง เห็นวามีกระบวนการแกไข มีขอระเบียบกฎหมาย ทําไมไมทําแบบศาลหลักเมือง
ลําปางครับ ทําไมไมตั้งกองทุนพัฒนาอาคารทองเที่ยว กองทุนพัฒนาอาคารอเนกประสงค แลวก็มา
ดําเนินการจางเหมาตอเลยครับ จะไดสําเร็จตามวัตถุประสงคเหมือนศาลหลักเมืองลําปาง ผมไมแนใจ
นะครับวา ศาลหลักเมืองลําปางนั้นไดทําถูกตองตามกระบวนการแกไข และขั้นตอนตามกฎหมายหรือไม
ผมก็ ค งมี เ รื่ อ งที่ จ ะกราบเรี ย นท า นประธานดวย 20 คํา ถามว า ทําไม เพียงเทานี้ ขอขอบพระคุณ
เปนอยางสูง ขอบคุณครับ
นายกิต ติ จิว ะสันติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีส มาชิก ทานใดจะอภิป ราย
หรือไมครับ เชิญ นายสมหมาย พงษไพบูลย
นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ และสมาชิ ก สภาผูท รงเกี ย รติ กระผม นายสมหมาย พงษ ไ พบู ล ย สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครลําปาง ก็จะขอกลาวเกี่ยวกับ การทํางานของฝายบริหารสักนิดหนอยนะครับ การที่ผมมาพูดที่นี่
สามารถมองได 2 แงนะครับ ถาบวกก็เปนการสงเสริมและแกไขการกระทําที่อาจจะผิดพลาดไป ถาลบ
แตความเห็นของผมไมใชการโจมตีนะครับ แตขอใหทุกฝายมองในแงบวกเพื่อจะไดสรางสรรคเทศบาล
นครลําปางของเรา เมื่อสักครูนี้กอนที่เราจะประชุม ผมก็เห็นมีสื่อเขามาถายทําในหองประชุมของเรา
แล ว ก็ ไ ปลง Facebook เขามาดูครูเดียวแลวก็ไปลง Facebook เขี ย นข อ ความว า ผมไมไดติดตามการ
ประชุมของสภาเทศบาลนครลําปางมาตั้งนานแลว ณ วันนี้เขามาเที่ยว ก็มีอะไรแบบเดิม ๆ คําถามเดิม
คนถามก็ถามปญหาเดิม ๆ ผมก็งงอยูนะครับทานประธาน เขามาแค 5 นาที แลวก็เอาไปเขียนแบบนี้
มัน ก็เดิม ๆ คุณทํางานแบบนี้ มาแคครูเ ดียวแลวก็เอาไปลง ก็เดิม ๆ เหมือนกันนะครับ มีอยูครั้งหนึ่ง
ผมเห็นนักขาวมาถายทําแบบนี้ ผมเห็นทางทานประธานสภาฯ ก็เชิญออกไปขางนอก แตในกรณีนี้ เมื่อกี้
ผมเห็นเขามาถายทํา ไมรูวาเลือกปฏิบัติหรือเปลาครับวา คนนั้น ทําไดคนนี้ทําไมได ไปดูใน Facebook
เลยครับเมื่อสักครูนี้ผมเห็น กอนที่จะเขาประชุมสภาฯ นะครับ ผมก็อยากจะใหแกไข เพราะวาสื่อตอนนี้
เร็วมากนะครับ ชาวบานที่เห็นแลวเขาไปอาน เขาไมไดมาสัมผัสเนื้อหาตรงนี้ แคอานเผิน ๆ เขาก็มองวา
เทศบาลเราทํางานกันอยางไร สมาชิกสภาฯ ทํางานกันอยางไร ไปเขียนวา อะไรก็เดิม ๆ กระทูก็เดิม ๆ
ไมใชกระทูเดิมนะครับ เปนกระทูใหม สิ่งที่เดิม ๆ ก็อาจจะเปนเพราะวา คําตอบยังไมชัดเจน แลวเราก็มา
ถามตอ แคนั้นเอง ไมใชแบบเดิมนะครับทานประธาน และอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ตามที่ผมขออนุญาตทาน
ประธานขอภาพขึ้นจอนะครับ (ประธานอนุญาตแลว) เปนโครงการของเทศบาลเรา ใชงบประมาณเมื่อป
พ.ศ. 2561 จากถนนท า คราวน อยไปถนนสุ เ รนทร นี่ คือ เพิ่ ง ทํ า เสร็จ นะครับ ผมไม ไ ด เ รี ย นช า งมา
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แตโครงการนี้ กรณีขอบทางเทานี่เขาไมไดทํ าใหมหรือครับ ใชของเกาของเดิม เพียงแตวา ตรงไหน
ที่ชํารุดก็เอาปูนมาแปะ ใหเขารูปเดิม ผมไม ท ราบว า งานนีต้ รวจรับงานไปแลวหรือยัง นาจะตรวจไปแลว
นะครับ ใชของเดิมนะครับ และในกรณี ร อ งน้ํา ซึ่งจะมีตะแกรงกันเศษขยะ สิ่งปฏิกูลอะไรตกลงไป
ในนั้น ตะแกรงไมมีนะครับ ผมถายภาพมาแคภาพเดียว จริง ๆ แลวมีหลายภาพนะครับ สิ่งที่จะกั้นขยะ
ตกลงไปในทอน้ําชํารุดสึกหรอไปหมดแลว เพราะเปนของเดิม กรณีนี้ใชงบประมาณไปสองลานสามแสน
กวาบาท แลวไมมีการแกไขตรงนี้ มีเพียงเปลี่ยนทางเทาและลาย งานบางอยางยังไมเรียบรอยดวยซ้ําไป
ยังมีเหล็กโผลออกมาอยูเลย กรณีแบบนี้ผมวา ใชงบประมาณเยอะ ๆ แบบนี้ ขอความกรุณาทําอะไร
ที่ ดี ก ว า นี้ ห น อยได ไ หม สองล า นกว า นะครั บ ภาพมั น ฟ อ ง ถ า มี ใ ครไปเดิ น สะดุ ด ล ม มาหัว ฟาดพื้ น
ถา ไมเ สีย ชีวิต ก็โ ชคดี ถ าเกิ ด เสีย ชี วิต ขึ้น มาใครจะรับ ผิดชอบ ถ ายังไมต รวจรับ ผมคิด ว า ผูรับ เหมา
ไมรับผิดชอบแน แตถาตรวจรับแลว ใครจะเปนผูรับผิดชอบ ก็ตองเทศบาลนะครับ ตามภาพนี้ผมวางาน
คงเสร็จเรียบรอยแลว แตวาผมไปตรวจสอบดูวางานเรียบรอยหรือไม ไมใชวาไปจับผิดนะครับ ไปดูวา
งบประมาณสองลานกวาบาทคุมคาหรือไม ทานประธานดูสิครับ งานแคไมกี่เดือนดูสีสิครับ เปนพื้นเกา
ขอบเกา และโดยเฉพาะสีเกาเอาออกไมหมด ไปทาซ้ํา ผมเชื่อวา สีก็ไมไดมาตรฐานดวยซ้ําไป ตามภาพ
นี้ทาสีใหมนะครับ ทาสีขาวแดงเพื่อไมใหรถจอดตรงนั้น ตรงสามแยกพอดีเลยนะครับ ที่เลยปมน้ํามันไป
นี่แคจุดเดียวทีผ่ มถายรูปมา ยังมีอีกหลายจุด สิ่งนี้บงบอกเลยนะครับ ถาเราพูดภาษาชาวบาน คือ ทํางาน
ชุยมาก กรรมการตรวจรับงาน ผมขอความกรุณาเขมงวดหนอย สีไดมาตรฐานหรือไม ดูสิครับ ภาษี
ประชาชน งานใชงบประมาณสองลานกวายังไมถึงปสีก็ล อกออกหมดแลว อยางที่ผมไดอภิป รายไป
เมื่อสักครู นี่เ ปน รอยแตกแลวเอาสีมาทาทั บ ยังแตงไมเรียบรอยเลย ยังมองออกอยูนะครับ สิ่งที่ผม
อภิปรายนี้ ทางหัวหนาฝายบริหารก็ไมอยู แลวผมจะอภิปรายไปทําไมละครับ ที่จริงนาจะมารับทราบ
ปญหาตรงนี้ดวยนะครับ จะไดไปแกไข แลวการที่จะมาดูวาระการประชุมยอนหลังผมวาเปนไปไมได
ในวันนี้ก็ไมแนใจวาเทปอัดไวหรือเปลา จะไดมาแกไขสิ่งที่ผมอภิปรายไปนี้ ผมทํางานคอนขางลําบาก
นะครับ ผมเป น ตั วแทนของชาวบ า น เขาเดือ ดร อนมา ภาพบางส วนผมไม ตอ งถา ยมาเองเลยครั บ
ชาวบานถายมาเพราะเขาเดือดรอน ทานสมาชิกสภาฯ ดูสิครับ งานแคไมกี่วันเอง ภาพนี้ก็เปนอีกจุดนะครับ
ไมใชเฉพาะสีแดงนะครับที่ไมไดมาตรฐาน ถาสีไดมาตรฐานผมวาอยางนอยก็หนึ่งปหรือสองปขึ้นไปกวา
จะลอก อัน นี้คือสีไ มไ ดมาตรฐานหรืออีกประการหนึ่งอาจจะเคาะสีเดิ มออกไมหมด สะพานพัฒ นา
ก็เหมือนกัน ตอนนั้นคิดวาคงจะเสร็จเรียบรอยแลว พอสื่อประโคมขาววา สีเกายังออกไมหมด แตใน
วันนี้ผมไปตรวจดูพบวา เขาขูดออกเกือบจะหมดแลว เพื่อจะทาสีใหม นี่ก็เหมือนกันนะครับ ผมวาไมได
มาตรฐาน ทํางานไมล ะเอียด ขอความกรุณาทํางานใหละเอียดกวานี้หนอยไดไหมครับ งบประมาณ
เปนภาษีของประชาชน ผมก็เปนหนึ่งในนั้น ปหนึ่งผมเสียภาษีหลายอยางนะครับทานประธาน ทั้งภาษี
ด า นการค า รายได ภาษีตาง ๆ ผมเสีย vat 7% เดือนละเกื อ บสามหมื่ น บาทนะครับ คิดเปนปเทาไหร
แลวเอางบประมาณมาทําอะไรแบบนี้นาเสียดายมาก ผมขอความอนุเคราะหเจาหนาที่ตรวจรับงานทวงติงหนอย
ไม ใ ช โ ครงการนี้ โ ครงการเดี ย วนะครั บ แทบจะทุกโครงการ และกรณีที่ทําเสร็จ ไม แ ล ว เสร็ จ
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ตามกําหนดการ อยางที่ทานนายกเทศมนตรีบอกวา เปนไปตามระเบียบกฎหมาย อาจจะติดขัดระเบียบ
ไม แ ล ว เสร็ จ ตามที่ กํ า หนด แต ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น ต อ งยึ ด ระเบี ย บและทํ า ให เ สร็ จ ผมก็ นั่ ง ฟ ง ที่ ท า น
นายกเทศมนตรีพูด และที่เพื่อนสมาชิกสภาฯ ไดอภิปราย ระเบียบตรงนี้เอาอะไรมายึด ถือ ผมก็ นึกถึง
ศาลหลักเมือง กรณีที่ผูรับเหมาทําไมเ สร็จแลวทานไปตั้งกองทุน พัฒ นาศาลหลัก เมืองแลวมาทํ าตอ
ทานเอาระเบียบตรงไหนมายึด เพราะผมดูแลวในระเบียบก็ไมมีบอกเรื่องตรงนี้นะครับ ระเบียบที่แทจริง
คือ ผูรับ เหมารายเดิมทํ าไมไ ด เราก็ห าผูรั บเหมารายใหมมาทํ า แตวัน นี้ไมใชแบบนั้น นะครั บ ไปเปด
มูลนิธิ ใหชาวบานมารวมบริจาค แลวเอาเงินตรงนี้มาทํา ถาทําตามแบบแลวเราก็ไมวานะครับ เพราะงาน
ก็สําเร็จได แต ณ ตอนนี้ไมไดเปนตามแบบครับ ลองไปดู ลายประตูที่แบบเดิมเปนแกะสลักแตกลายเปน
ไปเพนทเอา ตอนนี้ลอกแลวนะครับ อยางที่ผมไดอภิปรายไปเมื่อครั้งที่แลวที่นํา ภาพมาให ดู จากไม
แผนเดียวเปนไมหลาย ๆ แผนตอกันไป ทานก็อาจจะบอกวา แพงหาซื้อไมได แตทานก็พูดเมื่อสักครูวา
จะยึด ระเบี ย บ ผมก็ แ ปลกใจว า ทํ า ไมเอาระเบี ย บตรงนี้ม า ทํ า ไมทํ า แปลกได ทํ า ไมถึ ง ทํ า อะไรได
คราวที่แ ลวเรื่องศาลหลักเมือง การแตงตั้งคณะกรรมการถู กตองไหมทานก็ไมต อบ ปญหาหลาย ๆ
ปญหาถาเราไดนั่งพูดคุยกัน ปรึกษาหารือกัน หาแนวทางแกไขรว มกัน ฝายบริหารก็อยากใหงานเกิด
อยากใหงานเสร็จ ทั้งนี้ทั้งนั้น งานแตละชิ้นแตละอยาง การที่จะใหเสร็จสมบูรณ บรรลุวัตถุป ระสงค
ตามเปาหมาย ตองมานั่งคุยกันครับกับฝายเจาหนาที่วาเราจะแกไขปญหาอยางไร แต ณ วันนี้ ตางคน
ตา งไป ต างคนต า งเดิน นะครับ แล ว งานมั น จะออกมาดี ไ ด อ ย า งไร ก็ ข อฝากฝา ยบริห ารขอใหช ว ย
แกปญหาตาง ๆ ที่โครงการผานสภาฯ ไปทั้งหมดทั้งสิ้น ยังมีอีกขอหนึ่งครับ ไมรูวาทางสมาชิกสภาฯ
ที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษาของเทศบาล จําไมไดแลววาใครบาง กรณีการกอสรางอาคารโรงเรียน
เทศบาล 1 ณ วันนี้ไปไมถึงไหน มีแตเสา ความจริงเพื่อนสมาชิกสภาฯ ก็ไปเปนคณะกรรมการ ไมทราบ
วาจะมาชี้แจงตรงนี้ไดหรือไมวา เปนเพราะอะไร งานจึงติดขัดขนาดนี้ เพราะโรงเรียนเทศบาล 1 มีพื้นที่
จํา กัด แลว ไปกอสรา งตรงนั้นไมมีความกา วหนา เอาสัง กะสีไ ปกั้น แมแ ตพื้น ที่สําหรับ เด็กไปวิ่ง เลน
ก็ยังไมมีเลยครับ ทางผูปกครองและนักเรียนฝากผมมาถามในที่ประชุมสภาฯ วา โครงการนี้ไปถึงไหนแลว
ทําไมจึงหยุดชะงัก แลวไดงบอุดหนุนมาไมรูวางบยังอยูหรือไม หรือวาตกไปแลว ไมทราบวาจะมีคําตอบ
ตรงนี้ไหม เพราะวาชาวบานฝากถามมา ถาเปนไปไดผมอยากใหทําเปนหนังสือลายลักษณอักษรมาเลย
ก็ได จะไดนําไปชี้แจงใหชาวบาน ถาสิ่งที่เราเอาไปพูดไมถูกตอง หรือพูดแบบรูไมจริง การสื่อสารก็อาจ
ผิด เพี้ย นไป ทางเทศบาลก็ จะเสีย หายนะครับ ขอความกรุณ าเทศบาลทํ า เปน หนัง สือ ชี้แ จงเหตุ ผ ล
แล ว เ ป น เ งิ น อุ ด หนุ น ตกไปหรือ ยั ง ถ า ตกไปแล ว จะทํ า วิธี ไ หนที่จ ะให โครงการนี้ แ ลว เสร็ จ ผมวา
การกอสรางอาคารไมเกิน 20 เปอรเซ็นต ที่แลวเสร็จตอนนี้ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ฝายบริหารมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติม
หรือไมครับ ไมมีนะครับ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิ ป รายเรื่ อ งอื่น ๆ อีกหรือไม ไมมีนะครับ เมื่อไมมี
ผมขอขอบคุณทุกทานที่ไดเขารวมประชุมในวันนี้ ผมขอปดการประชุมครับ

34
เลิกประชุม เวลา 11.35 น.

(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายจาตุรงค พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง

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

หมายเหตุ ที่ประชุมสภาฯ ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจํา ป 2562 วันที่ 25 ธั น วาคม 2562 ในการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563

