
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
    

รายนามผูเขาประชุม 

 1. นายกติต ิ จวิะสันตกิาร        ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 2. นายจาตุรงค พรหมศร สมาชกิสภาและเลขานุการ 

   สภาเทศบาลนครลําปาง 

 3. นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัต ิ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 4. นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 5. นายสุบนิ ชุมตา สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

 6. นายนวพัฒน ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   

 7. นายพทิักษ แสนชมภู สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 8. รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจส ี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 9. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 10. นายนพดล  ผดุงพงษ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

  11. นายจรญู เตงิจันตะ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 12. นายสมบูรณ คุรุภากรณ       สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 13. นายวบิูลย ฐานสิรากูล สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

 14. นายณัฐกติติ ์ บรรจงจิตต สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

 15. พันตรวีชิานนท แดงสรอย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 16. นายเกษม ปญญาทอง สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

ผูไมมาประชุม 

 1. จ.ส.อ.สมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาปวย) 

 2. นายสันต ิ เขยีวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด) 

 3. นางสุดารัตน บุญมี สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาไปตางประเทศ) 

รายนามผูเขาประชุม (ฝายบรหิาร) 

 1. นายกติติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 2. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 3. นายสุรทัศน พงษนกิร รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 
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 4. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 5. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 6. นางจันทรสม เสยีงด ี ที่ปรกึษานายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 7. นางละมัย บุญยง ที่ปรกึษานายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 8. นายสุคนธ อนิเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง  

 9. นายสมภพ สุวรรณปญญา เลขานุการนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 10. นายเผาชัย เทพยศ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

รายนามผูเขารวมประชุม 

 1. นายชาตรี สุขารมย ปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 2. นายยุทธนา ศรสีมบูรณ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 3. นายพรีะยศ วริัตนเกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 4. นางสาวอุษา สมคดิ ผูอํานวยการสํานักการศกึษา 

 5. นายพัฒนา ราชกรม ผูอาํนวยการสํานักการชาง 

 6. นางวรรณศรี อนิทราชา ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 7. นายวชิญศคิภัทร วงศมณ ี ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

   และสิ่งแวดลอม 

 8. นางชัญญานุช ทองคํา หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง 

   รก.ผูอํานวยการกองคลัง 

 9. นายอสิรารัฐต ไสยวงศ หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 

   แทน ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 10. นายสวัสดิ์ แกวกระจาง ผูอาํนวยการสวนการโยธา 

 11. นายมนัสพ ี เดชะ นายชางเขยีนแบบอาวุโส 

   รก.ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง 

 12. นายบรรยง เอื้อนจติร หัวหนาฝายปกครอง 

 13. ส.ต.ต.หญงิฐติริัตน คุณชมภู หัวหนาฝายสงเสรมิกิจการขนสง 

  14. นางสาววไิล             วงศพรม             หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

 15. นางสาวนรศิรา หงสกุล หัวหนาฝายกจิการสภา 

 16. นายวรดล หวานแหลม นติกิรชํานาญการพเิศษ  

 17. นางเบญจวรรณ จนิตนพงคพันธุ นักวชิาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

 18. นางเกสร คําออง นักวชิาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ 

 19. นางสาวฉลัทชา ปดสาพันธุ นักวชิาการพัสดุชํานาญการ 

 20. นางรตันา กระจางฉาย นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
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 21. นางเลศิลักษณ ทรัพยรุงทวผีล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 22. นางสุพัตรา จันทรศร ี พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 

 23. นางสาวพมิพณารา  ทองคํา            คนงานสารบรรณ 

ฯลฯ 

ผูเขารวมรับฟงการประชุม 

 1. ร.ต.ต.ประทุม ไหวมาเจรญิ ประธานชุมชนเจรญิประเทศ 

 2. นางจุรยี  ยิ้มออน ประธานชุมชนสงิหชัย 

 3. นางสาวฉันทนา  เขยีวคํา ประธานชุมชนบานหวัเวยีง 

 4. นายเฉลมิศักดิ์  ทรายสมุทร  ประธานชุมชนนากวมเหนอื 

 5. นายบุญแถม โยธา ประธานชุมชนทาคราวนอย 

 6. เรอืเอกวเิชยีร มานันท ประธานชุมชนพระธาตุนากวมเหนอื 

 7. นายปรชีาปกรณ ไสยรัตน สื่อมวลชน 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ทานทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 

เปนการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 บัดนี้

สมาชิกสภาฯ ไดเขาประชุมครบองคประชุมแลว ประกอบกับทางผูบริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหนา

สวนการงานของเทศบาลนครลําปาง ตลอดจนผูที ่สนใจไดเขารวมรับฟงการประชุมครั ้งนี ้ดวย      

และไดเวลาตามกําหนดนัดหมายแลว คือ เวลา 09.30 น. ในการนี ้กระผม นายจาตุรงค พรหมศร             

ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาล        

นครลําปาง ไดขึ้นมาปฏบิัตหินาที่เปนประธานฯ ในที่ประชุมครัง้น้ี ขอเชญิครับ   

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนีเ้ปนการประชุมสภาเทศบาล

นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4 ครั้งที่  1 ประจําป 2562 เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมฯ          

และสมาชิกสภาฯ มาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมครับ ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง       

ขอตอนรับผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่มารวมรับฟงการประชุมในครั้งนี้ดวยความยินดียิ่ ง  กอนที่จะ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ อานประกาศฯ            

และหนังสือจากเทศบาลนครลําปาง เชญิครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน  กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง        

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 ในวันนี้ใชระเบียบวาระที่มีการแกไขเพิ่มเติม       

จากนี้ไปผมมขีอเรื่องท่ีจะเรยีนแจงตอที่ประชุมเปนลําดับดังน้ี  
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     ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง  เรยีกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่ 4 ประจําป 2562 

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

ตามมติที่ประชุมและ/หรอืประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ 

ประจําป 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562  

ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2562 มีกําหนด 30 วัน เริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 – 30 

ธันวาคม 2562 ดังความแจงแลวนัน้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเปดสมัยประชุม      

และเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2562  มีกําหนด 30 วัน 

เริ่มตนตัง้แตวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2562 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 11 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2562 

กติต ิ จวิะสันตกิาร 

(นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

หนังสอื 

ที่ ลป 52001/7687               สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

                 ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100 

                               24 ธันวาคม 2562 

เรื่อง    มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปางเปนผูอภิปราย ช้ีแจง หรือแถลงญัตติ 

          ตอสภาเทศบาลนครลําปาง 

เรยีน    ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

อางถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/131 ลงวันที่  19 ธันวาคม 2562 

ตามหนังสืออางถึง สภาเทศบาลนครลําปางไดนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 

สภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอยีดแจงแลว นัน้ 

เพื่อใหการประชุมดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม  

และอํานาจตามความในขอ 56 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม

สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค  

นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานัก      
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และกอง เปนผู อ ภิปราย ช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทูตอสภาเทศบาลนครลํ าปาง                  

ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1. นายสมเกียรติ อัญชนา  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

2. นายสุรทัศน  พงษนกิร รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

3. นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

4. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถอื 

                   กิตติภูมิ  นามวงค         

             (นายกติติภูม ิ นามวงค)  

         นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

กระผมมีขอเรื่องที่จะแจงเพื่อใชประกอบในการประชุมในวันนี้ ตามที่ไดเรียนไปเมื่อสักครู ลําดับตอไป

ผมขอเรียนเชิญทานประธานฯ ไดทําหนาที่ในการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งใช

ระเบยีบวาระแกไขเพิ่มเตมิ ขอเรยีนเชญิครบั 

ระเบยีบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

- ไมม ี– 

ระเบยีบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่  3 ประจําป 2562 

เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

นายกิตต ิจิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรอง

รายงานการประชุม ขอ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 

ประจําป 2562 เม่ือวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีสมาชิกฯ ทานใดขอแกไขหรือไมครับ       

เชญิ นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธาน  

สภาฯ ที่ เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแกไข

รายงานการประชุม 

          - หนาที่ 9 นับจากดานบนลงมาบรรทัดที่ 15 ขอความ “ก็จะไดมีการแจงเรื่องตอไปใหทราบ  

เทานั้นเอง วาไดทําใหถูกตอง” ขอแกไขเปน “ก็จะไดมกีารแจงเรื่องตอไปใหทราบเทานัน้เอง วาไดทํา

ไมถูกตอง” ขอบคุณครับ 
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 นายกติต ิจวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ  

ไดขอแกไขรายงานการประชุม ในหนาที่  9 นับจากดานบนลงมาบรรทัดที่ 15 ขอความ “ก็จะไดมี

การแจงเรื่องตอไปใหทราบ เทาน้ันเอง วาไดทําใหถูกตอง” ขอแกไขเปน “ก็จะไดมีการแจงเรื่องตอไป

ใหทราบเทานั้นเอง วาไดทําไมถูกตอง” มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ         

อกีหรอืไมครับ ไมมีนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมฯ สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบใหแกไขรายงานการประชุมฯ 

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหแกไขฯ ครับ

ทานประธานฯ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง   

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2562 เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 หนาที่ 9 นับจาก

ดานบนลงมาบรรทัดที่ 15 ขอความ “ก็จะไดมกีารแจงเรื่องตอไปใหทราบ เทานัน้เอง วาไดทําใหถูกตอง” 

แกไขเปน “ก็จะไดมกีารแจงเรื่องตอไปใหทราบเทานัน้เอง วาไดทําไมถูกตอง” 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไป ผมจะขอมติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯ ทานใดรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 

ประจําป 2562 เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรอง

รายงานการประชุมครับทานประธานฯ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมมีตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 3 ประจําป 2562 เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

ระเบยีบวาระที่ 3 กระทูถาม 

 3.1 เร่ือง งานกอสรางอาคารอเนกประสงค บริ เวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงขามบิ๊กซี)   

และงานกอสรางอาคารสํานักงานทองเที่ยวฯ (โดย นายสมบูรณ คุรุภากรณ) 

 นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไประเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม 

ขอ 3.1 เรื่อง งานกอสรางอาคารอเนกประสงค บริ เวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงขามบิ๊กซ)ี และงาน

กอสรางอาคารสํานักงานทองเที่ยวฯ (โดย นายสมบูรณ คุรุภากรณ) เชญิ นายสมบูรณ คุรุภากรณ 

นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ       

ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทูถาม 

เรื่อง ขอเสนอกระทูถาม 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
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ขาพเจา นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทูถาม            

ตอนายกเทศมนตรนีครลําปาง 1 กระทู 2 เรื่อง ดังน้ี 

เรื่องที่ 1   งานกอสรางอาคารอเนกประสงค บรเิวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงขามบิ๊กซ)ี 

    ตามที่เทศบาลฯ วาจางให หางหุนสวนจํากัด เอ.อาร.อลูมินั่ม กอสรางอาคารอเนกประสงค 

บรเิวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงขามบิ๊กซ)ี ตามสัญญาเลขที่ 54/2560 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 มาจนถึง

บัดนี้เปนเวลานาน 2 ปเศษแลว งานกอสรางฯ ยังไมแลวเสร็จ ขาพเจาขอต้ังกระทูถามนายกเทศมนตรีวา 

สถานะของงานกอสรางฯ ดังกลาวเปนอยางไร 

เรื่องที่ 2   งานกอสรางอาคารสํานักงานทองเที่ยวฯ 

     ตามที่เทศบาลฯ รับเงินอุดหนุนจากสวนราชการอื่นมากอสรางอาคารสํานักงานทองเที่ยวฯ 

กอสรางในพื้นที่บริเวณตลาดหนาเทศบาล 4 (ขางอาคารอเนกประสงคฯ) งานกอสรางไดหยุดชะงักมา

ยาวนานแลว ขาพเจาขอตัง้กระทูถามนายกเทศมนตรวีา งานกอสรางฯ โครงการดังกลาว สถานะเปนอยางไร 

 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดบรรจุกระทูถามนี้ เขาสูวาระการประชุมในเดอืนธันวาคม 2562 นี้ดวย  

 ขอแสดงความนับถือ 

                (ลงชื่อ)       สมบูรณ  คุรุภากรณ       ผูตัง้กระทูถาม 

   (นายสมบูรณ  คุรุภากรณ) 

  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบรหิาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ         

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง      

ขอตอบกระทูถามของสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ที่ไดสอบถามและติดตามโครงการทั้ง 2 โครงการ     

ก็คอื 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  

และบริหารสัญญาจางมีขอขัดแยง ในแบบรูปรายการตามสัญญาจางหลายประการ จึงมีการแกไข

สัญญาจาง แบบแปลนและรายการประกอบแบบไปหลายครั้ง พรอมไดขยายระยะเวลาการกอสราง

จากกําหนดสิ้นสุดสัญญาเดิม เปนสิ้นสุดสัญญาจาง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หลังจากสิ้นสุด

สัญญาจางแลว ผูรับจางก็ยังคงทําการกอสรางตอไป โดยไมไดหยุดการกอสราง ตามเงื่อนไขและ

ขอตกลง ในสัญญาจาง อีกทั้งตองชําระคาปรับใหผูวาจางตามขอตกลงในสัญญาจางตอไป            

ตามขอตกลง ในสัญญาจาง ขอ 15 จนกวาการกอสรางจะแลวเสร็จ ขณะนี้ผูรับจางไดมีหนังสือสงมอบงาน          

งวดสุดทายแลว อยูระหวางการพิจารณาตรวจรับงาน ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะดําเนินการ
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ตามระเบียบตอไป นี่ก็เปนโครงการงานกอสรางอาคารอเนกประสงคบริเวณตลาดเทศบาล 4        

(ตรงขามบิ๊กซี) สวนงานกอสรางอาคารศูนยแสดงสินคาและการทองเที่ยว ตามสัญญาจางที่ 20/2561 

เริ่มสัญญาจาง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ส้ินสุดสัญญาจาง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยบริษัท 

ฐานวศิวกรรมธุรกิจจํากัด เปนผูรับจาง ขณะทําการกอสรางและบริหารสัญญาจาง มีขอขัดแยงในแบบ

รูปรายการทําใหตองมีการแกไขสัญญาจางและปรับลดคางานลงตามขอเท็จจริง และจากการแกไข

สัญญาจางไดขยายระยะเวลาสิ้นสุดการกอสรางตามสัญญาจางออกไป เปนสิ้นสุดสัญญาจาง ในวันที่ 

25 เมษายน 2562 ผูรับจางไดสงงานงวดที่ 1 และคณะกรรมการไดตรวจรับงานจางไป เมื่อวันที่         

6 ธันวาคม 2561 หลังจากนั้นผูรับจางไดทําการกอสรางอยางไมเต็มที่และไมตอเนื่อง โดยไดมีการ

ทํางานและหยุดงานเปนระยะ อีกทั้งไมจัดหาวัสดุอุปกรณและการกอสรางเขาหนวยงาน และทํางาน

กอสรางลาชาไมเปนไปตามแผนที่ไดแจงไวกับทางเทศบาล ปริมาณคนงานมีไมเพียงพอในการ

ปฏบิัติงาน จนสุดทายหยุดงานโดยไมทราบสาเหตุ เทศบาลจงึไดยกเลิกสัญญาจางกับผูรับจาง เมื่อวันที่ 

8 พฤษภาคม 2562 เพื่อหาผูรับจางรายใหม แตเนื่องจากในกระบวนการจัดหาผูรับจางรายใหม       

ตามระเบียบไมสามารถจัดหาและกอหนี้ผูกพันไดภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขณะนี้อยูระหวาง

การหาแนวทางการแกไขปญหาและจัดหางบประมาณมาทําการกอสรางตอไป ก็เปน 2 โครงการที่ทาง

สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกยีรติไดใหความสนใจในเบื้องตน ขอบคุณครับ 

 นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นายสมบูรณ คุรภุากรณ 

 นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ        

ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง เทาที่ผมฟงการตอบกระทูถาม 

การชี้แจงของทานนายกฯ ก็จับประเด็นหลัก ๆ ไดคือ ปญหาที่กอใหเกิดงานลาชาหรืออีกรายหนึ่งคือ

ทิ้งงานไป ก็มีขอขัดแยงเกี่ยวกับรูปแบบจึงทําใหงานไมแลวเสร็จ ซึ่งการที่งานไมแลวเสร็จ สงผลให

เทศบาลและประชาชนโดยทั่วไปเสียโอกาสการใชพื้นที ่ ก็อยางโครงการแรกจริง ๆ ก็นาจะเสร็จ

ตั้งแต 2 ปที่แลว ตอนนี้ก็ เลยมา ผมอยากจะขอคําชี้แจงจากทานนายกฯ อีกครั้งหนึ่ง สําหรับคาปรับ   

ในโครงการที่ 1 ประมาณกี่แสนหรือกี่ลานบาท ชวยตอบผมดวยครับ เกี่ยวกับเรื่องการทิ้งงานของ    

ผูรับจาง ถาเกิดข้ึนจากฝายผูวาจางออกแบบมาไมดีหรือวาไมครบถวนสมบูรณ ทําใหการกอสราง      

ไมตอเนื่อง เรื่องนี้ผมก็อยากจะขอตําหนิฝายบริหาร คือ ถามีปญหาเรื่องแบบและไมไดแกไข           

โดยทันทวงที หรอืปลอยใหลาชาจนเกิดความเสียหายและผูรับจางจะตองหยุดรอ ไมสามารถทํางานได

ตอเนื่องหรือปญหานี้คางมานานพอควร ทําใหผูรับจางจะตองพิจารณาทิ้งงานไป ผมก็เห็นใจผูรับจาง 

เขาตั้งใจที่จะมาสรางผลงาน และเปนธุรกิจของผูรับจางมาทํางานกอสรางเพื่อหลอเลี้ยงบริษัท         

หางรานของเขา ทีนี้ทุกครั้งที่มีปญหา ฝายบริหารโดยเฉพาะนายกฯ จรงิ ๆ ก็ควรจะลงมาชวยดูแล 

อยางเชนถาทานนายกฯ เจอคณะกรรมการ เจอประธานก็ควรที่จะสอบถามวาปญหาคอือะไร ถาปญหา

เปนเรื่องที่อยูในอํานาจของนายกฯ ก็ควรจะลงไปแกไข ไมควรที่จะไปโทษวาเปนเรื่องของคณะกรรมการ 
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เรื่องของผูควบคุมงาน ซึ่งการแกไขงานเพื่อใหงานเดินตอไปได ไมไดยาก ทานนายกฯ มีอํานาจเต็มอยูแลว 

เพียงแตวาการแกไขนั้น ไมไดทําใหเกิดความเสียหายหรือเสียเปรียบตอทางเทศบาล แกแลวงานเดินได 

วัสดุอุปกรณพื้นที่อะไรยังเทาเดมิหรอืมากกวาเดิม สามารถทําไดนะครับ ซึ่งจะทําใหงานเดินหนาตอไปได 

แบบนี้ทาง สตง. หรอืฝายตรวจสอบภายนอก ก็คงไมมาตรวจสอบหรอกครับ หลาย ๆ งานที่ผมเห็น     

มปีญหาเรื่องแบบ เนื่องจากวาผมกับผูรบัจางก็รูจักกัน เจอกันตามงานก็เลาใหฟง แตปรากฏวาไมมีการแกไข 

อยางที่ผมวา อาจจะมีแตวานานกวาจะไดขอสรุป ทําหนังสือสอบถามกันไป ๆ มา ๆ หลายเดือน 

เสียเวลาเปลา แทนที่งานจะเดินไปขางหนา อีกประการหนึ่งการทิ้งงานไมไดมีผลดีตอฝายใดเลย    

นะครับ ผมยกตัวอยาง ผูรับจางทิ้งงานไป นอกจากสูญเสียโอกาสที่จะทํางานตอไป ผูรับจางจะตอง   

ถูกยึดหลักประกัน เพราะเขาเปนฝายทิ้งงานก็ตองโดนยึด และพวกวัสดุอุปกรณที่ทําไปแลวก็จะตอง     

เสียเปลาไป เพราะไมสามารถที่จะขอเบิกในงวดตอไปได เนื่องจากวางานไมไดทํา ซึ่งเรื่องสุดทาย     

การที่ผูรับจางทิ้งงานไป ทําใหเขาไมสามารถที่จะประกอบกิจการตอไปได ก็คือ ตองปดบริษัท            

ไมสามารถที่จะประมูลได เนื่องจากวาถูกแบล็กลิสตกับสวนราชการ เพราะฉะนั้นการทิ้งงานเปนเรื่องที่  

ไมมีใครอยากทิ้งหรอกครับ นอกจากวาถึงทางตันไปไมไดจรงิ ๆ เพราะฉะนั้นหลาย ๆ งาน ในเทศบาล   

ผูรับจางทิ้งงาน ผมก็เห็นใจเขานะครับ ถาเกิดจากฝายผูวาจางและเกิดการเฉยเมย ไมแกไขปญหา        

ใหโดยรวดเร็ว นอกจากผูรับจางจะเสียหาย เ ท ศบาลก็เสียหาย จากการไมไดใชพื้นที่ ไมไดใช

สาธารณูปโภคที่ออกแบบมา สําหรับการที่ผูบริหาร โดยทานนายกฯ ไมไดลงไปแกไข หรอือาจไปแกไข

แตไมไดใชความสามารถเพียงพอ ก็ปรากฏวา ผมเห็นมีคําสั่งอยูคําสั่งหนึ่งที่มีการต้ังกรรมการสอบสวน 

เรื่องนี้ก็เกี่ยวของกับกระทูนะครับ ไมไดนอกเรื่อง มีคําสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทีมวิศวกร สถาปนิก     

ชางตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานกอสราง ผมเชื่อวา ถาทานนายกฯ มีฝมือ มีความสามารถ ผมคิดวาเรื่อง

แบบนี้คงไมเกิดข้ึน เพราะฉะนั้นผมขอตําหนิ โดยเฉพาะทานนายกฯ ทานเกงในการจัดประมูลงาน

กอสรางใหญ ๆ แตการบรหิารงานกอสรางของทานไมมปีระสทิธิภาพ ขอบคุณครับทานประธานฯ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบรหิาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ         

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง        

ก็ขออนุญาตเพิ่มเตมิ จรงิ ๆ แลว ในฐานะนายกเทศมนตร ีคณะผูบรหิาร ตลอดจนขาราชการฝายประจํา  

ไมมีใครที่อยากจะยกเลิกสัญญา เราประคับประคองทุกโครงการใหสําเร็จจนได แตทั้งนี้ทั้งนั้น ตอง

เปนไปตามระเบียบขอกฎหมายทางพัสดุ อยางชัดเจน เม่ือไมสามารถที่จะบรหิารจัดการใหเปนไปตาม        

ขอระเบียบกฎหมายไดแลว ก็ถึงข้ันตอนที่จะตองยกเลิกสัญญา ไมใชวาไมพยายามที่จะเอื้อประโยชน

ใหกับผูรับจาง เราไมมีนโยบายไมมีแนวทางที่จะทําอยางนั้น สวนโครงการตาง ๆ ที่เกิดข้ึนทุกโครงการ 

ก็สามารถที่จะบริหารจัดการสัญญาได แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยูที่ผูรับจางเชนเดียวกัน อยางเชนโครงการ

กอสรางอาคารอเนกประสงคที่สมาชกิสภาฯ ผูทรงเกียรติไดใหความสนใจและตั้งกระทูถาม ก็สามารถ
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ดําเนนิการมาถงึจุดนี้ได ณ เวลานี้เขาก็สงงวดงานมาเปนงวดสุดทายแลว เมื่อโครงการเสร็จสิ้น แตจะให

ผมตอบวาเปนเงินเทาไหร ก็ยังตอบใหไมไดเพราะยังอยูระหวางการพิจารณาการตรวจรับงาน        

และคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุที่จะดําเนินงานตามระเบยีบ ผมบอกไมไดวากี่บาท กี่สตางค ในสวนที่หน่ึง

ถาเปนไปตามสัญญาการตรวจรับก็ตองเกิดข้ึนและสวนที่สองคาปรับเทาไหรก็ตองเกิดขึ้น สวนสิทธิ

ของผูรับจางที่จะตองรักษาสิทธิของตัวเองก็วาไปตามขอระเบียบกฎหมาย ในสวนที่สองอาคาร   

ศูนยแสดงสนิคา ซึ่งไดรับเงนิอุดหนุน เราเองก็ประคับประคองใหถึงที่สุดแลว ผูรับจางเขาหนีงานไปแลว 

แตปรากฏวางบประมาณดังกลาวเปนงบอุดหนุนจากรัฐบาลเราตองรายงานจังหวัด เมื่อรายงานจังหวัด 

จังหวัดบอกวาเกิดความเสียหายเราจึงจําเปนตองตั้งกรรมการสอบ ตอนนี้ตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริง

เสร็จเรียบรอยแลว ก็มีการสอบวินัย งานวินัยก็ระบุไวชัดเจนวา ถาผูใดที่เกี่ยวของกับวินัยรายแรง ก็วา

กันไปตามระเบียบวินัยรายแรง สวนการสอบอีกประเด็นหนึ่งก็คอื การสอบละเมิด คาเสียหาย ใครที่ทํา

ใหเกิดการเสียหาย ตองมีผูรับผิดชอบ เปนไปตามระเบียบขอกฎหมายทั้งนั้น ไมไดทําตามอําเภอใจ    

ตามความรูสึกนึกคิด เพราะฉะนั้นอะไรที่เปนขอเท็จจริงก็ตองมาวากัน สบายใจไดครับ ทุกโครงการ

บริหารสัญญาใหเปนไปตามขอระเบียบกฎหมาย รับรองไมมีการเอื้อประโยชนใหผูรับเหมาเด็ดขาด 

ขอใหสบายใจได เพราะฉะนัน้สองโครงการดังกลาวก็เปนหนาที่ของผม โครงการที่ 1 ก็วากันไปตามขอ

ระเบยีบกฎหมาย โครงการที่ 2 ก็วากันไปตามขอระเบียบกฎหมายที่สําคัญตามมาก็คือวา ผมจะตองทํา

อยางไรใหโครงการดังกลาวแลวเสร็จ จะหาเงินจากงบประมาณสวนไหนในภายภาคหนาหลังจาก

ขอเท็จจรงิดังกลาวปรากฏขึ้นมา ผมเองและทีมงานก็ไดเริ่มพูดคุยกันแลววา จะตองดําเนินการอยางไร

ใหโครงการดังกลาวแลวเสร็จเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมมีเจตนาที่จะยื้อเวลา ไมมีเจตนาที่จะไป

ขัดขวางการทํางานของใครทัง้สิ้น ขอใหสบายใจได ขอบคุณมากครบั 

 นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นายสมบูรณ คุรุภากรณ 

 นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ        

ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขออภิปรายเพียงสั้น ๆ 

ครับ คอืที่ผมอภิปราย ผมเพยีงแตของใจวา ทําไมงานกอสรางถึงมีการทิง้งานหลาย ๆ โครงการ ของใจ

ในเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงานของฝายบริหาร เพียงแตวางานบางอยางเล็ก ๆ นอย ๆ ติดขัด     

ถาฝายบริหารลงมาชวยดูแลก็จะราบรื่น แตไมใชวาจะไปทําอะไรที่ทุจริตทานพูดเม่ือสักครูวา เสนอ

คลาย ๆ วาเปนการเอื้อประโยชนกับผูรบัจาง ไมใชนะครับ ประโยชนเหมือนเดิมตรงไปตรงมาเพียงแตวา 

บางอยางที่ติดขัดในเรื่องของแบบกอสรางที่คนของเทศบาลเปนผูออกแบบ บางครั้งเปนงานที่ใหญ       

มีขอผิดพลาด แตการที่จะดื้อดึงทําตามแบบไปบางทีงานกอสรางก็ทําไมได ถาทานนายกฯ ในฐานะ      

ที่เปนผูวาจางตรงน้ี เราสามารถที่จะลงไปดูไปแกไขได เพราะไมใชเรื่องใหญเรื่องโตอะไร แกไขในอํานาจ

หนาที่โดยที่เทศบาลไมไดเสียประโยชนแบบน้ีงานก็สามารถเดินไปได แตที่ผมพูดเปนกรณทีี่เกิดขึ้นจริง

และเขามาเลาใหฟง แตผมไมพูดในรายละเอียดผมคิดในใจวา ที่จริงเรื่องแบบนี้ ถาทานนายกฯ มานั่ง

ตรงหัวโตะประชุม มาแกไขงานใน เรื่อ งตาง ๆ ไมยากหรอกครับ โดยที่เทศบาลก็ยังไดประโยชน
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เหมือนเดมิหรอืไดมากกวาเดิม แตวางานสามารถเดินไปได ผมเพยีงแตแปลกใจวาทําไม ทานถึงไมลงไป

ชวยดูแล ซึ่งหลาย ๆ โครงการผมดูแลวและไดยินมาวามีปญหาติดขัดในเรื่องแบบนี้และทําใหเกิด    

ความลาชา วันนี้ก็เลยมาตั้งกระทูถามและมาแสดงความคิดเห็นขอแนะนําใหฝายบริหารวา โครงการ

ใหญ ๆ โครงการที่ซับซอนก็อยาปลอยใหเปนเรื่องของคณะกรรมการแตเพียงฝายเดียว บางครั้ง

ผูบริหารควรเขาประชุมเพื่อบริหารงานโครงการกอสรางบางจะไดรับรูปญหาของผูรับจาง แลวถาเรา

สามารถที่จะแกไขไดก็ควรที่จะแกไขเลย ขอบคุณครบั 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบรหิาร 

 นายกิตติภูมิ นามวงค นายก เทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ         

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง     

คอืจรงิ ๆ แลว ใชคําวา ไมบรหิาร ไมจัดการปลอยปละละเลย จะใชคําเหลาน้ีไมได เพราะมีกระบวนการ

ตามขอระเบียบกฎหมายกระบวนการแกไขแบบแปลน สวนเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ที่บอกวาทําไมไมแกไข 

เรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ผมแกไขไปหมดแลว แตหมายถึงเรื่องใหญ ๆ ตองใชเวลาเลยทําใหเกิดปญหา       

ผมเขาใจนะครับ คอื เรื่องเล็ก ๆ ไมมปีญหาหรอก แตที่มปีญหาคือโครงการใหญ ๆ แกไขตรงจุดใหญ ๆ 

ซึ่งผมเองก็ตองมอบใหคณะกรรมการเปนผูดําเนินการ ผมจะสั่งการโดยตรงไมได เพราะฉะนั้นเขา

จะตองเสนอขึ้นมาใหผม เพราะฉะนั้นการแกไขปญหาในทุกโครงการสบายใจไดครับ รับรองไมใหใคร

เดือดรอน แตที่ทําใหเกิดความเดือดรอน เพราะวามีปญหาใหญ ๆ ที่จะตองดําเนินการในข้ันตอนตอ ๆ 

ไปในขอระเบยีบกฎหมายเทานัน้ ขอบคุณมากครับ        

 

 3.2 เร่ือง ความคืบหนาของการ จัดการเ รื่อ งตลาดบ ริเ วณหนาสถานีรถ ไฟ                

(โดย นางสาวอมลยา เจนตวนิชย) 

 นายกิตติ  จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไปในระเบียบวาระที่ 3 ขอ 3.2 

เรื่อง ความคบืหนาของการจัดการเรือ่งตลาดบรเิวณหนาสถานีรถไฟ (โดย นางสาวอมลยา เจนตวนิชย) 

เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนชิย 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ       

ที่เคารพ ดฉิัน นางสาวอมลยา เจนตวนชิย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทูถาม 

เรื่อง ขอเสนอกระทูถาม 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ขาพเจา นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทูถามตอ

นายกเทศมนตรนีครลําปาง เรื่อง ความคบืหนาของการจัดการเรื่องตลาดบรเิวณหนาสถานีรถไฟ วา  

1. เทศบาลฯ ไดดําเนนิการอะไรไปแลวบาง และปจจุบันนี้เรื่องอยูในขัน้ตอนใด 

2. เทศบาลฯ ไดเก็บเงนิคาเชาถงึเม่ือใด เปนเงนิจํานวนเทาใด 
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3. ขอทราบผังบรเิวณพื้นที่เชาที่เทศบาลเชาจากการรถไฟ เปนเนื้อที่เทาใด และมผีูเชาอยูกี่ราย 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาดําเนินการตอไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

                 (ลงช่ือ)       อมลยา  เจนตวนิชย       ผูตัง้กระทูถาม 

    (นางสาวอมลยา เจนตวนชิย) 

    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบรหิาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ         

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง     

ขออนุญาตตอบกระทูถามของสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ซึ่งไดสอบถามเรื่องตลาดรถไฟ ในสองสาม

ประเด็น จริง ๆ เรื่องนี้ไดสอบถามในการตั้งกระทูถามในสภาแหงนี้หลายครั้ง ผมจะพยายามตอบ       

ใหกระชับและตรงประเด็นมากที่สุด ก็เริ่มตั้งแตรถไฟเม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2561 รถไฟไดทําหนังสือ     

ถึงเทศบาลขอทราบผลการชําระการเชาที่ดินที่สถานีรถไฟ ระยะเวลา ณ ขณะนั้นคือ 3 ป ตั้งแตวันที ่    

1 กันยายน 2559 จนถึง 31 สิงหาคม 2562 ก็ตามหนังสือ ลป./ทด./02/10/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 

2561 สําหรับเอกสารทั้งหมดน้ี ถาทานสมาชิกสภาฯ ตองการเอกสารที่ผมพูดก็สามารถที่จะทําเรื่อง          

ขอเอกสารเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาไดทุกเม่ือนะครับ ณ ขณะนั้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 

เทศบาลไดทําหนังสือถึงนายสถานีรถไฟนครลําปาง แจงวาอัตราคาเชาตอเดือนเกินอํานาจอนุมัติของ

นายกเทศมนตรี เทศบาลฯ ตองขอทําความตกลงกับผูวาราชการจังหวัดลําปาง ซึ่งปจจุบันอยูระหวาง

การพจิารณาของจังหวัดอยู ก็ยังไมไดรับคําตอบจากทางจังหวัดใหกับเทศบาลใด ๆ ทัง้สิ้น ตามหนังสอื

ที่ ลป 52005/5728 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 หลังจากนั้น วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 การรถไฟ     

แหงประเทศไทย ทําหนังสือถึงเทศบาลนครลําปาง เรื่อง เตือนใหชําระคาเชา คาตาง ๆ พรอมลงนาม

สัญญาเชาที่ดินที่สถานีรถไฟลําปาง ระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที ่1 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 

รวมพื้นที่  2,747.50 ตารางเมตร เปนเงินทั้งสิ้น 1,762,668 บาท (ครั้งแรก) ตามหนังสือ ที่ บส.

61/1321/2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 เทศบาลเองก็ไดทําหนังสือตอบกลับไป เมื่อวันที่           

24 เมษายน 2562 เทศบาลนครลําปาง  ทําหนังสือถึงนายสถานีรถไฟนครลําปาง แจงเหตุผล           

ขอระเบียบ และกฎหมายที่ไมอาจชําระคาเชา คาตาง ๆ พรอมลงนามสัญญาเชาที่ดินที่สถานีลําปาง    

ไดใหการรถไฟทราบ เพราะเกินอํานาจหนาที่ของผม ผมจึงทําหนังสือถึงจังหวัด แตจังหวัดก็ยังไมได

ตอบกลับมา ตอนนี้ทางเทศบาลก็รออยู ตามหนังสือที่ ลป 52005/2094 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 

หลังจากนั้นวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 การรถไฟแหงประเทศไทย ทําหนังสือถึงเทศบาลนครลําปาง    

อกีฉบับหนึ่ง เรื่อง เตอืนใหชําระคาเชา คาตาง ๆ พรอมลงนามสัญญาเชาที่ดินที่สถานรีถไฟลําปาง ระยะเวลา 

3 ป ตัง้แตวันที่ 1 กันยายน 2559 ถงึ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 รวมพื้นที่ 2,747.50 ตารางเมตร เปนเงนิทัง้สิ้น 
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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      

ทําหนังสอืถงึการรถไฟแหงประเทศไทย แจงเหตุผล ขอระเบียบ และกฎหมายที่ไมอาจชําระคาเชาตาง ๆ 

พรอมลงนามสัญญาเชาที่ดินที่สถานีรถไฟลําปางไดใหการรถไฟทราบ และแจงยินยอมเขาสูกระบวนการ    

ยุติขอพิพาทโดยการเสนอเรื่องเขาสูคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพง        

ของสวนราชการ  ตามหนังสือที่  ลป 52005/3740 ลงวันที ่  22 กรกฎาคม 2562  ในวันที่                  

11 กรกฎาคม 2562 การรถไฟแหงประเทศไทย ทําหนังสือถึงเทศบาลนครลําปาง เรื่อง บอกเลิกสัญญาเชา

ที่ดินที่สถานีรถไฟลําปาง พรอมสงมอบคืนพื้นที่เชาใหแกการรถไฟ ภายในวันที่  31 สิงหาคม 2562    

(ครั้งที่สาม) ตามหนังสือที่ บส.61/1321/2562 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 25 กรกฎาคม 

2562 เทศบาลนครลําปาง ทําหนังสือถึงการรถไฟแหงประเทศไทย แจงใหทราบดังนี้ 1. ขอเชาที่ดิน  

ตามสัญญาเชาครัง้สุดทาย (ครัง้ที่ 11) ในอัตราปละ 286,389 บาท เพราะเราไมสามารถที่จะเปนแบบ

อื่นได เพราะจังหวัดก็ยังไมตอบหนังสือมาใหเทศบาล เราจะจายตามที่การรถไฟเรียกเก็บก็ไมได    

เพราะไมมขีอระเบยีบกฎหมายรองรบัใหเทศบาลจายได 2. กรณกีารรถไฟไมเห็นดวย เทศบาลยนิดีเขาสู

กระบวนการยุติขอพิพาทโดยการเสนอเรื่องเขาสูคณะกรรมการพจิารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดี

แพงของสวนราชการ ก็จะเขาสูคณะกรรมการ เรายินดีที่จะทํา เพื่อเราตองการวาอะไรที่จะเปน           

ขอระเบียบได ถาคณะกรรมการสั่งใหเทศบาลจาย เราก็จะเอามติของคณะกรรมการ มาเปนขออางอิง  

ในการเบิกจายเงนิใหกับการรถไฟ แต ณ เวลานี้โครงการยังไมถึงจุดที่จะเปนมติคณะกรรมการออกมา 

เราก็ไมสามารถที่จะจายได 3. ในระหวางการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพงของสวน

ราชการ เทศบาลยังคงครอบครองที่พพิาทและใหพอคาแมคาดังกลาวใชเปนประโยชนในที่ดินดังกลาว

ตามเดิม เรายินดีที่จะเชา แตขอใหเขาสูกระบวนการขอพิพาทของคณะกรรมการตอไปเทานั้น        

ตามหนังสือที่ ลป 52005/3820 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 หลังจากนั้นวันที่ 27 สิงหาคม 2562    

การรถไฟแหงประเทศไทย ทําหนังสือถึงเทศบาลนครลําปาง เรื่อง บอกเลิกสัญญาเชาที่ดินสถานีรถไฟ

ลําปาง พรอมสงมอบคืนพื้นที่เชาใหแกการรถไฟ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 หากไมดําเนินการ   

การรถไฟ จะใชสิทธิดําเนินการฟองขับไลเรียกคาเสียหายจากเทศบาล (ครั้งที่ส่ี) ตามหนังสือ บส.

61/1321/2562 ลงวันที่ 27 สงิหาคม 2562 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 แขวงบํารุงทางลําปาง ทําหนังสือ

ถึงเทศบาลนครลําปาง เรื่อง นัดตรวจสอบและรับมอบพื้นที่เชาคืน ที่ยานสถานีรถไฟลําปาง ในวันที่    

3 กันยายน 2562 เทศบาลนครลําปาง โดย นายยุทธนา ศรสีมบูรณ รองปลัดเทศบาล นายวชิญศคิภัทร 

วงศมณ ีผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ นายสวาท จําปาอูป หัวหนาสํานักปลัด เขาหารือกับผูแทนของ

การรถไฟแหงประเทศไทย ณ สถานีรถไฟลําปาง ขอสรุป ก็คือ การรถไฟแหงประเทศไทยแจงความ

ประสงคใหเทศบาลชําระคาเชาที่คางอยู และสงมอบพื้นที่คืนใหการรถไฟ และทางเทศบาลนครลําปาง 

ทําหนังสือถึงแขวงบํารุงทางลําปาง ขอเลื่อนนัดตรวจสอบและรับมอบพื้นที่เชาคืนยานสถานีรถไฟ

ลําปาง ในวันที่ 16 กันยายน 2562 กระผม พรอมดวยนายยุทธนา ศรีสมบูรณ รองปลัดเทศบาล        
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นายสวาท จําปาอูป หัวหนา สํานักปลัด  ไดเขาพบกับผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยสิน การรถไฟ     

แหงประเทศไทย เพื่อหาทางออกรวมกันระหวางสองหนวยงาน ผมก็ยังยืนกรานคําเดิมวา 1. เทศบาล 

ยังมีความตองการที่จะขอเชาพื้นที่ดังกลาว 2. เทศบาลพรอมที่จะจายคาเชาทั้งหมด แตทั้งน้ีตองมีขอ

ระเบยีบกฎหมายรองรับ ซึ่งไมมขีอระเบยีบกฎหมายรองรับก็เขาสูคณะกรรมการแกไขขอพิพาทระหวาง

หนวยงาน 3. ในชวงดังกลาวนี้ ผมขอใหการรถไฟไมไปยุงกับพอคาแมขาย ใหเขาไดทํามาหากิน

ตามปกติทุกอยาง นี่คือขั้นตอนสุดทายที่เราดําเนินการ ประเด็นที่สอง เทศบาลไดเก็บคาเชาถึงเมื่อใด 

เราหยุดการเก็บคาเชาตัง้แตมขีอพพิาทกันแลว ครัง้สุดทาย การจัดเก็บรายได การตออายุสัญญาครั้งที่ 11 

ระหวางวันที่ 1 กันยายน 2558 ถงึวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เทศบาลไดรับเงินมาทัง้หมด 366,480 บาท 

(สามแสนหกหม่ืนหกพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน) มีคางชําระ 1 ราย หลังจากจัดเก็บรายไดเม่ือสิ้นสุด

การเชาสัญญาแลวก็ไดรับเงินทั้งหมด 337,080 บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดสิบบาทถวน) 

คางคาเชาทั้งหมด 7 ราย หลังจากนั้นเราก็ไมมีการเก็บใด ๆ ทั้งสิ้นกับพอคาแมคา จนกวาการแกไข   

ขอพพิาทระหวางเทศบาลกับการรถไฟแลวเสร็จ ถาคณะกรรมการวาอยางไรก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามนั้น 

แตก็ยนืยันตามที่ผมไดไปพบกับฝายทรัพยสนิของการรถไฟก็ตามที่ไดกลาวมาทัง้หมด ขอบคุณมากครับ 

 นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนชิย 

 นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ       

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง สาเหตุที่ต้ังกระทูถาม    

เรื่องตลาดรถไฟ คอืตองการทราบความคืบหนาวาฝายบรหิารดําเนินการไปแลวอยางไร ในสวนที่ทาน

บอกวา ถามหลายครัง้ สวนที่เปนประเด็นปญหานัน้ทราบอยูแลววาเกิดจากอะไร เกิดจากการปลอยปละ

ละเลย ทําใหมีปญหาสะสมมาจนถึงปจจุบัน จนแกไขไมได คําถามก็ถามชัดเจนวา ปจจุบันเรื่องอยูใน

ขั้นตอนใด ทานก็ตอบเรื่องปจจุบันที่อยากจะทราบ เพราะทราบมาวาทานไดไปที่การรถไฟ ไปเจรจา  

และไปรับปากวาจะชําระเงิน ซึ่งในความเปนจริง คําวาขอระเบียบที่ทานพูดมาตลอดและทานก็รูอยู    

แกใจวา ชําระไมได แตทานก็ไปรับปากวาจะชําระใหภายในวันที่เทาไหรนั้น ก็จําไมไดนะคะ พอถึง

กําหนด ก็ชําระไมไดจริง ๆ ทางการรถไฟก็ใหสงมอบพื้นที่ ทานก็ไมสงเจาหนาที่ไปสงมอบคืนพื้นที่ให  

กับการรถไฟ ครั้งที่หน่ึง เขาก็ติดตามทวงถามมาอีก ทานก็ไมสงเจาหนาที่ไปมอบคืนพื้นที่ใหกับ       

การรถไฟ ก็ไมทราบเหตุผลวาทําไมฝายบริหารจึงไมสงมอบพื้นที่คืนใหกับการรถไฟ เพราะวาพื้นที่   

ของการรถไฟเขาก็ตองดูแลรับผิดชอบอยูแลว เขาคงไมไปรังแกพอคาแมคาอยูแลวนะคะ ในขอ 3 ที่ได

สอบถามวาพื้นที่เชาเทาใด เพราะวา ทานไมไปสงมอบพื้นที่ใหกับการรถไฟ และปจจุบันมีการกอสราง

รุกล้ําพื้นที่ตลาด ก็ไมมีความชัดเจนวา พื้นที่พิพาทที่เราเชามาจากการรถไฟ มีขอบเขตแคไหน        

ฝายบรหิารก็ไมไดไปสงมอบพื้นที่อยางเปนทางการใหกับการรถไฟ เพื่อใหมีความชัดเจนในเรื่องตาง ๆ 

จึงไดสอบถามวาปจจุบันนี้ เรื่องอยูในข้ันตอนไหน เมื่อสักครูทานนายกฯ ตอบยังไมชัดเจนวา ปจจุบัน

เก็บคาเชาถงึเมื่อใด ขอใหทานนายกฯ ตอบอกีครัง้นะคะ 
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นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบรหิาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ         

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก็คง

จะมีการเขาใจผิดกันนะครับวา หลังจากวันที่ผมเขาไปพบฝายบรหิารทรัพยสินของการรถไฟ เราไมได

รับปากวาจะชําระวันไหน เวลาใด เพียงแตวาในที่ประชุมวันนั้น มีหลายทองถ่ินที่มีเหตุการณแบบนี้

เกิดขึ้น ทางการรถไฟไดบอกวาใหไปศึกษา โดยเทศบาลเราใหไปศกึษาที่พิษณุโลกวาเขาไดดําเนินการ

แบบใด ผมก็ใหเจาหนาที่ประสานงานไปที่พิษณุโลกวา การชําระไดเอาขอระเบียบใดมาเปนแนวทาง    

ซึ่งทางพษิณุโลกก็ยังไมไดดําเนนิการเชนเดียวกับเทศบาลเรา เหตุผลตามมาหลังจากที่ผมไมดําเนินการ

คืนพื้นที่ใหกับการรถไฟก็เพราะวา ผมยังยืนกรานตามแนวทางของเทศบาลที่ทําหนังสือครั้งสุดทาย

ใหกับการรถไฟ คอื 1. ยืนกรานเชาพื้นที่นี้ใหกับพอคาแมคาไดดําเนนิการเหมือนเดิม 2. ยินดีที่จะจาย   

แตขอใหเขาสูกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการแกปญหาความขัดแยงระหวางหนวยงาน            

3. เมื่อเทศบาลยังไมไดดําเนินการใด ๆ ขอใหทางการรถไฟอยาเพิ่งไปดําเนินการใด ๆ กับพอคาแมคา 

ใหเขาไดทํามาคาขายกันตอไป ณ เวลาปจจุบันนี้ ผมยังยืนกรานแบบเดิมนะครับ ไมมีการเปล่ียนแปลง

ใด ๆ ทั้งสิ้น สวนการเก็บคาเชาหลังจากสิ้นสุดสัญญา หลังจากวันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่           

31 สงิหาคม 2559 ก็คอืเราไมเก็บแลว จบสิ้นแลว ตั้งแตนั้นเปนตนมาเราไมมีการเก็บคาเชาใด ๆ ทัง้สิ้น 

พอคาแมคาก็คาขายกันตามปกติ ที่มีขาววาเทศบาลไปเก็บคาเชา ทางเทศบาลไมมีใครรับรูรับทราบ    

ใด ๆ ทัง้ส้ิน แมแตการตดิหนี้ของเทศบาลเอาไว ในสัญญาครั้งที่ 11 จํานวน 1 ราย กับสัญญาครัง้สุดทาย 

จํานวน  7 ราย เราก็ไดตักเตอืนไปแลว เขาไมมาชําระ เราก็ยังไมไดดําเนนิการใด ๆ กับบุคคลดังกลาว 

ขอบคุณมากครับ 

 นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนชิย 

 นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ       

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนชิย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง คําตอบคอนขางขัดแยงกัน

ในตัว ในเม่ือทานนายกฯ บอกวายืนยันที่จะเชาอยู แตทําไมไมไปเก็บคาเชา ทําไมเก็บคาเชาถึงวันที่     

31 สิงหาคม 2559 ก็ในเ มื่อบอกวาเชา ทํา ไมไมไป เก็บคาเชา  ทําใหเทศบาลเสียหายหรือไมคะ       

ปลอยปละละเลย ละเวนการปฏบิัติหนาที่หรอืไมคะ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบรหิาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ         

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง     

คือ เขาใจใหตรงกันนะครับวา เมื่อสิ้นสุดสัญญาก็เกิดขอพิพาทข้ึน ซึ่งระหวางนั้นไดมีการเรียกเก็บ     

คาเชาตาง ๆ และไมสามารถที่จะตอสัญญาได เทศบาลไมไดอยูระหวางสัญญา เทศบาลยังยืนกราน    
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ที่จะขอเชา ยังไมคืนพื้นที่ ไมใชวาตอนนี้เทศบาลอยูในสัญญา ตอนนี้ไมมีสัญญาอะไรครอบคลุม 

เทศบาลจะไปเก็บคาเชาไดอยางไร เพราะฉะนั้น ถาจะเก็บไดก็ตอเม่ือสัญญาเริ่มนับหนึ่งใหม เทศบาล    

ก็เขาดําเนินการหาผลประโยชนจากการเชาที่ดินดังกลาวได ตอนนี้ทุกอยางเปนศูนย ไมมีสัญญา 

เทศบาลจะไปเก็บคาเชาไดอยางไร แคคาเชาเรายังจายเขาไมไดเลยครับ ขอบคุณมากครับ 

 นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนชิย 

 นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ       

ที ่ เ คารพ  ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออีกคําถามคะ           

แลวเหตุผลใด ทําไมไมสงมอบพื้นที่คืนใหการรถไฟใหถูกตองเรียบรอยคะ ในเมื่อเทศบาลบอกวา 

ครอบครองพื้นที่อยู แตไมไดเชาแลว ทําไมไมสงคนืใหเรยีบรอยคะ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบรหิาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ         

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

เหตุผลที่ไมสงมอบ เพราะผมยังยืนกรานตามหนังสือราชการอยางชัดเจนที่วา ผมยังยินดีที่จะเชาพื้นที่

ดังกลาว ขอใหทางรถไฟบอกวาจะเอาอยางไร ถาคืนไปก็หมายความวา จบสิ้น เทศบาลไมตองไปยุง

อะไรทั้งส้ิน แตเทศบาลยังรักษาวาที่ตรงน้ี เทศบาลยังมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการทําตลาดอยู 

เพื่อใหพอคาแมคาไดคาขายอยู แตไมสามารถเดินสัญญาได เพราะเปนขอพิพาทระหวางเทศบาล     

กับการรถไฟ เพราะฉะน้ันการรถไฟ จะตองนําเขาสูคณะกรรมการแกปญหาขอพิพาทดังกลาววาจะ  

ทําอยางไร ถาสั่งใหเทศบาลจายได ก็จาย แลวก็ทําสัญญาใหม เริ่มนับหนึ่งใหม ตอนน้ีทุกอยางเปนศูนย   

จะไปเก็บคาเชาไดอยางไร และเรื่องคนืพื้นที่ รับรองผมไมคนืแนนอนครับ 

 

ระเบยีบวาระที่ 4 เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมม ี– 

 

ระเบยีบวาระที่  5 เร่ืองที่เสนอใหม 

 5.1 เร่ือง รายงานผลการใชจายเงินอุดหนุนที่ไดรับอุดหนุนจากหนวยงานอื่น และเงนิจาย

จากเงนิสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 นายกติต ิ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ระเบียบวาระที่  5 ขอ 5.1   

เรื่อง รายงานผลการใชจายเงินอุดหนุนที่ไดรับอุดหนุนจากหนวยงานอื่น และเงินจายจากเงินสะสม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เชญิ ฝายบรหิาร 
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นายสมเกยีรต ิ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูไดรับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ใหเปนผูรายงานผลการใชจายเงินอุดหนุนที่ไดรับอุดหนุน

จากหนวยงานอื่น และเงินจายจากเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

เรื่อง  รายงานผลการใชจายเงินอุดหนุนที่ไดรับอุดหนุนจากหนวยงานอื่น และเงินจายจากเงินสะสม

 ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

สิ่งที่สงมาดวย  1. รายงานผลการใชจายเงินอุดหนุนที่ไดรับอุดหนุนจากหนวยงานอื่น จํานวน  1  ชุด 

  2. รายงานผลการใชจายจากเงนิสะสม (กรณไีมตองทําสัญญา) จํานวน  1  ชุด 

  3. รายงานผลการใชจายจากเงนิสะสม (กรณทีําสัญญา) จํานวน  1  ชุด 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.2541 ขอ 36 วรรคสอง ระบุวา “การใชจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงนิจายขาดจากเงนิสะสม 

หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง  ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใด ที่มีลักษณะใหองคกรปกครอง        

สวนทองถ่ินดําเนินการตามที่ระบุไวเปนการเฉพาะโดยไมมีเงื่อนไขใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

พิจารณาดําเนินการตามที่ระบุไว โดยไมตองตราเปนงบประมาณรายจายตามระเบยีบนี้” ประกอบกับ

หนังสือกรมการปกครอง ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2231 ลงวันที่ 29 กันยายน 2541 ไดกําหนด

แนวทางปฏิบัติในการใชจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดจากเงินสะสม และเงินอุดหนุน   

จากกระทรวง ทบวง กรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วาหลังจากไดดําเนนิการใชจายเงินดังกลาว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ หรอืระเบียบที่เกี่ยวของแลว ใหรายงานสภาทองถิ่น

ทราบในการประชุมคราวตอไป นัน้ 

 เทศบาลนครลําปาง จึงขอรายงานผลการใชจายเงินอุดหนุนที่ไดรับอุดหนุนจากหนวยงานอื่น         

และเงนิจายจากเงนิสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใหสภาเทศบาลนครลําปางทราบ ในคราว

ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2562 ปรากฏตามเอกสารที่แนบ

มาพรอมนี้ 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)       กติติภูม ินามวงค      ผูเสนอ 

(นายกิตตภิูม ินามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 
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 นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถาม

เพิ่มเติมหรือไมครับ ไมมนีะครับ เมื่อไมมทีานใดสอบถามเพิ่มเติม ผมจะถือวาที่ประชุมฯ รับทราบเรื่อง 

รายงานผลการใชจายเงินอุดหนุนที่ไดรับอุดหนุนจากหนวยงานอื่น และเงนิจายจากเงนิสะสม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 แลวนะครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 

 5.2 เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมาย     

ขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบรกิารสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. 2562  

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.2    

เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายข้ันต่ํามาตรฐาน       

การจัดบรกิารสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. 2562 เชญิ ฝายบรหิาร 

 นายกติติภูม ินามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

กอนที่จะกลาวรายงานฯ ตามระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.2 กระผมขอแกไขขอความในหนังสือสํานักงาน

เทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52002/7292 ลงวันที่ 29 พฤศจกิายน 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” 

และขอรายงานการประเมินผลการจัดบรกิารสาธารณะ ตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ํา

มาตรฐานการจัดบรกิารสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

เรื่อง  การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ํามาตรฐานการ

จัดบรกิารสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. 2562 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

สิ่งที่สงมาดวย รายงานผลการประเมินการจัดบรกิารสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขัน้ต่ํา 

         การจดับรกิารสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง ประจําป พ.ศ. 2561    จํานวน 1 เลม 

 ดวยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักงาน ก.ก.ถ.) ขอความรวมมือเทศบาลดําเนินการตามขั้นตอนและ

วธิกีารประเมินตนเอง สําหรับการติดตามประเมินผลการจัดบรกิารสาธารณะตามเกณฑช้ีวัดมาตรฐาน

บริการสาธารณะของเทศบาล พรอมบันทึกขอมูลตามแบบติดตามประเมินผล จํานวน 3 แบบ ไดแก 

แบบเทศบาล 1 (แบบรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไป) แบบเทศบาล 2-1 ถึง 2-6 (แบบรวบรวมขอมูลการ

จัดบริการสาธารณะ) และแบบเทศบาล 3 (แบบประเมินความพึงพอใจเทศบาลนครลําปาง) ลงใน
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โปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑช้ีวัดและคาเปาหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยใหผูบริหารนําขอมูลที่ไดรับจากการประเมินตนเองรายงานตอสภาเทศบาล 

เพื่อใหทราบผลการปฏบิัตงิานของเทศบาลตามแบบรวบรวมขอมูลที่กําหนด  

 บัดนี้ เทศบาลนครลําปาง ไดดําเนินการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผลที่สํานักงาน 

ก.ก.ถ. กําหนด พรอมบันทึกขอมูลดังกลาวลงในระบบฯ เปนที่เรยีบรอยแลว จึงรายงานผลการประเมิน        

การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบรกิารสาธารณะของ

เทศบาลนครลําปาง พ.ศ. 2561 มาพรอมนี้ 

 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหสภาเทศบาลนครลําปางทราบตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)       กติติภูม ินามวงค      ผูเสนอ 

(นายกิตตภิูม ินามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

 นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถาม

เพิ่มเติมหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมีทานใดสอบถามเพิ่ม เติม ผมจะถือวาที่ประชุมฯ รับทราบ  

เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ํามาตรฐาน        

การจัดบรกิารสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. 2562 แลวนะครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 

 5.3 เรื่อง เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) และผลการติดตาม        

และประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.3    

เรื่อง เสนอผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) และผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและ

โครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชญิ ฝายบรหิาร 

นายสมเกยีรต ิ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูไดรับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ใหเปนผูเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
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และผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังน้ี  

เรื่อง  เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) และผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

และโครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

สิ่งที่สงมาดวย   รายงานสรุปผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลนครลําปาง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562                                จํานวน 1 เลม 

ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ไดดําเนินการติดตาม             

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 

2561 - กันยายน 2562) และติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการเพื่อความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนที่เรยีบรอยแลว  

 เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ขอ 30 (5) กําหนดให

ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่

เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และ

ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสบิวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ของทุกป ดังนัน้ จงึเสนอผลการตดิตามและประเมินผลดังกลาวมาพรอมนี้ 

 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหสภาเทศบาลนครลําปางทราบตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)       กติติภูม ินามวงค      ผูเสนอ 

(นายกิตตภิูม ินามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

 นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถาม

เพิ่มเติมหรือไมครับ ไมมนีะครับ เมื่อไมมทีานใดสอบถามเพิ่มเติม ผมจะถือวาที่ประชุมฯ รับทราบผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) และผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการ       

เพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวนะครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 
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 5.4 เร่ือง การแจงลดยอดลูกหน้ีคางชําระภาษปีาย 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่  5 ขอ 5.4      

เรื่อง การแจงลดยอดลูกหนี้คางชําระภาษีปาย เชญิ ฝายบรหิาร 

 นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ

และทานสมาชิกสภาฯ ผู ท รง เกียรติทุกทาน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตร ี        

นครลําปาง ไดรับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรนีครลําปาง ใหเปนผูรายงานการแจงลดยอดลูกหนี้

คางชําระภาษปีาย ดังนี้ 

เรื่อง  การแจงลดยอดลูกหนี้คางชําระภาษปีาย 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ตามที่เทศบาลนครลําปาง ไดแจงประเมนิภาษปีายไปยังเจาของสถานบีรกิารน้ํามันที่มปีายของ 

บรษิัทปตท.จํากัด (มหาชน) ที่ตดิตัง้ปายในเขตเทศบาลฯ ประจําป 2559 จํานวน 4 สถานี โดยไดตั้งเปน

ลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงนิ ประจําปงบประมาณ 2560 ดังนี้      

 1. หางหุนสวนจํากัด กิจเสรีปโตรเล่ียม โดยนายประยูร จิวะสันติการ จํานวนเงิน 20,160.00 

บาท (สองหม่ืนหนึ่งรอยหกสบิบาทถวน) 

 2. หางหุนสวนจํากัด วนาการ โดยนางสาวแสงจันทร วนชยางคกูล จํานวนเงนิ 14,320.00 บาท 

(หนึ่งหม่ืนสี่พันสามรอยยี่สิบบาทถวน) 

 3. หางหุนสวนจํากัด ถาวรชัยลําปาง โดยนายวันชัย ชัยวัฒนาโรจน จํานวนเงิน 13,760.00 

บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันเจ็ดรอยหกสบิบาทถวน) 

 4. หางหุนสวนจํากัด ธนันทกร ปโตรเล่ียม จํานวนเงิน 13,760.00 บาท (หนึ่งหม่ืนสามพัน    

เจ็ดรอยหกสบิบาทถวน)  

 รวมเปนเงนิทัง้ส้ิน 62,000.00 บาท (หกหม่ืนสองพันบาทถวน) นัน้ 

 เนื่องจาก สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปาง ไดตรวจสอบการจัดเก็บภาษีปายของสถานี

บริการ นํ้ามันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ของเทศบาลฯ ประจําป 2559 และไดเสนอแนะ      

ใหเทศบาลฯ ทบทวนการดําเนินการจัดเก็บภาษีปาย ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติภาษีปาย 2510 

และใหถอืปฏบิัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 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 ขอทบทวนคําตัดสินช้ีขาดของคณะกรรมการ

พิจารณาชี้ขาดการยุตใินการดําเนนิคดแีพงของสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ (เอกสาร 1) 

 ตอมาจังหวัดลําปาง ไดแจงเวยีนหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอใหทบทวนแนวทางปฏิบัติ

กรณีเรียกเก็บภาษีปายของ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) (เอกสาร 2) กรณีดังกลาวเทศบาลฯ 

พจิารณาเห็นวา กรณสีํานักตรวจเงนิแผนดนิจังหวัดลําปางเสนอแนะใหทบทวนการจัดเก็บภาษปีายและ
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หนังสือของกระทรวงมหาดไทย ที่ขอใหทบทวนแนวทางปฏิบัติกรณีการเรียกเก็บภาษีปายของบริษัท 

ปตท.จํากัด (มหาชน) มีความเห็นไมสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับแนวทางในการปฏิบัติ

ไมชัดเจน จึงไดห าร ือ ไปยัง จ ัง หวัดลําปา ง  และจังหวัดลําปางไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา            

“เมื่อคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพงของสวนราชการและหนวยงาน          

ที่เกี่ยวของ (กยพ.) ไดพิจารณาชี้ขาดแลววา บรษิัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ยังคงไดรับสิทธิในการยกเวน

ภาษีปาย” (เอกสาร 3) ทั้งนี้เทศบาลฯ จึงไดขออนุมัตเิพิกถอนการแจงประเมินภาษปีาย และไดแจง         

เพิกถอนการแจงประเมินภาษีปาย กับเจาของสถานีบริการน้ํามันของ บรษิัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

จํานวน 4 สถานดีังกลาวขางตน 

 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4772 ลงวันที่      

23 ธันวาคม 2552 ขอ 2 การลดยอดลูกหนี้คางชําระ “กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บขอมูล

ลูกหนี้คางชําระโดยไมมีมูลหนี้หรอืจัดเก็บขอมูลผดิพลาด และไดบันทึกบัญชีเปนรายไดประจําปไวแลว 

ทําใหยอดลูกหนี้คางชําระไมตรงตามความเปนจริง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปรับลดยอดลูกหน้ี

คางชําระตามความเปนจรงิได โดยเสนอผูบรหิารทองถิ่นอนุมัต ิและแจงสภาทองถิ่นทราบ (เอกสาร 4) 

 ในการดังกลาว เทศบาลฯ ไดดําเนินการปรับลดยอดลูกหน้ีคางชําระภาษีปาย ประจําป 2559 

ในงบแสดงฐานะการเงนิ ประจําปงบประมาณ 2560 แลว  

 จึงขอนําเรยีนมาตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อทราบ ตอไป   

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)       กติติภูม ินามวงค      ผูเสนอ 

(นายกิตตภิูม ินามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

 นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถาม

เพิ่มเติมหรือไมครับ เชญิ นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ 

 นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ   

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล   

นครลําปาง จากเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเรื่องนี้ ก็คงมีขอสังเกต หรอืขอคดิวา ฝายบรหิารที่ดูแลกองคลัง

ควรจะตองใหความเอาใจใสมากกวานี้ นี่เปนเพียงตัวอยางหนึ่ง และจะมีอีกญัตติหนึ่งเหมือนกัน      

เรื่องการคืนเงิน แสดงใหเห็นวา กองคลังยังมีประสิทธิภาพที่ตั้งเชิงรับมากกวาเชิงรุก ก็เลยเกิด

ขอผดิพลาดและขอบกพรอง โดยเฉพาะในเรื่องภาษีปาย เมื่อหลายปกอนไดมีการฟองรองกันขึ้น โดยผู

จะมายื่นเสียภาษีปาย ไมยินยอมเสีย เพราะเขาบอกวาจังหวัดใกลเคียงไมไดเก็บในอัตรานี้ ปายขนาด

เดยีวกัน ลักษณะเดยีวกัน กระผมก็ไมทราบวาเรื่องนี้ลงเอยอยางไร เพราะไมไดมาชี้แจงแถลงตอในสภา 
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และเรื่องน้ีทําใหผมไดมองเห็นในหลาย ๆ เรื่อง ในเรื่องของการบรกิารของกองคลัง ตัวอยางเชน ในเรื่อง

การแจงยื่นเสียภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน หรือภาษีปายก็ตาม โดยเฉพาะภาษีโรงเรือนในเรื่องหอพัก       

มีหลายคนหลายบานที่เขาไมไดประกอบกิจการหอพัก โรงแรม หรือที่พักอยางจริงจัง แตเขามีบาน

สวนตัวซึ่งอาจจะวาง สามารถแบงใหเชาได เมื่อส้ินปเขาก็แสดงความรับผิดชอบวาเขามีรายไดจาก   

การใหเชา ก็มาแจงกองคลังวาปที่ผานมา เขาใหคนเชา 3 เดือน 5 เดือน กองคลังก็รับแจง รับภาษีดวย

ความยิ้มแยมแจมใส แตปถัดไป ไมไดมีผูเชา เขาก็ไมไดมาแจง กองคลังก็ยนืยันวาคุณตองแจงงดดวย 

ซึ่งในทางปฏิบัต ิราษฎรเขาสุจริต เขาก็บอกวา ตอนมาแจงก็ไมไดสํารวจแผนที่ภาษีวา มีการเชา ทําไม

จึงรับ ทําไมเชื่อ แตพอมาแจงวาไมมีผูเชา ทําไมจึงไมเช่ือ และสุดทายเมื่อหลายเดือนที่ผานมา ถาทาน

ประธาน ทานสมาชกิไดรับทราบ จะมจีดหมายจากเทศบาลฉบับหนึ่งวา ผูประกอบกิจการใหเชา ไมตอง

มาแจงยกเลกิแตละเดือน เพราะผูประกอบกิจการหอพัก โรงแรมตองมาแจงทุกเดือนวา มีคนเชากี่หอง 

วางกี่หอง เปนตน นี่แสดงใหเห็นวา เปนการทํางานที่ยังบกพรองและหละหลวม อีกเรื่องหนึ่งอยากจะ  

นําเรยีนทานประธานใหทราบ การแจงใหมาชําระภาษีโรงเรือนที่ดิน เทศบาลนครลําปางออกหนังสือเต็ม

พกิัดเลยวา ใหนําสําเนาทะเบียน โฉนดตัวจรงิ มายื่นประกอบทุกครัง้ คําถามน้ีสรางความรําคาญใหกับ  

ผูเสียภาษี ในเม่ือทานมีแผนที่ภาษี มีบันทึกอะไรไว ก็ไมไดเปลี่ยนแปลง แตขณะเดียวกันเทศบาลเมือง  

ที่ใกลชิดเรา เขามีกระดาษแผนเดียว ไมไดอางมาตราอะไรเลยวาจะปรับเทาไหร เขาบอกผูครอบครอง

ที่ดินแปลงนั้นวา ในปน้ีถึงเวลาแลวใหทานนําหนังสือฉบับนี้มายื่นเสียภาษีโรงเรอืนและที่ดิน เทานั้นเอง 

ในหนังสือระบุไวชัดวามีเนื้อที่เทาไหร เทานั้นเองครับ เปนเรื่องที่งายและสรางความยินดีใหกับราษฎร

ทัง้หลายเปนอยางดี หลายปกอนผมโดนปรับสองรอยบาทเรื่องการยื่นลาชาไปเพราะปายคัตเอาทใหญ ๆ 

ที่เทศบาลไปเขียนไว กับหนังสือที่แจงไวเปนปที่มีการประเมินภาษีใหมทุกรอบสี่ป ทุกครั้งผมจะมายื่น 

เดือนกุมภาพันธหรือมีนาคม แตปนั้นปรากฏวาตองเลื่อนขยับมาแจงภายในเดือนมกราคม เม่ือถาม

เจาหนาที่ที่รับเรื่องวา สองรอยบาทนั้นไมตองปรับ แคตักเตือนไดหรือไม กับภาษีเกาบาทสิบบาท 

เจาหนาที่ผูนอยก็ตอบไมได ผมก็บอกใหไปเรียนถามผูอํานวยการดูวา จะพิจารณาอยางไร ก็ไดรับ

คําตอบวา ตองปรับ ดวยความที่ผมเองก็ไมอยากจะใหเจาหนาที่ลําบากใจ ก็เสียคาปรับสองรอยไป    

แตมีหลายคนมาปรึกษาผมวา เกาบาทสิบบาทไมยอมเสียหรอก ใหเทศบาลฟองรองเอาสิ น่ีก็เปน

ตัวอยางที่แสดงวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดคํานงึในแงน้ีเลย ซึ่งโดยหลักการแลว การเสียภาษีนั้น

เขาจะตองรบัดวยความเต็มใจ เขาจะมาแจงเทาไหรก็ตองยอมรับ ยกเวนวาเจาหนาที่สงสัย หรอืไมพอใจ

วาเขาแจงนอยเกินไป มากเกินไป ก็ควรตรวจสอบ แตมากเกินไปผมไมเคยเห็นตรวจสอบ แตถานอย

เกินไปตรวจสอบแนนอน สุดทายแจงเรื่องภาษีที่ดินตามประกาศพระราชบัญญัติฉบับใหม ผมแปลกใจ

อยางยิ่งวา จดหมายมีไปถึงเจาบานทุกหลังดวยการสงจดหมายแบบธรรมดา เมื่อเปดออกมาดูขางใน 

ขอประทานโทษครับทานประธาน อักษรตัวเทามด แบบฟอรมยืดยาว ถามวาเจาของที่ดินจะตองทํา

อยางไร อานลําบากมาก ไมมีอะไรที่จะอธิบายเพิ่มเติมไดมากกวานี้  ไมมีการประชาสัมพันธใดใดทั้งสิ้น  

หรืออาจจะคิดไปเองวา ราษฎรไทยเดี๋ยวนี้ใชโซเชยีลมีเดียหรือสื่อทางออนไลนกันหมดแลว คงจะไมมี  
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ขอสงสัย แตขณะเดียวกัน จดหมายจากเทศบาลนครลําปางที่สงถึงสมาชิกสภาฯ เชิญรวมงานตาง ๆ 

ลงทะเบียนครับ มีใบเหลืองจะตองใหเซ็นรับดวย ก็เลยเกิดคําถามวา แลวถาไมเซ็นรับ ก็คงไมได           

แตจดหมายที่เปนเรื่องของการเงิน เรื่องภาษี ราษฎรควรจะตองรู แตทานสงแบบน้ี วันที่ที่ลงกับวันที่สง

ก็หางไกลกัน มีคําประกอบทิ้งทายวา ภายใน 7 วัน ถายังไมตอบรับ ไมนําเอกสารสําเนาโฉนดพรอม

หลักฐานตาง ๆ มาแสดง ก็ยอมรับและยืนยันวา ถูกตองตามที่เทศบาลแจงไป ในขณะเดียวกันรัฐบาล     

ก็แถลงวา มีการเลื่อนการบังคับใชพระราชบัญญัติภาษีที่ดินใหมไปเปนประมาณเดือนสิงหาคม ถาผม  

จําไมผดิ ผมยังไมไดรับทราบขาวนี้จากเทศบาลนครลําปางอยางเปนทางการนะครับ การประชาสัมพันธ

โดยใชการประชาสัมพันธแบบเดิม ๆ แบบโบราณ รถประชาสัมพันธก็ดี หรือมีจดหมายไปบอก          

เจาบานก็ดีน้ัน ไมเคยเห็นใชเลย เด๋ียวนี้เห็นใชทางสื่อออนไลน วันนี้ก็นําเรื่องเฉพาะที่เกี่ยวกับกองคลัง

เทานัน้ ยังมีเรื่องอื่นอกี กระผมก็ขอเรยีนทานในวาระเรื่องน้ีที่ตอเนื่องกัน ขอบคุณครับ 

 นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ ฝายบรหิาร 

 นายกติตภิูม ิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ที่เปนหวงในเรื่องของภาษีของพี่นองประชาชน ก็มาถึง ณ เวลานี้ ผมก็ยัง

ยนืยันวา เจาหนาที่จากกองคลังปฏิบัติหนาที่ตามขอระเบียบกฎหมายอยางชัดเจนนะครับ เพราะเรื่อง

ของภาษี ตองเอาพื้นฐานของขอระเบียบกฎหมายเปนที่ตั้ง เพราะฉะนั้นการดําเนินการใด ๆ ตองยึด    

ขอระเบียบกฎหมาย ไมวาจะเปนเรื่องของบานเชาหรือ หอพัก ผมก็ยังเชื่อมั่นวาเทศบาลนครลําปาง  

สองหม่ืนเกาพันกวาครัวเรือนที่มีอยูในทะเบียนราษฎร เจาหนาที่คงไมทราบทั้งหมดวา ใครยกเลิกวัน

เวลาไหน ถาเจาบานไมไดมาแจงวาหอพักยังอยูหรือบานนี้ใหใครเชา ก็คงจะยากที่เจาหนาที่จะเขาไป   

ทุกปเพื่อสํารวจสองหม่ืนเกาพันกวาครัวเรอืน เพราะฉะนัน้ก็ตองยดึขอระเบียบกฎหมายเปนที่ตัง้ สวนที่สอง

ที่สมาชกิผูทรงเกยีรตใิหความสนใจก็คือเรื่องหนังสือ จรงิ ๆ เปนหนังสือแจงเพื่อทราบ ไมใชแคเทศบาล

นครลําปางที่เดยีว องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ปฏิบัติหนาที่ตามหนังสือส่ังการวา ใหแจงวาจะมีการ

ปรับฐานภาษใีหม ใหประชาชนไดรับทราบลวงหนากอนเทานัน้ ไมไดเรียกมาเสียภาษี และเวลานี้รัฐบาล

ไดขยายเวลาออกไปเรยีบรอยแลว และทุกที่ก็แจงเหมือนกันทั่วประเทศ ก็ขอใหเขาใจตรงกันตรงนี้ดวย 

ขอบคุณครบั 

 นายกติต ิ จวิะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ 

 นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ    

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล   

นครลําปาง ขอเพิ่มเตมิอกีนิดหนึ่ง ที่กระผมไดกราบเรยีนทานประธานไปเม่ือสักครูวา ที่ตองมาแจงเลิกนัน้ 

เจาบานเขาไมไดประกอบกจิการหอพักหรอืบานเชา เพยีงแตเขาคดิวา เม่ือเขามรีายไดเพิ่มเติม เขาก็มาแจง

ดวยความตั้งใจที่จะใหเงนิบํารุงทองถิ่นเทานั้นเอง ก็เลยมีคําถามวา บานที่แบงใหเชา ทําไมไมพิจารณา
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ใหดวีา เขาขายหอพักหรอืบานเชา ซึ่งมีจํานวนไมมาก ก็เหมือนกับคนที่ประกอบกิจการทํารานกวยเตีย๋ว 

ทําขนมขายหนาบาน เขาตองมาแจงยกเลิกหรือไมวา ปนี้เขาไมไดขายกวยเตี๋ยวแลว ตรงนี้ก็เรียน

เพิ่มเตมิไว จะไดเขาใจใหตรงกัน ขอบคุณครับ 

 นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถาม

เพิ่มเติมอีกหรือไมครับ ไมมีนะครับ เม่ือไมมีทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอกี ผมจะถือวา ที่ประชุมฯ 

รับทราบเรื่อง การแจงลดยอดลูกหนี้คางชําระภาษปีาย แลวนะครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 

 5.5 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติถอนคืนเงินรายรับและขออนุมัติจายขาดเงิน

สะสมเพ่ือจายคืนใหแกนางสาวภารดี เสลานนท เปนจํานวนเงิน 4,781.60 บาท (สี่พันเจ็ดรอย

แปดสบิเอ็ดบาทหกสบิสตางค) ที่เทศบาลนครลําปางไดรับไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 นายกิตต ิ จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.5 ญัตต ิ

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติถอนคืนเงินรายรับและขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจายคืนใหแก

นางสาวภารดี เสลานนท เปนจํานวนเงนิ 4,781.60 บาท (สี่พันเจ็ดรอยแปดสบิเอ็ดบาทหกสบิสตางค) 

ที่เทศบาลนครลําปางไดรับไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เชญิ ผูเสนอ 

 นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ

และทานสมาชิกสภาฯ ผู ท รง เกียรติทุกทาน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตร ี        

นครลําปาง ไดรับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  ขอเสนอญัตต ิขออนุมัตถิอนคนืเงนิรายรับและขออนุมัติจายขาดเงนิสะสมเพื่อจายคืนใหแก     

นางสาวภารดี เสลานนท เปนเงนิจํานวน 4,781.60 (สี่พันเจ็ดรอยแปดสบิเอ็ดบาทหกสบิสตางค)   

ที่เทศบาลนครลําปางไดรับไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอเสนอญัตต ิเรื่อง ขออนุมัติถอน

คนืเงนิรายรับและขออนุมัตจิายขาดเงนิสะสมเพื่อจายคืนใหแก นางสาวภารดี เสลานนท เปนเงนิจํานวน 

4,781.60 (สี่พันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค) ที่เทศบาลนครลําปางไดรับไวในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษา

เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2561 หมวด 9 ขอ 94 กําหนดวา “กรณอีงคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินรายรับและตอมามีการขอ
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คืนในลักษณะของลาภมิควรได ภายในกําหนดอายุความ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถอนคืนเงิน

รายรับโดยถือปฏิบัติตามขอ 95 และขอ 96” ซึ่งขอ 95 กําหนดวา “การถอนคืนเงนิรายรับตามขอ 94 

ใหตรวจสอบและมสีาระสําคัญ ดังน้ี (1) เหตุผลความจําเปนในการถอนคืนเงนิรายรับที่นําสงเปนรายรับ

ที่นําสงแลว (2) หลักฐานเอกสารที่เก่ียวของ อื่น ๆ เชน หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง    

คําขอคืนคาซื้อเอกสาร หนังสือแจงใหรับผิดชดใชจากการละเมิด เปนตน” และขอ 96 กําหนดวา     

“วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ใหปฏิบัติ ดังนี้ (2) ขอเงินคืนภายหลังจากปงบประมาณที่รับเงิน

รายรับเมื่อตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตอง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายขาดเงินสะสมไดโดยตอง

ไดรับอนุมัตจิากสภาทองถ่ิน” 

เหตุผล 

 เนื่องจากเทศบาลนครลําปางไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากนางสาวภารดี เสลานนท    

เปนเงินจํานวน 4,781.60 บาท (สี่พันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่ 

303 เลขที่ 092 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กรณี

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน โดยสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 9 (จังหวัดลําปาง) ไดตรวจสอบงบ

การเงินของเทศบาลนครลําปาง สําหรับปส้ินสุด วันที่ 30 กันยายน 2553 พบวาเทศบาลนครลําปาง

จายขาดเงินสะสมเพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นแกพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ ประจําป

งบประมาณ 2551 โดยไมไดตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2551 

เปนการไมปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เปนเหตุใหเทศบาลนครลําปางไดรับความ

เสียหาย พฤตกิารณของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเปนการกระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยาง

รายแรง จงึตองรับผดิชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัดสวนของตน ตามหนังสือกรมบัญชกีลาง ดวนที่สุด 

ที่ กค 0415.2/18900 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาที่  

 ตอมาเทศบาลนครลําปางไดจัดสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมพรอมทั้งคําช้ีแจงของเจาหนาที่       

ที่เก่ียวของใหกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง พิจารณาแลวเห็นวา กรณีดังกลาวมีขอเท็จจรงิใหมที่มีผลใหขอเท็จจรงิที่ฟงยุติแลว

เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญอันจะทําใหความเห็นของกระทรวงการคลังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงให

แกไขหนังสอืกรมบัญชกีลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0415.2/18900 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจงผล

การพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ในขอ 2 สรุปความวา การจายขาดเงินสะสมตาม

ฎกีาเบิกเงนินอกงบประมาณรายจาย เลขที่คลังรับที่ 6915/2553 วันที่คลังรับ 16 มิถุนายน 2553 เปน

เงินจํานวน 23,908 บาท เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจําป

งบประมาณ 2551 ตามพฤติการณ ยังถือไมไดวาเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกระทําดวยความจงใจหรือ

ประมาทเลินเลออยางรายแรง จึงไมมีผูใดตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนแกราชการ” สําหรับ

กรณี นางสาวภารดี เสลานนท ไดนําเงินจํานวน 4,781.60 บาท มาชําระคาสินไหมทดแทนใหกับ
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เทศบาลนครลําปาง เมื่อกรณีดังกลาวไมมีเจาหนาที่ผูใดตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกราชการ 

ดังนัน้ เทศบาลนครลําปางจงึตองคนืเงนิจํานวนดังกลาวใหแกนางสาวภารด ีเสลานนทตอไป 

 ตอมานางสาวภารดี เสลานนท ไดมายื่นคํารอง ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เพื่อมาขอรับเงิน      

คาสนิไหมทดแทนที่ไดชําระคนื จํานวน 4,781.60 บาท รายละเอยีดปรากฏตามสําเนาเอกสารที่แนบ

มาพรอมดวยญัตตน้ีิ   

 ดังนั้น จึงขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติถอนคืนเงิน

รายรับที่เทศบานครลําปางไดรับไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และขออนุมัตจิายขาดเงินสะสมเพื่อจาย

คนืใหแก นางสาวภารด ีเสลานนท เปนเงนิจํานวน 4,781.60 บาท (สี่พันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดบาทหกสบิ

สตางค) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษา

เงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2561 หมวด 9 ขอ 94 ประกอบกับขอ 95 และขอ 96 (2) ตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)       กติติภูม ินามวงค      ผูเสนอ 

(นายกิตตภิูม ินามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  กอนจะใหทานสมาชิกฯ           

ไดอภิปราย ขอเชญิเลขานุการสภาชี้แจงขอระเบยีบกฎหมายกอนครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ  

ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล  

นครลําปาง เกี่ยวกับญัตติในระเบยีบวาระที่ 5 ขอ 5.5 ซึ่งมีการเสนอขอถอนคืนเงินรายรับและขออนุมัติ

จายขาดเงินสะสมเพื่อจายคืนใหแก นางสาวภารดี เสลานนท เปนจํานวนเงิน 4,781.60 บาท (สี่พัน     

เจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค) ที่เทศบาลนครลําปางไดรับไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามที่มีผูไดแถลงญัตติไปเมื่อสักครูน้ัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 

รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หมวด 9 เรื่อง ถอนคืนรายรับและการจําหนายหนี้สูญ   

ขอ 94 ไดบัญญัติเปนหลักการไววา “กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินรายรับและตอมา    

มีการขอคืน ในลักษณะของลาภมิควรได ภายในกําหนดอายุความ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

ถอนคนืเงนิรายรับโดยถอืปฏบิัติตามขอ 95 และขอ 96” ซึ่งขอ 95 กําหนดวา “การถอนคนืเงนิรายรับ

ตามขอ 94 ใหตรวจสอบและมสีาระสําคัญ ดังนี้ (1) เหตุผลความจําเปนในการถอนคนืเงนิรายรับที่นําสง

เปนรายรับที่นําสงแลว (2) หลักฐานเอกสารที่เก่ียวของอื่นๆ เชน หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อ
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จัดจาง คําขอคืนคาซื้อเอกสาร หนังสือแจงใหรับผิดชดใชจากการละเมิด เปนตน” และขอ 96 กําหนด

วา “วธิปีฏิบัติในการถอนคนืเงนิรายรับ ใหปฏิบัติ ดังนี้ (2) ขอเงนิคืนภายหลังจากปงบประมาณที่รับเงิน

รายรับเมื่อตรวจส อบแลวเห็นวาถูกตอง ใหองคกรปกครองสวนทอ งถิ ่น จายขาดเงินสะสมได            

โดยตองไดรับอนุมัตจิากสภาทองถ่ิน” นี่คอืระเบียบที่เกี่ยวของกับญัตตินี้ และที่ประชุมไดรับทราบแลว 

หากทานใดไมมีขอสงสัยผมขอนําเรียนตอทานประธาน เพื่อปรึกษาหารือในญัตติดังกลาวใหที่ประชุม   

ไดพจิารณาตอไปครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย

หรือไมครับ ไมมีทานใดอภิปรายนะครับ เม่ือไมมี ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ ในระเบียบวาระที่ 5 

ขอ 5.5 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตต ิขออนุมัติถอนคนืเงินรายรับและขออนุมัติจายขาดเงนิสะสมเพื่อจาย

คนืใหแกนางสาวภารดี เสลานนท เปนจํานวนเงนิ 4,781.60 บาท (สี่พันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดบาทหกสบิ

สตางค) ที่เทศบาลนครลําปางไดรับไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติถอน

คนืเงนิรายรับและขออนุมัตจิายขาดเงนิสะสมเพื่อจายคนืใหแกนางสาวภารดีฯ ได โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ณ เวลานี้มีสมาชิกที่อยูใน        

ที่ประชุมจํานวน 14 คนนะครับ สมาชกิเห็นชอบใหจายคนืเงนิฯ จํานวน 12 เสยีงครบั 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ   

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนัน้      

งดออกเสยีง 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 12 เสียง อนุมัตใิหถอนคืนเงินรายรับและอนุมัติ

จายขาดเงนิสะสมเพื่อจายคนืใหแก นางสาวภารดี เสลานนท เปนจํานวนเงิน 4,781.60 บาท (สี่พันเจ็ดรอย

แปดสิบเอ็ดบาทหกสบิสตางค) ที่เทศบาลนครลําปางไดรับไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561, ไมเห็นชอบ 

ไมมี, งดออกเสยีง 2 คน 

 

ระเบยีบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  

มสีมาชกิทานใดจะอภปิรายหรอืไมครบั เชญิ นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัต ิ

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณครับทานประธาน 

กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรต ิกระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในวาระนี้ก็คงจะเรยีนทานประธานวา เราอยูในยุค Generation Y ก็คง
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จะตองมีคําถามวา Why Why Why แปลเปนภาษาไทยวา ทําไม ทําไม ทําไม ทานคงจะทราบดีวา      

เราเริ่มมีเทศกาลงานทองเที่ยวเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวของเมืองลําปาง ต้ังแตเดือน

ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ตั้งแตปลายปตอเนื่องไปจนถึงตนป คือ เดือนมกราคม มีงานใหญ

หลายงานตัง้แตเทศกาลดอกไมบานที่แมเมาะ การประชุมใหญของหอการคา เปนการประชุมระดับชาติ 

ซึ่งมีคนมาจํานวนหลายพันคน แตก็มีคําถามวา ทําไม ทําไม ดวยความเปนหวง ในฐานะสมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปางก็ดี หรือในฐานะของประชาชนที่เสียภาษีใหกับเทศบาลนครลําปางแหงนี้ก็ด ี     

และเทศบาลขางเคียงดวยก็ดี จะนําเรื่องรองเรียน ความเดือดรอนหลาย ๆ เรื่อง มาเรียนใหทาน

ประธานทราบวา ทําไม เรื่องแรกคือ การตอนรับนักทองเที่ยว ทําไมตองมีการขุดนั่นทํานี่ โดยเฉพาะ

ถนนดวงรัตน เพื่อตอนรับนักทองเที่ยวใชหรือไม เพื่อสงเสริมเทศกาล งานตาง ๆ ใชหรือไม ก็มีคําถาม

เยอะแยะวา ทําไมตองทําอยางนั้น การขุดลอมตนไมก็มีคนถามวา ทําไมตองทําแบบนั้น มีการขุดดิน  

ตรงเกาะกลางเปนหลุม และตนไมที่ตัดแตงสวย ๆ จะเปนชาฮกเกี้ยน ตนขอย หรืออะไรก็ตามที่มีการ  

ตัดแตงทรงอยางสวยงามนัน้ ขุดแลวจะเอาไปไวที่ไหน เอาไปทําอะไร ตนไมนัน้ขุดแลว ทําหลุมแลวจะทํา

อยางไร จะเดนิสายไฟ หรอืเดนิทอน้ําใชหรอืไม ก็ไมมใีครสามารถตอบได จนกระทั่ง 2 – 3 วันที่ผานมานี้ 

ผมขับรถผานทุกวัน ก็เห็นมกีารนําดนิมาใสเปนถุง ๆ เขาใจวา จะเปนดนิปลูกตนไม มีการนําดินเขามาใส 

ก็มคีําถามอกีวา ทําไมที่เขาลอมตนไมไว จะมกีารยายหรอืจะเลี้ยงดูใหเปนอยางเดิม ทําไมจึงไมมีการขุด

ลอมตนโดยมีกระสอบหุมรากหุมดนิ หรอืจะเลี้ยงดูใหมันเปนอยางเดิม ทําไมถึงไมมีการขุดลอมตน หรอื

นํากระสอบมาหุมรากหุมดนิใหความชื้น แตก็เชื่อวาตนไมอาจจะรอดเพราะวาเปนตนไมที่มีการคัดเลือก

มาแลว ถนนเสนน้ีมีประวัติความเปนมาที่เปนความภาคภูมิใจอยางมากของชาวลําปาง ทั้งในเรื่องของ

ถนนเซรามิค หลายทานบอกวา ทําไมไปทําลายความเปนเซรามิคทิ้ง อิฐแตละแผน ของแตละช้ินนั้น    

ไมสามารถที่จะทําไดอกีแลว ผมไดพบกับทานอดตีสํานักงานจังหวัด ซึ่งเปนคนที่รูเรื่องนี้ดี สมัยทานผูวา

อมรทัศน เปนงบ CEO ประมาณ 11 – 13 ลานบาท กระเบื้องแตละแผนนัน้ ตองสั่งทําเปนพเิศษ เพื่อใหรูวา 

เปนเมอืงเซรามคิ ชามรูปไกใหญ ๆ ก็ด ีหรอืแมแตเสาที่เปนปลองไมไผใหญ ๆ ก็ดี ลวนแลวแตตองสั่งทํา

เปนพิเศษ ราคาตองสูงกวาปกติแนนอน แตก็ยังดีใจที่มีบางอยางหลงเหลืออยู ในงบประมาณ 14 ลาน 

จากเดมิ 16 ลานนัน้ เขาก็ถามกันวา ทําไมใชงบเยอะกับทางเทาที่เขาทําไวอยางดีแลวไปทุบของเกาออก 

เขาเทปูนซีเมนตรองรับไวอยางดี คนทําใหมก็เพียงแคเอาปูนไปใส เอากระเบื้องลายใหมไปใสแคนั้นเอง 

นี่หรือตารางเมตรละ 5,000 บาท ทําไม ทําไม ถัดไปคือ ทําไมปดสะพานพัฒนาเพื่อปรับปรุงและ

ซอมแซมแลวไมแจงใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน นี่เปนความเดือดรอนที่แสนสาหัสมาก แมแตคนใน

ยานฝงนูนก็ตาม ทางฝงเวียงเหนือก็ไมเคยเห็นปายเลยวา มีการปดสะพาน มีแตตรงรัว้เหล็กเชิงสะพาน

ที่ขึ้นไปแลวจึงจะเห็นปายเล็ก ๆ ปดไววา จะทําโครงการ และอีกปายหนึ่งสีนํ้าเงินตัวขาวเขียนวา 

โครงการปรับปรุงสะพาน ส้ินสุดสัญญาวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ก็ถามวา ทําไมสิ้นสุดสัญญา            

18 ธันวาคมแลว สะพานเรียบรอยหรือยัง ทําไมมีแตปายบอกวา ทางกอสรางอยูขางหนา คนที่มาจาก

บอแฮวก็ดี จากหางฉัตร จากแจหม จากตนธงชัยก็ดี งงกันไปหมด กอสรางอะไร ฉันก็เห็นถนนเจริญ
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ประเทศเรียบรอยดี แตพอจะเลี้ยวขึ้นสะพาน ข้ึนไมได สะพานพัฒนาภาคเหนือมีรั้วเหล็กพรอมปาย

สวยงามติดตั้งอยู มีตัวหนังสือเล็ก ๆ บอกวา ปดซอม ก็มีคําถามวา ทําไมจึงไมมีการแจงเตือน        

แจงประกาศตั้งแตหัวมุมตรงสี่แยกบุญโยงก็ดี สี่แยกโรงเรียนอนุบาลลําปางก็ดี หรือแยกบริเวณโรง   

ฆาสัตวเดมิตรงสวนสาธารณะประตูเวยีงก็ด ีหรอืตรงแยกเคนเน็ตแม็คเคนซ ีตรงเขื่อนยางก็ดวีา สะพาน

พัฒนาภาคเหนือนั้นปด เขาจะไดวางแผนนะครับ แตเปนที่นาประหลาดใจอยางที่ผมไดเรียนทาน

ประธานเมื่อสักครูวา มกีารทําปายอยางสวยงามลงในสื่อออนไลน เปนรูปสะพานแลวก็มีแถบคาดสีแดง

วา ปดสะพานพัฒนา แตวาของจรงิไมมี ไมไดทํา เขาก็มีคําถามวา เดี๋ยวนี้ทําไมสื่อออนไลนนั้นเปนการ

ประชาสัมพันธอยางถูกตองตามกฎหมายหรือ ประการตอมาคือ ขณะนี้ซอมเสร็จหรือยัง การปรับปรุง

เสร็จหรอืยัง การปรับปรงุยอมทําใหดขีึ้น แตทําไมการปรับปรงุสะพานพัฒนาจะเรียกวา เปนการทําลาย

ไดหรือไม ถาทานประธานไดขับรถผานสะพานพัฒนา ต้ังแตวันที่มีการเลื่อนการเปด เดิมวาจะปดถึง  

วันศุกรที่ 13 แลวเลื่อนเปนวันอาทิตยก็ไมไดมีการแจงใหราษฎรผูเสียภาษีใหเทศบาลทราบเลย ปดตอ

โดยไมมกีารประกาศแจงใหทราบ จะดวยความไมรูระเบียบขอกฎหมายก็ดี หรือรูแตไมปฏิบัตกิ็ดี ผมถือ

วาเปนเรื่องที่เส่ือมเสียมาก รานกวยเตี๋ยวรสแซบตองหยุดไป 3 วัน เพราะลูกคาไมสามารถจะขาม

สะพานมาไดตลอดระยะเวลา 11 วันที่ปดสะพาน วันเสารเขาตั้งใจวาจะเปดราน เตรยีมของไวเยอะแยะ        

แตปรากฏวา ผดิหวังผดิคาดเพราะสะพานถูกปด วันอาทิตยตอนเชาก็ยังปดอยู ผมไปประชุมที่เชียงใหม

กลับมาชวงบายก็เห็นเขาบอกกันวา เปดแลวตอนบายหรือตอนเที่ยง แตเวลาเปดผมไมทราบแนนอน 

ตอนบายก็เขาไมถึง ที่ถามวาทําไมการปรับปรุงจึงเสมือนวาเปนการทําลายลาง เพราะมีการไปทุบพื้น

คอนกรตีสะพานตรงรอยตอถงึ 10 รอยดวยกัน จากเดมิเขาเวนรอยตอไวประมาณ 2 – 3 น้ิว แตปรากฏวา 

ไปทุบเอาคอนกรตีทิง้เหลอืไสเหล็กอยู แลวไปเชื่อมกับแผนเหล็กก็ปรากฏวา มีรองหาง ๆ อยูต้ัง 3 – 4 รอง 

วันเสารผมไดเดินขึ้นไปดู สงสารพวกคนงาน ซื้อเครื่องดื่มบางอยางไปใหเขากิน ถามหัวหนาคนงานวา   

มกีันอยูกี่คน เขาบอกวา 20 คน ผมก็นําไปใหแลวก็ไดถายภาพไวดวย ปรากฏวาแผนเหล็กมาออกเช่ือม

ติดแลวก็มีถุงใสวัสดุบางอยางมาแปะ ๆ แลวก็เอามือไปตบ ๆ ไมไดมีเครื่องยนตอะไร จนบัดน้ีถาทาน  

ขับรถขึ้นสะพานก็จะผานหลุมวบิัต ิถงึ 10 หลุมดวยกัน เปนแนวขวางสะพาน 10 ตอน ก็ยินดีกับชางซอม

รถทั้งหลาย อูทั้งหลายที่ทานจะไดซอมชวงลางของรถ จะมีรายไดเพิ่มขึ้น มีเสียงดังถึง 20 ครั้ง นี่คือ  

การปรับปรุง พอดผีมไมไดเรยีนวศิวกรรม ไมไดเปนชาง แตพื้นผวิของเดมินัน้ดีอยูแลว ผมไดเคยอภิปราย

เมื่อตอนเสนองบเรื่องนี้ วาทําจริง ๆ ไมควรเกิน 2 – 3 ลาน หรือนิดหนอย พื้นผิวอยาไปรื้อออกเลย   

ทําทางเทาที่เปนทรายลางและมเีหล็กสกัดกัน้ลายแหลมออกมาที่อาจจะตําคนที่เดินผาน กับสีซึ่งทาราว

เหล็กสะพาน แคน้ันพอแลว สวนโคมไฟที่ยอดเสานัน้ หลายปกอนนัน้ก็มีงบไปซอมครัง้หน่ึง ติดตั้งเสาไฟ

แตก็ไมไดเห็นแสงสวางเลย ไมตองทําก็ได ซอมจริง ๆ อาจจะใชเงินไมมาก ก็ตามงบที่เขียนไวที่ปาย     

ถาผมจําไมผดิจะเปนตัวเลขที่ลดลงจากงบประมาณ รูสึกวาจะเปน 1.9 ลาน บังเอญิผมไมไดนําภาพมา 

ก็มคีนถามวา ทําไมราวเหล็กขางสะพานเสร็จแลวหรอื เห็นเปนสีขาวนวล ๆ อยูอยางนั้น ทําไมถึงปลอย

ใหมีรองหลุมที่ลึกกวาเดิม นี่ก็เปนเรื่องของสะพานนะครับ ทําไมตอไปก็เปนเรื่องที่ 3 คือ ฝายบริหาร
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ชอบใชคําวา มีกระบวนการแกไขและเปนไปตามขอระเบียบแบบแผน ตามขอระเบียบกฎหมายอยาง

ถูกตอง คําน้ีผมวา นาสนใจ กระบวนการแกไข ทําตามระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอน ก็มีคําถามวา     

แลวทําไมโครงการอาคารที่จะกลายเปนอาคารราง 2 แหงที่อยูตรงขามบิ๊กซ ีโครงการที่ 1 คือ โครงการ

ที่สมาชิกสภาผูทรงเกียรติไดต้ังกระทูถาม อาคารอเนกประสงค 1 หลัง และอาคารที่สงเสริมการ

ทองเที่ยวอีก 1 หลัง เห็นวามีกระบวนการแกไข มีขอระเบียบกฎหมาย ทําไมไมทําแบบศาลหลักเมือง

ลําปางครับ ทําไมไมตั้งกองทุนพัฒนาอาคารทองเที่ยว กองทุนพัฒนาอาคารอเนกประสงค แลวก็มา

ดําเนินการจางเหมาตอเลยครับ จะไดสําเร็จตามวัตถุประสงคเหมือนศาลหลักเมืองลําปาง ผมไมแนใจ

นะครับวา ศาลหลักเมืองลําปางน้ันไดทําถูกตองตามกระบวนการแกไข และขัน้ตอนตามกฎหมายหรือไม 

ผมก็คงมี เรื่องที่จะกราบเรียนทานประธานดวย 20 คําถามวา ทําไม เพียงเทานี้ ขอขอบพระคุณ        

เปนอยางสูง ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย

หรอืไมครับ เชญิ นายสมหมาย พงษไพบูลย  

นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาล       

นครลําปาง ก็จะขอกลาวเกี่ยวกับการทํางานของฝายบริหารสักนิดหนอยนะครับ การที่ผมมาพูดที่น่ี 

สามารถมองได 2 แงนะครับ ถาบวกก็เปนการสงเสริมและแกไขการกระทําที่อาจจะผดิพลาดไป ถาลบ 

แตความเห็นของผมไมใชการโจมตีนะครับ แตขอใหทุกฝายมองในแงบวกเพื่อจะไดสรางสรรคเทศบาล

นครลําปางของเรา เมื่อสักครูนี้กอนที่เราจะประชุม ผมก็เห็นมีสื่อเขามาถายทําในหองประชุมของเรา 

แลวก็ ไปลง Facebook เขามาดูครูเดียวแลวก็ไปลง Facebook เขียนขอความวา ผมไมไดติดตามการ

ประชุมของสภาเทศบาลนครลําปางมาตั้งนานแลว ณ วันนี้เขามาเที่ยว ก็มีอะไรแบบเดิม ๆ คําถามเดิม 

คนถามก็ถามปญหาเดิม ๆ ผมก็งงอยูนะครับทานประธาน เขามาแค 5 นาที แลวก็เอาไปเขียนแบบนี้   

มันก็เดิม ๆ คุณทํางานแบบนี้ มาแคครูเดียวแลวก็เอาไปลง ก็เดิม ๆ เหมือนกันนะครับ มีอยูครั้งหนึ่ง      

ผมเห็นนักขาวมาถายทําแบบนี้ ผมเห็นทางทานประธานสภาฯ ก็เชญิออกไปขางนอก แตในกรณีนี้ เม่ือกี้

ผมเห็นเขามาถายทํา ไมรูวาเลือกปฏิบัติหรือเปลาครับวา คนนั้นทําไดคนนี้ทําไมได ไปดูใน Facebook 

เลยครับเมื่อสักครูนี้ผมเห็น กอนที่จะเขาประชุมสภาฯ นะครับ ผมก็อยากจะใหแกไข เพราะวาสื่อตอนนี้

เร็วมากนะครับ ชาวบานที่เห็นแลวเขาไปอาน เขาไมไดมาสัมผัสเนื้อหาตรงนี้ แคอานเผิน ๆ เขาก็มองวา 

เทศบาลเราทํางานกันอยางไร สมาชิกสภาฯ ทํางานกันอยางไร ไปเขียนวา อะไรก็เดิม ๆ กระทูก็เดิม ๆ 

ไมใชกระทูเดมินะครับ เปนกระทูใหม สิ่งที่เดิม ๆ ก็อาจจะเปนเพราะวา คําตอบยังไมชัดเจน แลวเราก็มา

ถามตอ แคน้ันเอง ไมใชแบบเดมินะครบัทานประธาน และอีกเรื่องหน่ึงนะครับ ตามที่ผมขออนุญาตทาน

ประธานขอภาพข้ึนจอนะครับ (ประธานอนุญาตแลว) เปนโครงการของเทศบาลเรา ใชงบประมาณเมื่อป 

พ.ศ. 2561 จากถนนทาคราวนอยไปถนนสุเรนทร นี่คือเพิ่งทําเสร็จนะครับ ผมไมไดเรียนชางมา        
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แตโครงการน้ี กรณีขอบทางเทานี่เขาไมไดทําใหมหรือครับ ใชของเกาของเดิม เพียงแตวา ตรงไหน      

ที่ชํารุดก็เอาปูนมาแปะ ใหเขารูปเดมิ ผมไมทราบวางานนี้ตรวจรับงานไปแลวหรอืยัง นาจะตรวจไปแลว

นะครับ ใชของเดิมนะครับ และในกรณีรองน้ํา  ซึ่งจะมีตะแกรงกันเศษขยะ สิ่งปฏิกูลอะไรตกลงไป     

ในนั้น ตะแกรงไมมีนะครับ ผมถายภาพมาแคภาพเดียว จรงิ ๆ แลวมีหลายภาพนะครับ สิ่งที่จะก้ันขยะ

ตกลงไปในทอน้ําชํารุดสกึหรอไปหมดแลว เพราะเปนของเดมิ กรณนีี้ใชงบประมาณไปสองลานสามแสน

กวาบาท แลวไมมกีารแกไขตรงน้ี มเีพยีงเปลี่ยนทางเทาและลาย งานบางอยางยังไมเรียบรอยดวยซ้ําไป 

ยังมีเหล็กโผลออกมาอยูเลย กรณีแบบนี้ผมวา ใชงบประมาณเยอะ ๆ แบบนี้ ขอความกรุณาทําอะไร   

ที่ดีกวานี้หนอยไดไหม สองลานกวานะครับ ภาพมันฟอง ถามีใครไปเดินสะดุดลมมาหัวฟาดพื้น         

ถาไมเสียชีวิตก็โชคดี ถาเกิดเสียชีวิตข้ึนมาใครจะรับผิดชอบ ถายังไมตรวจรับผมคิดวา ผูรับเหมา       

ไมรับผดิชอบแน แตถาตรวจรับแลว ใครจะเปนผูรับผดิชอบ ก็ตองเทศบาลนะครับ ตามภาพนี้ผมวางาน

คงเสร็จเรยีบรอยแลว แตวาผมไปตรวจสอบดูวางานเรียบรอยหรือไม ไมใชวาไปจับผิดนะครับ ไปดูวา 

งบประมาณสองลานกวาบาทคุมคาหรอืไม ทานประธานดูสิครับ งานแคไมกี่เดือนดูสสีิครับ เปนพื้นเกา

ขอบเกา และโดยเฉพาะสเีกาเอาออกไมหมด ไปทาซ้ํา ผมเชื่อวา สีก็ไมไดมาตรฐานดวยซ้ําไป ตามภาพ

นี้ทาสีใหมนะครับ ทาสีขาวแดงเพื่อไมใหรถจอดตรงนั้น ตรงสามแยกพอดีเลยนะครับ ที่เลยปมน้ํามันไป   

นี่แคจุดเดียวทีผ่มถายรูปมา ยังมีอกีหลายจุด สิ่งน้ีบงบอกเลยนะครับ ถาเราพูดภาษาชาวบาน คอื ทํางาน

ชุยมาก กรรมการตรวจรับงาน ผมขอความกรุณาเขมงวดหนอย สีไดมาตรฐานหรือไม ดูสิครับ ภาษี

ประชาชน งานใชงบประมาณสองลานกวายังไมถึงปสีก็ลอกออกหมดแลว อยางที่ผมไดอภิปรายไป   

เมื่อสักครู นี่เปนรอยแตกแลวเอาสีมาทาทับ ยังแตงไมเรียบรอยเลย ยังมองออกอยูนะครับ สิ่งที่ผม

อภิปรายนี้ ทางหัวหนาฝายบริหารก็ไมอยู แลวผมจะอภิปรายไปทําไมละครับ ที่จริงนาจะมารับทราบ

ปญหาตรงนี้ดวยนะครับ จะไดไปแกไข แลวการที่จะมาดูวาระการประชุมยอนหลังผมวาเปนไปไมได    

ในวันนี้ก็ไมแนใจวาเทปอัดไวหรือเปลา จะไดมาแกไขสิ่งที่ผมอภิปรายไปนี้ ผมทํางานคอนขางลําบาก  

นะครับ ผมเปนตัวแทนของชาวบาน เขาเดือดรอนมา ภาพบางสวนผมไมตองถายมาเองเลยครับ  

ชาวบานถายมาเพราะเขาเดอืดรอน ทานสมาชกิสภาฯ ดูสิครับ งานแคไมกี่วันเอง ภาพนี้ก็เปนอกีจุดนะครับ 

ไมใชเฉพาะสแีดงนะครับที่ไมไดมาตรฐาน ถาสไีดมาตรฐานผมวาอยางนอยก็หนึ่งปหรอืสองปขึ้นไปกวา

จะลอก อันนี้คือสีไมไดมาตรฐานหรืออีกประการหนึ่งอาจจะเคาะสีเดิมออกไมหมด สะพานพัฒนา      

ก็เหมือนกัน ตอนน้ันคิดวาคงจะเสร็จเรียบรอยแลว พอสื่อประโคมขาววา สีเกายังออกไมหมด แตใน

วันนีผ้มไปตรวจดูพบวา เขาขูดออกเกือบจะหมดแลว เพื่อจะทาสีใหม นี่ก็เหมือนกันนะครับ ผมวาไมได

มาตรฐาน ทํางานไมละเอียด ขอความกรุณาทํางานใหละเอียดกวานี้หนอยไดไหมครับ งบประมาณ   

เปนภาษีของประชาชน ผมก็เปนหนึ่งในน้ัน ปหนึ่งผมเสียภาษีหลายอยางนะครับทานประธาน ทั้งภาษี

ดานการคา รายได ภาษตีาง ๆ ผมเสยี vat 7% เดือนละเกือบสามหมื่นบาทนะครับ คิดเปนปเทาไหร    

แลวเอางบประมาณมาทําอะไรแบบนี้นาเสยีดายมาก ผมขอความอนุเคราะหเจาหนาที่ตรวจรับงานทวงติงหนอย 

ไมใชโครงการนี้ โครงการ เดียวนะครับ  แทบจะทุกโครงการ และกรณีที่ทําเสร็จ ไมแลว เสร็จ            
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ตามกําหนดการ อยางที่ทานนายกเทศมนตรบีอกวา เปนไปตามระเบียบกฎหมาย อาจจะติดขัดระเบียบ 

ไมแลวเสร็จตามที่กํ าหนด แตทั้ ง น้ีทั้งนั้ น ตองยึดระเบียบและทําใหเสร็จ ผมก็นั่ งฟงที่ทาน

นายกเทศมนตรีพูด และที่เพื่อนสมาชิกสภาฯ ไดอภิปราย ระเบียบตรงนี้เอาอะไรมายึดถือ ผมก็นึกถึง

ศาลหลักเมือง กรณีที่ผูรับเหมาทําไมเสร็จแลวทานไปตั้งกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองแลวมาทําตอ    

ทานเอาระเบยีบตรงไหนมายดึ เพราะผมดูแลวในระเบียบก็ไมมีบอกเรื่องตรงนี้นะครับ ระเบียบที่แทจรงิ

คือ ผูรับเหมารายเดิมทําไมได เราก็หาผูรับเหมารายใหมมาทํา แตวันนี้ไมใชแบบนั้นนะครับ ไปเปด

มูลนิธิ ใหชาวบานมารวมบรจิาค แลวเอาเงินตรงนี้มาทํา ถาทําตามแบบแลวเราก็ไมวานะครับ เพราะงาน  

ก็สําเร็จได แต ณ ตอนนี้ไมไดเปนตามแบบครับ ลองไปดู ลายประตูที่แบบเดิมเปนแกะสลักแตกลายเปน

ไปเพนทเอา ตอนน้ีลอกแลวนะครับ อยางที่ผมไดอภิปรายไปเม่ือครั้งที่แลวที่นําภาพมาใหดู  จากไม

แผนเดียวเปนไมหลาย ๆ แผนตอกันไป ทานก็อาจจะบอกวา แพงหาซื้อไมได แตทานก็พูดเมื่อสักครูวา 

จะยึดระเบียบ ผมก็แปลกใจวา ทําไมเอาระเบียบตรงนี้มา ทําไมทําแปลกได ทําไมถึงทําอะไรได      

คราวที่แลวเรื่องศาลหลักเมือง การแตงตั้งคณะกรรมการถูกตองไหมทานก็ไมตอบ ปญหาหลาย ๆ 

ปญหาถาเราไดนั่งพูดคุยกัน ปรึกษาหารือกัน หาแนวทางแกไขรวมกัน ฝายบริหารก็อยากใหงานเกิด 

อยากใหงานเสร็จ ทั้งน้ีทั้งนั้น งานแตละชิ้นแตละอยาง การที่จะใหเสร็จสมบูรณ บรรลุวัตถุประสงค  

ตามเปาหมาย ตองมานั่งคุยกันครับกับฝายเจาหนาที่วาเราจะแกไขปญหาอยางไร แต ณ วันนี้ ตางคน

ตางไป ตางคนตางเดินนะครับ แลวงานมันจะออกมาดีไดอยางไร ก็ขอฝากฝายบริหารขอใหชวย

แกปญหาตาง ๆ ที่โครงการผานสภาฯ ไปทั้งหมดทั้งสิ้น ยังมีอีกขอหนึ่งครับ ไมรูวาทางสมาชิกสภาฯ     

ที่เปนคณะกรรมการสถานศกึษาของเทศบาล จําไมไดแลววาใครบาง กรณีการกอสรางอาคารโรงเรียน

เทศบาล 1 ณ วันนี้ไปไมถึงไหน มีแตเสา ความจรงิเพื่อนสมาชิกสภาฯ ก็ไปเปนคณะกรรมการ ไมทราบ

วาจะมาชี้แจงตรงนี้ไดหรือไมวา เปนเพราะอะไร งานจงึติดขัดขนาดนี้ เพราะโรงเรียนเทศบาล 1 มีพื้นที่

จํากัด แลวไปกอสรางตรงนั้นไมมีความกาวหนา เอาสังกะสีไปกั้น แมแตพื้นที่สําหรับเด็กไปวิ่งเลน        

ก็ยังไมมีเลยครับ ทางผูปกครองและนักเรียนฝากผมมาถามในที่ประชุมสภาฯ วา โครงการนี้ไปถึงไหนแลว 

ทําไมจึงหยุดชะงัก แลวไดงบอุดหนุนมาไมรูวางบยังอยูหรอืไม หรือวาตกไปแลว ไมทราบวาจะมีคําตอบ

ตรงนี้ไหม เพราะวาชาวบานฝากถามมา ถาเปนไปไดผมอยากใหทําเปนหนังสือลายลักษณอักษรมาเลย

ก็ได จะไดนําไปชี้แจงใหชาวบาน ถาสิ่งที่เราเอาไปพูดไมถูกตอง หรือพูดแบบรูไมจรงิ การสื่อสารก็อาจ

ผิดเพี้ยนไป ทางเทศบาลก็จะเสียหายนะครับ ขอความกรุณาเทศบาลทําเปนหนังสือชี้แจงเหตุผล     

แลว เปน เ งินอุดหนุนตกไปหรือยัง ถาตกไปแลวจะทําวิธีไหนที่จะใหโครงการนี้แลวเสร็จ ผมวา          

การกอสรางอาคารไมเกนิ 20 เปอรเซ็นต ที่แลวเสร็จตอนนี้ ขอบคุณมากครับ  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ฝายบริหารมีอะไรช้ีแจงเพิ่มเติม

หรอืไมครับ ไมมีนะครับ มีสมาชกิสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเรื่องอื่น ๆ อกีหรือไม ไมมีนะครับ เมื่อไมม ี 

ผมขอขอบคุณทุกทานที่ไดเขารวมประชุมในวันนี้ ผมขอปดการประชุมครับ 
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เลกิประชุม  เวลา  11.35 น. 

 

 

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

(นายจาตุรงค  พรหมศร) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

 

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

(นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุมสภาฯ ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจําป 2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ในการประชุมสภาเทศบาล    

นครลําปาง สมัยแรก ครัง้ท่ี 1 ประจําป 2563  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 

 


