
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2565 

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

2. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 3. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 4. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 5. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 6. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 7. นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 8. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 9. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 10. นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 11. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 12. นายภัทร โลหติกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 13. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 14. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 15. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 16. นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 17. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 18. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 19. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 20. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 21. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 22. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 23. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 24. นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลากิจ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

 1. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

   นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 2. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 4. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 5. นายเศรษฐวุฒิ จวิะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายนพดล บุญมา รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 2. นายสุนทร จวงพลงาม ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 3. นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศม์ณ ี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 4. นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 5. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ 

 6. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน ์ ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการศึกษา 

 7. นายสุชาติ เทพพรมวงศ์ หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

 8. นายสุรทัศน์ ก้องสุรกานต์ หัวหนา้ฝา่ยสาธารณูปโภค 

 9. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานขนส่ง 

 10. นางสาววิไล วงศพ์รม หัวหนา้ฝา่ยบริหารทั่วไป 

 11. นายปกิต ศริิวงค์ หัวหนา้ฝา่ยวิศวกรรมโยธา 

 12. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยประสานงาน อปท. 

 13. นางสาวญาดา ณ วงคจ์ันทร์ หัวหนา้ฝา่ยบริการและเผยแพร่วชิาการ 

 14. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 15. นายธนวรรธน์ อินสุวรรณ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 

 16. นายสมหมาย ปกติ เทศกิจ 

 17. นายพิทักษ์ สิงหเ์พ็ง เทศกิจ 

 18. นายมานัส ตาวิกา คนงานประชาสัมพันธ์ 

 19. นางสาวพิมพ์ณารา ทองค า คนงานสารบรรณ 

 20. นายวรพล ขิตตวิรรณ คนงานบรรเทาสาธารณภัย 

 21. นายณฏฐพล พงษ์สิรนิทร์ จา้งเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ 
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ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

 1. ธมลวรรณ   จนิากุล  ประธานผู้สูงอายุศรีชุม 2 

 2. นายชลิตร์   คุณวุฒิ  ชุมชนต้นผึ้งท่านางลอย 

 3. นายชาญชัย  ภมรจันทร์ ชุมชนการเคหะ 1 

 4. นายวิจารณ์  ทักษณา ชุมชนป่าขาม 2 

 5. นางพัฒน์นรี  จตุพรชัยวัฒนา ตรอกไฟฟ้าพระยาสุเรนทร์ 

 6. นางสาวเพ็ญพร  สมศักดิ์  ชุมชนนาก่วมใต้ 2 

 7. นางศรีวรรณ  วงค์เจรญิ ชุมชนบ้านดงไชย 2 

 8. นายไกรสิงห์  สุเมธพันธุ์ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 2 

 9. นางปทุมมาศ  วิสุทธิคามโสภณ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 2 

 10. นางหัทยา  เจียมกุล ชุมชนการเคหะ 2 

 11. นายฐาปนันท์  นาคเสนีย์ ชุมชนการเคหะ 3   

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

นครล าปาง ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้เข้ารับฟังการประชุมทุกท่าน 

การประชุมในวันนี ้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 

กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปางที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อเข้าร่วม

การประชุม จ านวน 21 คน เกินกึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม บัดนี้  ถึงเวลาที่ประธานสภาฯ นัดหมายแล้ว 

กระผมจงึขอเรียนเชิญท่านนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ขึน้มาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปเรียนเชญิครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล     

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 ในนามสภาเทศบาลนครล าปางขอต้อนรับ

ทุกท่านที่มาร่วมประชุมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ก่อนเข้าสู่

ระเบียบวาระการประชุมฯ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ แจ้งกรณีนายกเทศมนตรีนครล าปางมอบหมาย  

ผูแ้ถลงข้อเท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จงหรอืแถลงญัตติตอ่สภาเทศบาลนครล าปาง เชญิครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง     

ขอเรียนแจ้งการมอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

ตามหนังสือ 

ที่ ลป 52001/11805                     ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

                       ถนนฉัตรไชย ล าปาง 52100 

 23  ธันวาคม  2565 

เรื่อง    มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถึง  1. หนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/180 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางก าหนดประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง   

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48   

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 

พ.ศ. 2562 และข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี 

รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก/กองต่าง ๆ 

เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริง และให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือ

แถลงญัตติ และตอบกระทู้ตอ่สภาเทศบาลนครล าปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

2. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

กิตติ  จิวะสันติการ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

จึง เรียนแจ้ง ให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนี้ไปกระผมขอน า เรียนต่อท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระเป็นล าดับต่อไปครับ  
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ    

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมข้อ 1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว

และได้น ามาใส่ไว้ในเล่มระเบียบกฎหมายที่อยู่บนโต๊ะ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงได้รับทราบระเบียบดังกล่าวนี้

แล้วนะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางจังหวัดล าปางแจ้งมาว่า กระทรวงทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 โดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 

28 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งระเบียบดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป คือ วันที่ 29 พฤศจกิายน 2565 เป็นต้นไป โดยสรุปสาระส าคัญของระเบียบดังกล่าว คือ ก าหนด

วิธีการเลือกประธานสภาฯ ที่ชัดเจนขึ้น (ข้อ 3) ก าหนดการพ้นจากต าแหน่งเลขานุการสภาฯ ที่เดิมไม่ได้

ก าหนดไว้ (ข้อ 4) ก าหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 7) ก าหนดกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น (ข้อ 9) ก าหนดให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ (ข้อ 12) และก าหนดการถ่ายทอด

การประชุมสภาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 13) เป็นต้น จงึขอแจง้ต่อที่ประชุม เพื่อท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน

ได้ไปศกึษาและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตอ่ไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

1.2 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

คร้ังท่ี 2/2565 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 1.2 

ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การเพิ่ม เติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่  2/2565    

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว จึงขอแจ้งต่อที่ประชุม เพื่อท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้

รับทราบถึงการประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว   

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6     

ประจ าปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2565 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน

การประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6     

ประจ าปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2565 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 

เมื่อไม่มี ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2565 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ รับรองรายงานการ

ประชุม 20 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุม 

โปรดยกมอืครับ ไม่มีนะครับ  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2565 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 5.1 เรื่อง เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครล าปาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) และผลการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่  5 ข้อ 5.1   

เรื่อง เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครล าปาง ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) และผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ

เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอรายงานผล 

เรื่อง เสนอผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครล าปาง ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) และผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

และโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

สิ่งที่สง่มาด้วย   1. รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครล าปาง  

      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                   จ านวน 1 เล่ม 

   2. ประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความ 

       สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น      จ านวน 1 ฉบับ 

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครล าปาง ได้ด าเนินการติดตาม             

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - 

กันยายน 2565) และได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแลว้  

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) ก าหนดให้

ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พรอ้ม

ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
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สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น จึงเสนอผลการติดตามและ

ประเมินผลดังกล่าว มาพร้อมนี้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้สภาเทศบาลนครล าปางทราบต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

        (ลงช่ือ)          กิตติ  จิวะสันติการ             ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย  

ในเรื่องนี ้ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ     

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น      

ที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกหนังสือซักซ้อมมา ดังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 

ก าหนดว่า “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (3) รายงานผล

และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้

ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง

ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท0810.3/ว6086       

ลงวันที่ 19 สิงหาคม  2565 ได้ซักซ้อมแนวทางติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้สรุปความว่า 

“เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นแล้ว ให้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ท่านสมาชิกได้แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลน าไปปรับแก้แผนให้สอดคล้องกับบริบท และปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนในพื้นที่” ผมขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธาน 

ไปยังท่านสมาชิกเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ป ระธานสภาเทศบาลนครล าป าง  มีสมาชิกสภาฯ ท่าน ใดจ ะ

อภิปราย แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมฯ 

รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลนครล าปาง ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) และผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรแ์ละโครงการ

เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

ที่ประชุม รับทราบ 

 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ  ขอให้สภาเทศบาลนครล าปางมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล  

นครล าปาง จ านวน 2 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขอให้สภาเทศบาลนครล าปางมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 2 คน เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครล าปาง ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขอให้สภาเทศบาลนครล าปางมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 2 คน 

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครล าปาง 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอให้สภาเทศบาลนครล าปางมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

จ านวน 2 คน เข้าร่วมเป็นคณะเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครล าปาง 
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หลักการ 

  เพื่อขอให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

จ านวน 2 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครล าปาง ตามประกาศ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 

กันยายน 2561 ข้อ 12 (3) ซึ่งก าหนดให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกค าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จ านวน 2 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพโดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ     

2) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 3) ออกระเบียบที่จ าเป็น

เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน 4) สนับสนุนใหบุ้คคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้ง

ที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 5) ให้ค าแนะน าการจัดท าข้อมูลและ

โครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมายแก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน 

การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง

คราวละสี่ปี นับแต่วันที่ออกค าสั่งแตง่ตัง้ 

เหตุผล 

  เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครล าปางที่สภาเทศบาลนคร

ล าปางได้มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 2 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี

นครล าปางตามเทศบาลนครล าปาง ที่ 1787/2561 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 และค าสั่งเทศบาลนคร

ล าปาง ที่ 766/2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 

2565 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพืน้ที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 ข้อ 12 (3) จึงมีความจ าเป็นต้องให้สภาเทศบาลนคร

ล าปาง พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 2 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครล าปาง เพื่อให้นายกเทศมนตรีนครล าปางแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครล าปาง และแจ้งให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทราบต่อไป 
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ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณามอบหมาย

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 2 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลนครล าปาง ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

        (ลงช่ือ)          กิตติ  จิวะสันติการ              ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย  

ในญัตตินี ้ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตน าเรียนชีแ้จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอให้สภาเทศบาลนครล าปาง

มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 2 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลนครล าปาง ต่อที่ประชุม ดังนี้  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ        

เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 12 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “ให้คณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครอง     

ส่วนท้องถิ่นมอบหมายจ านวน 2 คน เป็นกรรมการ...” และวรรคห้า ก าหนดว่า “เมื่อได้กรรมการที่มาจาก

การคัดเลือก ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน 

และแจ้งให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติเขตทราบต่อไป” ข้อ 13 ก าหนดว่า “ให้กรรมการตามข้อ 12 

(2) (3)...มีวาระอยู่ ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี  นับแต่วันที่ออกค าสั่ งแต่งตั้ ง ” และข้อ 16 ก าหนดว่า 

“คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุน

หลักประกันสุขภาพ (2) พิจารณาอนุมัตโิครงการ หรอืกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 

10 (3) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ    

(4) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ (5) ให้ค าแนะน าการจัดท าข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงาน

สาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมายแก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และ 
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(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ” ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นผ่านท่าน

ประธานไปยังท่านสมาชิก เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

จ านวน 2 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตอ่ไป ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกได้อภปิรายในญัตตินี ้

ผมอยากจะขอความเห็นในที่ประชุมแห่งนี้ ว่าในการเสนอชื่อคณะกรรมการตามที่ฝ่ายบริหารได้แจ้งมา    

ในญัตติข้อ 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 และ 5.6 อยากจะขอความเห็นว่า จะให้สมาชิกเพียงท่านเดียวเป็นคนเสนอ

คณะกรรมการเป็นชุด ๆ ไป และเราก็จะขอมติในที่ประชุมกัน สมาชิกเห็นควรว่าอย่างไรครับ คือ  ถ้ามี

คณะกรรมการ จ านวน 3 คน สมาชิกหนึ่งคนก็เสนอชื่อคณะกรรมการทั้งสามคนเลยนะครับ เพื่อให้การ

ประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่น ถ้าไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ผมก็จะขอความเห็นชอบนะครับ 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบที่ผมเสนอโปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เราก็จะด าเนินการประชุมกันต่อเลยนะครับ 

ในญัตตินี ้จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ก่อนที่จะคัดเลือกคณะกรรมการเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ หรือว่า สปสช. ทางเจ้าหน้าที่ของเรา   

ก็ไปด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการหลายชุมชนที่ผ่านมา ตามชุมชนต่าง ๆ ก็ให้ความร่วมมอือย่างดี 

ก็ขอแสดงความชื่นชมกับเทศบาลนครล าปางของเรา ที่เราได้ด าเนินการเหล่านี้ แต่มีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่ง   

ที่ผมจะเรียนถามท่านประธานผ่านไปถึงฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับคณะกรรมการที่ผ่านมา จะมีการคัดเลือก

คณะกรรมการผู้สูงอายุก่อน ทีนี้คณะกรรมการชุดใหม่เป็นชุมชนใหม่ เป็นของใหม่ ซึ่งแยกจากของเก่า        

ก็มีหลายชุมชนที่เคยถามผมว่า ถ้าเขาได้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาแล้ว เขามีโอกาสที่จะเสนอแผน

โครงการนี้ได้ไหม ทั้ง ๆ ที่อาจจะช้าไป เพราะว่าที่ผ่านมาก็ได้พิจารณากันเมื่อเดือนธันวาคมนี้ ต่อไปปีหน้า

เขาจะเสนอแผนและโครงการต่าง ๆ เพื่อที่จะขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งบประมาณของโครงการ   

สปสช.ว่าจะด าเนินการได้ไหม เพราะว่าเขาได้รับการแต่งตั้งมาใหม่ เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนถามท่านประธาน

ผา่นไปถึงฝา่ยบริหารครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภปิรายอีกไหมครับ เชญิครับ ไม่มนีะครับ ฝา่ยบริหารจะชีแ้จงไหมครับ เชญิครับ 
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นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครล าปางให้เป็นผู้ชี้แจงในญัตตินี้ ขอชี้แจงว่า ในส่วนของการขอ

โครงการก็ดี ในส่วนการใช้งบประมาณของหลักประกันสุขภาพก็ดี ตรงนี้มีหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการ

ด าเนนิงาน ในแต่ละห้วงเวลา ซึ่งในรายละเอียดตรงนี้ ขออนุญาตท่านประธานให้ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อมเป็นผูต้อบค าถามค่ะ ขอบคุณค่ะ (ประธานอนุญาต)  

นายวิชญ์ ศิคภัทร์  วงศ์มณี  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่ เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิชญ์ศิคภัทร์  วงศ์มณี

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ให้เป็นผู้ตอบ

ข้อซักถามของท่านสมาชิก ขอเรียนชี้แจงดังนี้ ตามหลักกฎหมายกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าการใดนั้น 

จะต้องมีกฎหมายให้อ านาจโดยชัดแจ้ง กรณีประชาชนจะท าสิ่งใดได้นั้น ท าได้หมดเว้นแต่มีกฎหมายห้าม 

ประเด็นที่สองกรณีถ้าผู้แทนประชาชนได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กระผมขอน าเรียนว่า  ใช้กฎหมาย     

ที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงอย่างยิ่ง คือ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นั่นก็คือว่า ในกรณีที่ท่าน

เป็นคณะกรรมการแล้วท่านมีความประสงค์จะน าเสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ซึ่งถือว่า

ท่านเป็นผู้มีสว่นได้เสียในกิจการนัน้ ท่านก็งดออกเสียงเสีย นอกนั้นก็เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการท่านอื่น

ออกเสียง ซึ่งจะมีผลต่อมติใ ด  ๆ  ที ่อ อ กม า เป ็น ไป โด ยชอบ  เพ รา ะฉ ะนั ้น โดยรวมแล้วก็คือว่า                   

ท่านคณะกรรมการที่มาจากสัดส่วนใดก็แล้วแต่ สามารถเสนอโครงการได้ เพียงแต่ว่าถ้าเป็นโครงการที่ท่านเสนอ 

ท่านก็งดออกเสียงในโครงการนั้น นอกนั้นองค์ประชุมต่าง ๆ เมื่อครบแล้ว มติใดออกมาก็เป็นมติที่ชอบด้วย

กฎหมาย ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครับ      

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อ

สมาชิกที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครล าปาง จ านวน 2 คน       

เชญิครับ เชญิ นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จากการที่

ท่านประธานได้ให้แนวทางในการน าเสนอชื่อคณะกรรมการ ผมขอเสนอชื่อจ านวน 2 คนในคราวเดียวกัน ขอเสนอ

สมาชิกสภา คนที่ 1 นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา คนที่ 2 นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายบุญทรง  ชุ่มแสง เสนอ นางสาวพัชรี  

ลออเลิศลักขณา และ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น

หรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี  ถือว่าที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ 1. นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา และ             

2. นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครล าปาง  

มติท่ีประชุม ที่ ป ระชุมมีมติ เลื อกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน  2 คน เป็ น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครล าปาง ดังนี้ 

1. นางสาวพัชร ี  ลออเลิศลักขณา  

2. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล  

5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ต่อไป ข้อ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขอให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขอให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน 

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี        

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขอให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  

นครล าปาง จ านวน 3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

เพื่อขอให้สภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน     

เข้าร่วมเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 (3) ซึ่งก าหนดให้

ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น

คัดเลือก จ านวน 3 คน เข้าร่วมเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้1) ก าหนดแนวทางการ

พัฒนาท้องถิ่น 2) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการด าเนินงาน 4) 

ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้

หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดท าหรอืร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 6) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่น 

เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับ

การคัดเลือกอีกก็ได้ 

เหตุผล 

          เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปางที่สภาเทศบาลนครล าปางได้คัดเลือกจาก

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีนครล าปาง         

ตามค าสั่งเทศบาลนครล าปาง ที่  78/2562 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 และค าสั่งเทศบาลนครล าปาง           

ที่ 748/2564 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 16 มกราคม 2566 ดังนั้น 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ  8 (3) จึงมีความจ า เป็นต้องให้สภาเทศบาลนคร

ล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลนครล าปาง เพื่อใหน้ายกเทศมนตรีนครล าปางแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปางต่อไป 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาคัดเลือก

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน เข้าร่วม เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง     

ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

 

 

 



16 
 

 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

        (ลงช่ือ)          กิตติ  จิวะสันติการ             ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย  

ในญัตตินี ้ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอให้สภาเทศบาลนคร

ล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลนครล าปาง ต่อที่ประชุม ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่ม เติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 วรรคหนึ่ง  ก าหนดว่า            

“ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภา

ท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ...” และวรรคสอง ก าหนดว่า “กรรมการตาม (3)...ให้มีวาระอยู่

ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” และข้อ 10 ก าหนดว่า “คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่น  (2) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (3) พิจารณา

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการด าเนินงาน (4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ

รายละเอียดของงานตามข้อ 19 (2) (5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (6) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรอืคณะท างานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร”    

ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกเพื่อใช้ ใน

การประกอบการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลนครล าปางต่อไป ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่จะเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน เชิญครับ เชญิ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ 
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นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขอเสนอสมาชิกสภาฯ คนที่ 1 นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ คนที่ 2 นายบุญทรง  ชุ่มแสง คนที ่3 

นายสามารถ  พุทธา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ เสนอ

สมาชิกสภาฯ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ, นายบุญทรง  ชุ่มแสง และนายสามารถ  พุทธา เข้าร่วม

เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกสภาฯ    

ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติคัดเลือกให้ 1. นายกรณฐพรครองภพ  

สท้านไตรภพ 2. นายบุญทรง  ชุ่มแสง และ 3. นายสามารถ  พุทธา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลนครล าปาง 

มติท่ีประชุม  ที่ ประชุมมีมติ เลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน เป็น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง ดังนี้ 

   1. นายกรณฐพรครองภพ   สท้านไตรภพ  

2. นายบุญทรง       ชุ่มแสง  

3. นายสามารถ       พุทธา  

5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขอให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครล าปาง ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 
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ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขอให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน  

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง รักษาราชการแทน  

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอใหส้ภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

นครล าปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  เพื่อขอให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 

3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครล าปาง  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 (1) ซึ่งก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน      

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 1) ก าหนด

แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2) ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น 4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ทั้งนี ้คณะกรรมการใหม้ีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 

เหตุผล 

    เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครล าปางที่สภา

เทศบาลนครล าปางได้คัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ตามค าสั่งเทศบาลนครล าปาง ที่ 55/2562 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 และ

ค าสั่งเทศบาลนครล าปาง ที่ 746/2564 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่  

15 มกราคม 2566 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 (1) จึงมีความ

จ าเป็นต้องให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน       
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เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครล าปาง เพื่อให้นายกเทศมนตรี

นครล าปาง แตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครล าปางต่อไป 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาคัดเลือก

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลนครล าปาง ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

        (ลงช่ือ)          กิตติ  จิวะสันติการ             ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย  

ในญัตตินี ้ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตน าเรียนชีแ้จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอให้สภาเทศบาลนครล าปาง

พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลนครล าปาง ซึ่งมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

ข้อ 28 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน...” และวรรคสาม ก าหนดว่า 

“กรรมการตาม (1)...ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” และข้อ 29 

ก าหนดว่า “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้(1) ก าหนด

แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ

คณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร” ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

ข้างต้นผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
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นครล าปาง จ านวน 3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครล าปาง

ต่อไป ขอบคุณครับ   

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภปิรายไหมครับ เชญิครับ เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล           

นครล าปาง กรณีที่จะคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครล าปาง ประเด็นนี้

ผมก็จะฝากถึงใครก็ตามที่จะมาเป็นคณะกรรมการตรงนี้ ท่านใดก็ตามขอให้ช่วยติดตามหน่อย เพราะว่าตอนนี้

ชุมชนของเราในเขตเทศบาล 85 ชุมชนแล้ว จากการที่ทางเทศบาลได้ด าเนินการเลือกจิตอาสาเพื่อจัดท า

แผนพัฒนาของแต่ละชุมชน และแต่ละชุมชนก็ได้จัดท าแผนมาให้กับทางเทศบาลแล้ว ผมก็ขอฝากถึง

คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่จะได้ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตรงนี ้      

ช่วยศึกษาดูว่าชุมชนไหนที่ได้จัดท าแผนตรงนี้และช่วยติดตามประเมินผล ผมขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย ขอบคุณครับ

ท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่ม เติม ไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี     

ผมจะขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน เชญิครับ เชิญ นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ส าหรับคณะกรรมการชุดนี้ถือว่าเป็นคณะกรรมการชุดหนึ่งที่มีภาระหน้าที่อันส าคัญในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ เราได้รับทราบผลการด าเนินงานในระเบียบ

วาระที ่5 ขอ้ 5.1 ที่ผ่านมา ดิฉันขอเสนอสมาชิกสภาฯ คนที ่1 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ คนที่ 2 นางสาวอมลยา  

เจนตวนิชย์ คนที่ 3 นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล เข้าร่วม เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา เสนอ

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ , นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ และนายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติคัดเลือกให้       
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1. นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 2. นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ และ 3. นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครล าปางครับ 

มติท่ีประชุม ที่ ป ระชุมมีมติ เลื อกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน เป็ น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครล าปาง ดังนี้ 

1. นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  

2. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์  

3. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้ เวลา 10.30 น. ผมขอพัก   

การประชุม 15 นาที และกลับเข้ามาประชุมต่อในเวลา 10.45 น. ครับ 

- พักการประชุม 15 นาที - 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 10.45 น. 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ได้ตรวจสอบองค์ประชุมในที่ประชุมแล้ว  ขณะนี้มีท่านสมาชิกอยู่ในที่ประชุม จ านวน 17 ท่าน เกินกึ่งหนึ่ง 

ถือว่าครบองค์ประชุม บัดนี้  ถึง เวลาที่ท่านประธานได้นัดหมายแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้

ด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ เรียนเชญิครับ 

5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง จ านวน 1 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขอให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 1 คน เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับ

มอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 
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ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขอใหส้ภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 1 คน         

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจา้ นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง   

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ให้สภาเทศบาลนครล าปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 1 คน 

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดพืน้ที่ผอ่นผัน ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ พ.ศ. 2546 ข้อ 6 ก าหนดว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้มีการจัดระเบียบการ

จ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผันและ

คณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้าเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตาม

ระเบียบนี”้ และข้อ 7 ก าหนดว่า “คณะกรรมการก าหนดพืน้ที่ผอ่นผัน ประกอบด้วย (1) ผูบ้ริหารท้องถิ่น เป็น

ประธานกรรมการ (2) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ...” โดยมี

อ านาจหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน ในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) ก าหนด

พื้นที่ที่มีการจ าหน่ายสินค้าเป็นพื้นที่ผ่อนผัน หรืออาจก าหนดพื้นที่ผ่อนผันเพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องไม่เป็นอุปสรรค

ต่อการใช้ที่สาธารณะในการสัญจรโดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

ตลอดจนไม่เป็นอุปสรรคต่อการท าความสะอาด (2) ควรก าหนดระยะเวลาพื้นที่ผ่อนผันคราวละไม่เกินสามปี 

รวมทั้ง ก าหนดวันเวลาที่ผ่อนผันให้ชัดเจน โดยระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการผ่อนผันแต่ละคราว

รวมทั้งจัดท าแผนผังแสดงอาณาเขตพื้นที่ผ่อนผัน และระบุวัน เวลาในแผนผังด้วย และ (3) ก าหนด

หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดพืน้ที่ผอ่นผัน ตามที่เห็นสมควร 

เหตุผล 

  ด้วยเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2565  

ข้อ 31 ก าหนดว่า “ในวาระเริ่มแรก เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ             

ทางสาธารณะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรออกประกาศก าหนดเขต

ควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางในที่หนึ่งที่ใด เป็นปกติและ    

โดยลักษณะวิธีการเร่ขายภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ” ดังนั้น เพื่อปฏิบัติ 

ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2565 
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ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. 2546 จึงขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง จ านวน 1 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดพืน้ที่ผอ่นต่อไป 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

        (ลงช่ือ)          กิตติ  จิวะสันติการ             ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย   

ในญัตตินี ้ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอให้สภาเทศบาลนคร

ล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 1 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนด

พืน้ที่ผอ่นผัน ซึ่งมีระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ

ทางสาธารณะ พ.ศ. 2565 ข้อ 31 ก าหนดว่า “ในวาระเริ่มแรก เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการจ าหน่าย

สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรออกประกาศ

ก าหนดเขตควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางในที่หนึ่งที่ใดเป็น

ปกติและโดยลักษณะวิธีการเร่ขายภายในหนึ่งรอ้ยแปดสิบวัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มผีลใช้บังคับ” ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2546 ข้อ 6 

ก าหนดว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้มีการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผันและคณะกรรมการจัดระเบียบการ

จ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผูจ้ าหน่ายสินค้าเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้” ข้อ 7 วรรคหนึ่ง ก าหนด

ว่า “คณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน ประกอบด้วย (2) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน

หนึ่งคน เป็นกรรมการ...” ข้อ 8 ก าหนดว่า “คณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน มีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน ในเรื่องดังต่อไปนี ้(1) ก าหนดพื้นที่ที่มีการจ าหน่ายสินค้าเป็น

พื้นที่ผ่อนผัน หรืออาจก าหนดพื้นที่ผ่อนผันเพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ที่สาธารณะในการ

สัญจรโดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนไม่เป็นอุปสรรคต่อ
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การท าความสะอาด (2) ควรก าหนดระยะเวลาพื้นที่ผ่อนผันคราวละไม่เกินสามปี รวมทั้ง ก าหนดวันเวลาที่

ผ่อนผันให้ชัดเจน โดยระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการผ่อนผันแต่ละคราวรวมทั้งจัดท าแผนผังแสดง

อาณาเขตพื้นที่ผ่อนผัน และระบุวัน เวลาในแผนผังด้วย (3) ก าหนดหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ก าหนดพื้นที่ผอ่นผัน ตามที่เห็นสมควร” ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น  

ผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

จ านวน 1 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดพืน้ที่ผอ่นผันต่อไป ขอบคุณครับ   

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่จะเข้าร่วม เป็น

คณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน จ านวน 1 คน เชญิครับ เชญิ นายสามารถ  พุทธา 

นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง         

ในกรณีที่มีการเสนอญัตติเรื่องนี้นะครับ คณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผันเป็นเรื่องที่ส าคัญเพราะว่า     

เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนที่ค้าขายในพืน้ที่ของเทศบาลนครล าปาง ที่เป็นพืน้ที่การจราจรก็ดีและ

พื้นที่ที่ต้องห้ามก็ดี แต่ว่าเมื่อเทศบัญญัติออกมาแล้ว ผมขอเสนอ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสามารถ  พุทธา เสนอ ร้อยเอก

ศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี ถือว่า ที่ประชุมมีมติคัดเลือก

ให้ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดพืน้ที่ผอ่นผันครับ 

มติท่ีประชุม ที่ ป ระชุมมีมติ เลื อกสมาชิก สภาเทศบาลนครล าป าง จ านวน  1 คน เป็ น

คณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน คือ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง จ านวน 1 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและ

คัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขอให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 1 คน เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหนา่ยสินค้าและคัดเลือกผูจ้ าหน่ายสินค้า ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 
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นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับ

มอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขอให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 1 คน    

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี  

นครล าปาง ขอเสนอญัตติเรื่องให้สภาเทศบาลนครล าปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

จ านวน 1 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า      

ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ พ.ศ. 2546 ข้อ 6 ก าหนดว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้มีการจัดระเบียบการ

จ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนและ

คณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้าเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตาม

ระเบียบนี”้ และข้อ 9 ก าหนดว่า “คณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 

ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ (2) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก

จ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ...” โดยมีอ านาจหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการจัดระเบียบ

การจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผูจ้ าหน่ายสินค้าในเรื่อง ดังตอ่ไปนี ้(1) ก าหนดวิธีการจัดระเบียบการจ าหนา่ย

สินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย (2) ก าหนดข้อห้ามผู้จ าหน่ายสินค้า (3) ก าหนดข้อ

ปฏิบัติของผู้จ าหน่ายสินค้า  (4) ก าหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนหนังสือรับรองการจ าหน่ายสินค้าของ         

ผู้จ าหน่ายสินค้าที่ฝ่าฝืนข้อห้ามหรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติ (5) ก าหนดวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการ

คัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า ได้แก่ คุณสมบัติของผู้จ าหน่ายสินค้า การประชาสัมพันธ์ การประกาศรับสมัคร 

การคัดเลือกซึ่งอาจท าโดยวิธีการจับสลากการประกาศรายชื่อ การจัดท าทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัว

ผูจ้ าหนา่ยสินค้า และ (6) ก าหนดวิธีการด าเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 
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เหตุผล 

  เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแล ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการใช้ที่หรือทางสาธารณะในการสัญจรของ

ประชาชน โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งเพื่อปฏิบัติให้

เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2565 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. 2546 จึงขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง จ านวน 1 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือก    

ผูจ้ าหนา่ยสินค้าต่อไป 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

        (ลงช่ือ)          กิตติ  จิวะสันติการ              ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย  

ในญัตตินี ้ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ  ขอให้สภาเทศบาล      

นครล าปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 1 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ      

จัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า ซึ่งมีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2546     

ข้อ 6 ก าหนดว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้มีการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่

สาธารณะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผันและคณะกรรมการจัด

ระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้าเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้” ข้อ 9 วรรค

หนึ่ง ก าหนดว่า “คณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า ประกอบด้วย 

(2) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ...” ข้อ 10 ก าหนดว่า “ภายใต้

บังคับแหง่กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและกฎหมาย
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ว่าด้วยการสาธารณสุข คณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า มีหน้าที่

ให้ค าแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้าในเรื่อง 

ดังต่อไปนี้ (1) ก าหนดวิธีการจัดระเบียบการจ าหน่ายสอนค้าในพืน้ที่ผอ่นผัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

(2) ก าหนดข้อห้ามผู้จ าหน่ายสินค้า (3) ก าหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้จ าหน่ายสินค้า (4) ก าหนดหลักเกณฑ์การ  

เพิกถอนหนังสือรับรองการจ าหน่ายสินค้าของผู้จ าหน่ายสินค้าที่ฝา่ฝืนข้อห้ามหรอืไม่ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติ 

(5) ก าหนดวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า ได้แก่ คุณสมบัติของผู้จ าหน่ายสินค้า 

การประชาสัมพันธ์ การประกาศรับสมัคร การคัดเลือกซึ่งอาจท าโดยวิธีการจับสลาก การประกาศรายชื่อ 

การจัดท าทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัวผู้จ าหน่ายสินค้า และ (6) ก าหนดวิธีการด าเนินการอื่น ๆ ตามที่

เห็นสมควร” ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยังท่าน

สมาชิกเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 1 คน เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหนา่ยสินค้าและคัดเลือกผูจ้ าหน่ายสินค้าต่อไป ขอบคุณครับ   

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่จะเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้าจ านวน 1 คน เชิญครับ เชิญ 

นายสามารถ  พุทธา 

นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ส าหรับ

ญัตตินี้นะครับ ผมขอเสนอ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่าย

สินค้าและคัดเลือกผูจ้ าหนา่ยสินค้า ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสามารถ  พุทธา เสนอ นายสมหมาย  

พงษ์ไพบูลย์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า          

ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ     

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติคัดเลือกให้ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดระเบียบ

การจ าหนา่ยสินค้าและคัดเลือกผูจ้ าหน่ายสินค้าครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 1 คน เป็นคณะกรรมการ

จัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผูจ้ าหน่ายสินค้า คือ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 
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5.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 

253,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) (กองคลัง) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       

ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ เป็นเงนิจ านวน 253,000 บาท (สองแสนหา้หมื่นสามพันบาทถ้วน) 

(กองคลัง) ขอเชิญผู้บริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอแถลงญัตติดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ย 

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 253,000 บาท      

(สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) (กองคลัง) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็น

รายการใหม่ ในงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 253,000 บาท (สองแสนห้าหมื่น  

สามพันบาทถ้วน) (กองคลัง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี ้ 

หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ ซึ่งการโอน

งบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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เหตุผล 

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝา่ยพัฒนารายได้ กองคลัง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส ารวจข้อมูล

ภาคสนามและงานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันเพื่อน าข้อมูลทั้งหมดมา

ประมวลผลและใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายภายในเขตเทศบาลนครล าปาง ซึ่งการ

ปฏิบัติงานดังกล่าวจ าเป็นต้องน าอุปกรณ์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้การส ารวจข้อมูลภาคสนามเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ถูกต้องและได้รับข้อมูลที่ตรงกับความต้องการภายใต้เงื่อนไขของเวลาและบุคลากรที่มีจ ากัด 

แต่เทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือน

ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณไว้เป็นเงินจ านวน 22,231,300 บาท ซึ่งงบประมาณ

ดังกล่าวได้รวมเงนิเดือนส าหรับต าแหน่งรองปลัดเทศบาล ตามกรอบอัตราก าลังซึ่งขณะนีย้ังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง   

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   19,078,543.23          บาท 

ขออนุมัตโิอนลด         253,000.00   บาท  

งบประมาณคงเหลือหลังโอน    18,825,543.23  บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ รายการโดรน จ านวน 1 ล า และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์

ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 4 ชุด รวม 2 รายการ เป็นเงิน

จ านวน 253,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่แนบมาพร้อมนี ้

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด                     

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

จ านวน 2 รายการ เป็น เงินจ านวน  253,000 บาท (สองแสนห้าหมื ่นสามพัน บาทถ้วน) (กองคลัง)         

ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 
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จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

        (ลงช่ือ)          กิตติ  จิวะสันติการ              ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย   

ในญัตตินี ้ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 253,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) (กองคลัง) มีข้อ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ

ของสภาท้องถิ่น...” ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยัง

ท่านสมาชิกเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ   

เป็นเงินจ านวน 253,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) (กองคลัง) ต่อไป ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี       

ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมตทิีป่ระชุมนะครับ ก่อนจะลงมต ิขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมทั้งหมด 

22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

จ านวน 2 รายการ เป็นเงนิจ านวน 253,000 บาท (สองแสนหา้หมื่นสามพันบาทถ้วน) (กองคลัง) โปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ จ านวน 18 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

จ านวน 2 รายการ เป็นเงนิจ านวน 253,000 บาท (สองแสนหา้หมื่นสามพันบาทถ้วน) (กองคลัง) โปรดยกมอืครับ 

ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน  253,000 บาท 

(สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) (กองคลัง) 18 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 4 คน 

5.8 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ร่างระเบียบสภาเทศบาลนครล าปาง ว่าด้วยการด าเนินการ

ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติ พ.ศ. .... 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.8 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ

ร่างระเบียบสภาเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ  

เทศบัญญัติ พ.ศ. .... ขอเชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผูเ้สนอครับ 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขอเสนอญัตติดังนี ้

ญัตต ิ

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ร่างระเบียบสภาเทศบาลนครล าปาง ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ

เสนอเทศบัญญัติ พ.ศ. .... 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า  ร้อยเอกศักดิ์ชัย   หงษ์ใจ สี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอญัตติ          

ร่างระเบียบสภาเทศบาลนครล าปาง ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติ   

พ.ศ. .... ตามหลักการและเหตุผล ดังตอ่ไปนี้ 

หลักการ 
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ด้วย พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 มาตรา 9 วรรคสอง 

บัญญัติว่า “จ านวนผู้เข้าชื่อยื่นค าร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าร้อง วิธีการประกาศเชิญชวน 

และระยะเวลาด าเนินการของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบ             

ที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น” 

เหตุผล 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย  

โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติให้เหมาะสมกับบริบทและ

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาเทศบาลนครล าปาง ว่าด้วย      

การด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติ เพื่อก าหนดจ านวนผู้เข้าชื่อยื่นค าร้อง หลักเกณฑ ์

วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าร้อง วิธีการประกาศเชิญชวน และระยะเวลาด าเนินการ ตลอดจนการอื่นใด  

ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติ  

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางเพื่อพิจารณาต่อไป 

        ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงชื่อ)    ร้อยเอก ศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี    ผูเ้สนอ 

(ศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

(ลงช่ือ)      วันชนะ  สุวรรณเนตร       ผูร้ับรอง         (ลงช่ือ)         สามารถ  พุทธา           ผูร้ับรอง 

 (นายวันชนะ  สุวรรณเนตร)      (นายสามารถ  พุทธา) 

         สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง          สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ท่านประธานครับ ร่างระเบียบสภาเทศบาล จะให้ผมอ่านไหมครับ หรอืใหส้มาชิกพิจารณาเอง ให้ผมอ่านเลย

ไหมครับมีแค่ 12 ข้อครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง อ่านแค่หลักการและเหตุผลก็พอแล้วครับ 

เมื่อสมาชิกได้รับทราบและอ่านเรียบร้อยแล้วก็พิจารณาตามนั้นนะครับ และก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ       

ได้อภิปรายในญัตตินี ้ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 



33 
 

 

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ร่างระเบียบสภาเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติ พ.ศ. .... มีข้อระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ พระราชบัญญัติการเข้า ชื่อ เสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น  พ.ศ. 2565 มาตรา 9       

วรรคสอง บัญญัติว่า “จ านวนผู้เข้าชื่อยื่นค าร้อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าร้อง วิธีการ

ประกาศเชิญชวน และระยะเวลาด าเนินการของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป

ตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น” ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา     

ร่างระเบียบสภาเทศบัญญัติ เทศบาลนครล าปาง ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ    

เทศบัญญัติ พ.ศ. .... ต่อไป ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภปิรายไหมครับ เชญิครับ เชิญ นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง      

ในร่างเทศบัญญัตินี ้ดฉิันมคี าถามที่จะถามในหัวข้อที่ 4 ค่ะท่านประธาน ข้อ 4 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดมีความประสงค์

จะให้เทศบาลด าเนินการจัดท าร่างเทศบัญญัติ หรือด าเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมลงชื่อเสนอ     

ร่างเทศบัญญัติ หรือให้ด าเนินการทั้งสองกรณี ตรงนี้ค่ะ ให้เข้าชื่อจ านวนสิบคน อันนี้คือระบุเพียงแค่สิบคน

หรอืน้อยกว่าสิบคนก็ได้ หรอืในเงื่อนไขตรงไหนที่ระบุจ านวนผูม้ีสทิธิยืน่ ขอสอบถามตรงนีข้อบคุณค่ะท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ รอ้ยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

ที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม ผมขอดูระเบียบหน่อยนะครับ จะอยู่ในพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ท่านสมาชิกได้

สอบถามถึงจ านวนสิบคน ในมาตรา 9 ถ้าท่านอ่านจะเข้าใจ ในวรรคสองระบุว่า “จ านวนผู้เข้าชื่อยื่นค าร้อง

ตามวรรคสอง จะก าหนดให้เกินสิบคนมิได้” คือก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่า ผู้ที่ยื่นค าร้องที่จะขอท า    

เทศบัญญัติ การเข้าชื่อนี้ จะต้องไม่เกินสิบคน เข้าใจแล้วใช่ไหมครับ ผมก็ขอน าเรียนท่านประธานฯ ไปยัง

สมาชิกสภาฯ ที่สอบถาม และจะมีรายละเอียดปลีกย่อยไปอีกครับ ถ้าท่านอ่านระเบียบนี้ ว่าการเข้าชื่อต้องมี

ผูม้ีสทิธิเลือกตั้งถึงสามพันคน ขอให้ท่านท าความเข้าใจตรงนี้ดว้ยนะครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อสงสัยที่ท่านสมาชิกได้สอบถามนะครับ จ านวนสิบคนที่เราระบุไว้ในข้อ 4 นั้น    

จะเป็นผู้ริเริ่มครับ ผู้ริเริ่มในการที่จะด าเนินการให้มีการเสนอให้มีเทศบัญญัติ โดยจะต้องรวบรวมกันมา

จ านวนสิบคน เพื่อมายื่นเรื่องต่อเทศบาล เพื่อว่าจะให้ออกเทศบัญญัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้น ถือว่าเป็น     

ผู้ริเริ่มลงชื่อให้ได้สิบคน แล้วก็มายื่นหนังสือ จะเป็นไปตามแบบเอกสารหมายเลข 1 ที่มีรายชื่อระบุอยู่ตรงนี้

นะครับ ซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นผู้ริเริ่มนะครับ แล้วก็มายื่นค าร้องขอให้จัดท าร่างเทศบัญญัติขึ้นมา เราก็จะ

ด าเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตอ่ไป ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คุณมทีราฯ เข้าใจแล้วใช่ไหมครับ หรือมี

อะไรจะเพิ่มเตมิไหมครับ เชญิ นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

รบกวนสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ถ้าอย่างนั้นตามพระราชบัญญัติที่ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา แสดงว่า

ก าหนดไม่เกินสิบคนใช่ไหมค่ะ แต่ข้อ 4 ของเราระบุว่า จ านวนสิบคน หมายความว่า ของเราจะต้องเป็นสิบคน

ถึงจะเป็นผู้ริเริ่มได้ หรือต่ ากว่าสิบคนส าหรับเทศบาลนครของเรา ก็สามารถเป็นผู้ริเริ่มได้ค่ะท่านประธาน 

ขอบพระคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ในระเบียบข้อนี้ถ้าเกิดเราก าหนดไว้สิบคน ก็ต้องมีจ านวนสิบคนครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ทางท่านสมาชิก    

ที่จะพิจารณาก าหนดว่า ตามร่างนี้ที่ก าหนดให้มีผู้ริเริ่มจ านวนสิบคนเหมาะสมหรือไม่ หากท่านสมาชิก

เห็นสมควรจะปรับแก้ตรงนี้  ก็สามารถปรับแก้ได้  แต่จะเสนอให้ เกินสิบคนไม่ได้  เพราะจะขัดกับ

พระราชบัญญัติ คือ ตรงนีเ้ราได้ก าหนดไว้ตายตัวเลยว่าจ านวนสิบคน จะต่ ากว่านั้นไมไ่ด้ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

เชญิ นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง        
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ถ้าหากท่านได้อ่านในราชกิจจานุเบกษา ในหน้า 15 จะระบุว่า  “จ านวนผู้เข้าชื่อยื่นค าร้องตามวรรคสอง     

จะก าหนดให้เกินสิบคนมิได้” ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับลดเพิ่ม ก็กลัวว่าจะไปขัดกับพระราชบัญญัติ 

ในหน้า 15 อยู่ในหน้าท้าย ๆ ประมาณกระดาษแผ่นที่สองสาม ในวรรคที่สอง “จ านวนผู้เข้าชื่อยื่นค าร้องตาม

วรรคสองจะก าหนดให้ เกินสิบคนมิได้” ระบุไว้อย่างนี้  ก็เข้าใจตามที่อ่านนะครับอยากจะเรียนเสนอ

และท าความเข้าใจใหต้รงกัน ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ในฐานะเจ้าของญัตติเรื่องนี้นะครับ ที่สมาชิกได้สอบถามว่า จ านวนสิบคน ซึ่งท่านก็ได้อภิปรายว่า               

ในพระราชบัญญัติ ในมาตรา 9 “จ านวนผู้เข้าชื่อยื่นค าร้องตามวรรคสอง จะก าหนดให้เกินสิบคนมิได้” ทีนี้

ผมก็มาร่างระเบียบตัวนี ้ก็เลยก าหนดไว้เลยสิบคน เจตนารมณ์ที่ผมให้สิบคนเพราะว่า ถ้าสิบคนก็จะดูดีไม่ขัด

ต่อพระราชบัญญัติไม่ผิดต่อกฎหมายอย่างใดทั้งสิ้น ถ้าจะบอกว่าไม่เกินสิบคนจะเอาแค่คนเดียวมันก็ดูยังไง     

นะครับ คน ๆ เดียวท าอะไรก็ท าคนเดียว ถ้าท าสิบคนแนวร่วมมีสิบคน คนมาร่วมลงชื่อทั้งหมดสิบคน    

แสดงว่า จะต้องเห็นข้อขัดข้องหรอืข้อที่จะต้องเสนอเทศบัญญัติพวกนี้ สิบคนต้องมีใจเป็นหนึ่ง ถ้าคนสองคน

ดูแล้วมันก็น้อยไป แต่ถ้าสิบคนเอาตามกฎหมายนี่แหละ เจตนารมณ์ผมเลยร่างออกมาสิบคนตามนี้เลย     

ถ้าสิบคนรวมเป็นหนึ่งได้ ก็ถือว่าเทศบัญญัติที่เขาจะเสนอเข้ามามันก็น่าจะมีความจ าเป็นในระดับหนึ่งนะครับ     

ท่านประธาน เลยร่างออกมาแบบนีข้อน าเรียนต่อประธาน ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปราย             

มาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการอภิปรายและ

จะขอมติที่ประชุมนะครับสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง       

ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติ พ.ศ. .... โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 18 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดท าระเบียบสภาเทศบาลนครล าปาง ว่าด้วยการด าเนินการ

ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติ พ.ศ. .... จ านวน 18 เสียง, ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง 5 คน 
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5.9 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ร่างระเบียบสภาเทศบาลนครล าปาง ว่าด้วยการให้ประชาชน

เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลนครล าปาง พ.ศ. .... 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.9 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ 

ร่างระเบียบสภาเทศบาลนครล าปาง ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา

เทศบาลนครล าปาง พ.ศ. .... ขอเชิญ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผูเ้สนอครับ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอญัตติดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ร่างระเบียบสภาเทศบาลนครล าปาง ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ 

การปรึกษาของสภาเทศบาลนครล าปาง พ.ศ. .... 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ

ญัตติ ร่างระเบียบสภาเทศบาลนครล าปาง ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ           

สภาเทศบาลนครล าปาง พ.ศ. .... ตามหลักการและเหตุผล ดังตอ่ไปนี้ 

หลักการ 

ด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547     

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 24 วรรคสาม ก าหนดว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้าฟัง          

การประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่สภาท้องถิ่นก าหนด” และข้อ 117 วรรคสี่ ก าหนดว่า “ใหป้ระธานสภา

ท้องถิ่นจัดให้ประชาชนที่ประสงค์จะเข้าฟังการและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์

วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาท้องถิ่นก าหนด” 

เหตุผล 

เพื่ อ เป็นการส่ งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบ

ประชาธิปไตย โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา
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ของสภาเทศบาลนครล าปางให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย จึงเป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาเทศบาล

นครล าปาง ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลนครล าปาง        

เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส าหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา

เทศบาลนครล าปาง 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางเพื่อพิจารณาต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)   กรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ    ผูเ้สนอ 

(นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

(ลงช่ือ)     พัชรี  ลออเลิศลักขณา      ผูร้ับรอง               (ลงช่ือ)       สุพจน ์ มูลบ้านดง        ผูร้ับรอง 

        (นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา)                   (นายสุพจน์  มูลบ้านดง) 

        สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง               สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย   

ในญัตตินี ้ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ร่างระเบียบสภา

เทศบาลนครล าปาง ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลนครล าปาง 

พ.ศ. .... ซึ่งมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 24 วรรคสาม ก าหนดว่า “หลักเกณฑ์และ

วิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นใหเ้ป็นไปตามที่สภาท้องถิ่นก าหนด” ข้อ 117 วรรคสี่ 

ก าหนดว่า “ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้ประชาชนที่ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมได้เข้าฟังการประชุมและ

การปรึกษาของสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาท้องถิ่นก าหนด”   

ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิก เพื่อใช้

ประกอบในการพิจารณาร่างระเบียบสภาเทศบาลนครล าปาง ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ

การปรึกษาของสภาเทศบาลนครล าปาง พ.ศ. .... ต่อไป ขอบคุณครับ 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภปิรายไหมครับ เชิญครับ เชญิ นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

เกี่ยวกับญัตติที่ขอยื่นร่างระเบียบสภาเทศบาลนครล าปาง ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ  

การปรึกษาของสภาเทศบาลนครล าปาง พ.ศ. .... ผมเห็นด้วยนะครับ ที่จะท าร่างระเบียบการให้ประชาชนเข้าฟัง

การประชุมนี ้ซึ่งในสภาเทศบาลนครล าปางของเราเอง ก็ได้มวีิสัยทัศนท์ี่จะเป็นสภาต้นแบบ เพื่อมุ่งสง่เสริมให้

ความรู้กับประชาชนอยู่แล้ว แต่ผมจะตั้งขอ้สังเกตนะครับ และจะขอค าอธิบายจากผูเ้สนอญัตติ ในข้อ 7 ซึ่งข้อ 

7 ในร่างระเบียบ ระบุว่า “ประชาชนผูใ้ดมีความประสงค์จะเข้าฟังการประชุมหรอืการปรึกษาให้ท าหนังสือขอ

อนุญาตเข้าฟังการประชุมหรอืการปรึกษาต่อประธานสภาเพื่อพิจารณาอนุญาต ณ ฝา่ยประสานงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครล าปาง ทั้งนี้ โดยให้ยื่นล่วงหน้าก่อนการประชุมหรือ

การปรึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ประชาชนผู้มีความประสงค์เข้าฟังการประชุม

หรือการปรึกษานั้นได้” แต่เมื่อมาพิจารณาตามความเป็นจริง เรามีการประชุมกัน หนึ่งปีที่ก าหนดตาม

กฎหมายคือ 4 สมัย เมื่อมานับดูแล้วถ้ามีวิสามัญด้วย ผมค านวณดูแล้วก็ไม่น่าจะเกิน 10 ครั้งครับท่าน

ประธาน คือประชาชนบางท่านเขาก็อยากฟัง ต้องเดินทางมาฟังก็เสียเวลาเดินทาง บางท่านก็ทราบเมื่อตอน

เชา้หรอืทราบเมื่อคืนก่อนวันประชุม ถ้าไม่เป็นการมากไปหรอืว่าถ้ายืดหยุ่นกฎระเบียบนีไ้ด้ ผมก็ขอใหย้ื่นก่อน

ประชุมก็ได้หรืออะไรก็ได้ครับ เพื่อให้สิทธิแก่ประชาชนที่เขาไม่ทราบข่าวมาก่อนนะครับ ก็จะเป็นการดี แล้วก็

อีกประเด็นหนึ่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ตามข้อ 

13 ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของข้อ 117 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคั บการ

ประชุม ก็คือว่า “การถ่ายทอดการประชุมสภาท้องถิ่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่นใดจะกระท าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น” ถ้าเป็นไปได้ไม่เหนือบ่ากว่าแรง ผมก็อยากจะให้สมาชิกทุก

ท่านได้ตระหนักถึงสิทธิของการใส่ใจของประชาชนในท้องถิ่นก็ดีหรืออะไรก็ดี ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าได้มีการ

เรียกให้มีการถ่ายทอดการประชุมสภา เผื่อบางท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางมา ก็ขอสะท้อนไปยังประธานสภาฯ 

ถึงผู้ที่เสนอญัตตินะครับ ถ้ามีถ้อยค าระเบียบนี้เพิ่มเติมไปตามข้อ 117 ก็ดี ซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะขัดกับระเบียบ

ถ้าเราเพิ่ม เติมถ้อยค าตามนี้นะครับ สุดท้ายปลายทางก็อยู่ที่อ านาจหน้าที่ของประธานอยู่ดี แต่ว่าผม          

ก็อยากจะขอให้ระบุไว้ในร่างระเบียบนี้ เพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันและเป็นไปตามระเบียบที่บังคับใช้ใหม่ 

ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 
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นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมไม่ได้ติดใจอะไรนะครับ อย่างที่ท่านได้กล่าวมา จริง ๆ เรื่องการ

ถ่ายทอดสดทุกคนเห็นด้วยอยู่แล้วครับ ทุกคนทั้งหอ้งเห็นด้วยอยู่แล้ว แต่คงมรีายละเอียดเพิ่มเติมอีกหลาย ๆ 

อย่าง เรื่องสิทธิเรื่องอะไรต่าง ๆ ก็คงต้องมาน าเสนอและพูดคุยกัน ก็ขอขอบคุณที่เสนอเข้ามานะครับ     

ท่านอื่นก็สามารถเสนอได้นะครับ ถ้าอยากจะเพิ่มเติมอะไรในร่างฉบับนี้ ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง ในเรื่องของการ

น าเสนออย่างน้อยล่วงหน้า 1 วัน จริง ๆ ผมก็ไม่ได้ติดนะครับ แต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดพูดถึงหลักความเป็นจริง 

ถ้ายื่นก่อนการเข้าประชุมสภา ผมว่าวุ่นวายแน่เลย ถ้าเกิดจู่ ๆ มายื่นกันเต็มไปหมดเลย ประธานสภาฯ เอง

แม้กระทั่งเราที่เป็นสมาชิกสภาฯ เรามีเอกสารที่จะยื่นในวาระอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก มันอาจจะมีโอกาสน้อย      

แตม่ันมเีปอร์เซ็นต์นะครับ ดังนั้นผมว่ามันก็เหมาะสมแลว้นะครับ ที่เราจะจัดระเบียบคือ ยื่นล่วงหน้าก่อนหนึ่งวัน 

การประชุมสภาเราก็ไม่ได้ประชุมแบบกะทันหัน แจ้งวันนี้ประชุมพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่ เราจะแจ้งล่วงหน้าตามกฎ   

ตามเกณฑ์อยู่แล้ว ดังนั้นผมเชื่อว่าคนที่สนใจจริง ๆ คุณก็แค่ยื่นล่วงหน้า 1 วัน มันไม่ได้ยากนะครับ ถ้าทุกคน

เห็นนะครับ วรรคสุดท้ายในข้อ 7 ระบุว่า การยื่นค าขอตามข้อนี้อาจด าเนินการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

มันงา่ยมากนะครับ ถ้าคุณจะยื่นผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งถ้าเกิดท าไม่ได้จริง ๆ ผมแนะน าว่าอยู่บ้านเถอะครับ 

ดังนั้นก็แล้วแต่ ท่านประธานสภาฯ นะครับ สิ่งที่ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอมาก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดผมเข้าใจ         

มันสะดวกดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมรู้สึกว่าสภาต้องมีเกียรติ เราทุกคนต้องมีความปลอดภัยด้วย ถ้าท่านใด

สังเกตเห็นอีกเรื่องหนึ่ง ผมเป็นคนร่างลงไปเองที่บอกว่า ให้มีการตรวจอาวุธก่อนเข้ามา ท่านทราบไหมครับ

ว่าการประชุมสภาครั้งแรกเลย ผมจ าได้จู่ ๆ มีลุงคนหนึ่งเดินเข้ามา มาหยุดอยู่ตรงหน้าผม แล้วหยิบ

โทรศัพท์มอืถือขึน้มาถ่ายรูป ซึ่งผมเองก็ตกใจนะครับ วา่เขาเป็นใคร ผมก็ได้ถามว่าคุณลุงเป็นใคร เขาบอกว่า

เขาเป็นนักข่าว นักข่าวอะไรบัตรก็ไม่มี แบบนี้ผมก็รู้สึกว่ามันใช่เหรอ การประชุมสภาเป็นแบบนี้กันจริง ๆ 

เหรอ ดังนั้น ถ้าถามผม ผมก็รู้สึกว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว ยื่นล่วงหน้าก่อน 1 วัน ผมก็ขอฝาก

พิจารณาเรื่องนีด้้วยนะครบั ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีที่มีผู้เสนอให้แก้ไขร่างระเบียบสภาเทศบาลนครล าปาง       

ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลนครล าปาง พ.ศ. .... ซึ่งระเบียบ

ตัวนีจ้ะต้องเป็นไปตามที่สภาก าหนด ดังนั้น เมื่อมีการเสนอให้มีการแก้ไขซึ่งแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในรา่ง

อาจจะต้องมีการขอมติที่ประชุมว่า เห็นควรที่จะให้แก้ไขตามที่เสนอหรือไม่ หรือจะเห็นชอบตามร่างเดิม      

ก็จะต้องมีการลงมติเพื่อหาข้อยุติ ทั้งนีท้ั้งนั้นเพื่อให้ระเบียบนีเ้ป็นไปตามที่สภาท้องถิ่นก าหนด ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คุณภัทร  โลหิตกาญจน์ เสนอว่า ให้ยื่น

ต่อประธานในวันประชุม และผูเ้สนอญัตติร่าง คุณกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ เสนอให้ยื่นล่วงหน้าก่อน

การประชุม 1 วัน ในเมื่อมีผู้เสนอให้แก้ไขร่าง ดังนั้น ผมจะขอผู้รับรองนะครับ คุณภัทรฯ เสนอให้แก้ไขร่าง     

ตามนี้นะครับ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

ขออนุญาตท่านประธานอธิบายเพิ่มเติมครับ ที่ผมเสนอไปนะครับ ถ้าพิจารณาตามข้อเท็จจริง ประชาชน 

บางท่านก็มาล่วงหน้าจริง ๆ ครับท่านประธาน ซึ่งถ้าไม่มีท่านใดมาเลยก็จบไป ไม่มีปัญหานะครับ ก็ไม่มี

ประชาชนท่านใดเข้าฟังอยู่แล้ว แต่ถ้ามีแล้วในอนาคตประชาชนเดินทางมาล่วงหน้าก่อนประชุมจริง ๆ แล้ว

เขาประสงค์ที่จะเข้าฟัง ผมเกรงว่าระเบียบที่เราร่างมามันจะลดความศักดิ์สิทธิ์ลงผมอยากได้ข้อสรุปสุดท้าย

แล้วก็ต้องแล้วแต่ท่านประธานหรอืไม่อย่างไรครับ เพราะว่าความเป็นจรงิถ้าเขามาจริง ๆ แล้วเขายืนยันว่าจะ

เข้าฟังจริง ๆ เราจะเอาอะไรไปห้ามเขาในสิทธิ์นี้ครับ เพราะระเบียบก็เขียนไว้ว่าล่วงหน้าก่อน 1 วัน ถ้าเขามา

ล่วงหน้าเลยกะทันหันมันก็จะเป็นปัญหาครับ ผมแค่ตัง้ขอ้สังเกตตรงนีเ้องครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จริง ๆ ผมก็เข้าใจนะครับ ก่อนร่างฉบับนี ้ผมก็เห็นด้วยกับคุณภัทรฯ แตท่ั้งนีท้ั้งนั้น

เราอยู่ในสังคม ที่แหง่นีค้ือสภาไม่ใช่ตลาด เอาตรง ๆ เลยนะครับ สมมติถ้าบางทีนั่งคุยกับเพื่อนนั่งสูบบุหรี่อยู่

ด้านหน้า นั่งกินบะหมี่กันอยู่ เขาประชุมสภากันเหรอเข้าไปฟังกันหน่อย ผมรู้สึกว่าแบบนี้มันไม่ใช่นะครับ 

สังคมอยู่ได้ด้วยระเบียบวินัย เหมือนกับว่าถ้าเราอยากจะดื่มเบียร์ ผมก็ไม่ทราบเวลาที่เขาไม่ขายเบียร์        

ในเซเว่น แล้วเมื่อผมมาถึงแล้วผมจะซื้อ คุณขายให้ผมไม่ได้เหรอ มันมีระเบียบวินัยของเขาอยู่ การประชุม

สภาก็เช่นกัน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนจะต้องปรับตามยุคสมัย ปรับตามสังคมที่ควรจะต้องเป็น ไม่ใช่อะไร     

ก็ได้ ถ้าอะไรก็ได้อย่างนั้นผมว่าปัญหามันเกิดแน่นอน ผู้ที่มานั่งฟังประชุมสภาข้างหลัง เก้าอี้ว่างสองตัว

อยากจะมานั่งก็มานั่งได้เลย มันเป็นเรื่องการให้เกียรติ ผมมองแบบนั้นนะครับ เป็นการให้เกียรติสังคมในสภา

ด้วย อย่าลืมว่าเราไม่ได้ปิดกั้น เราอยากให้ประชาชนเข้ามามากการถ่ายทอดสดผมหนึ่งคนการันตี             

ผม กรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ อยากให้มีการถ่ายทอดสดในสภาแหง่นี ้เรายินดีมากเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น

อย่างที่บอกผมยืนยันค าเดิมครับ ถ้าคุณคิดว่าอยู่ ๆ คุณมาถึง คุณไม่ได้แจ้งลว่งหน้า มันเป็นระเบียบของสภา

คุณก็อยู่ข้างนอกใหเ้พื่อนที่เขาพร้อมเข้ามาฟัง ขอบคุณมากครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในเมื่อคุณภัทรฯ เสนอขอแก้ไขร่าง

ระเบียบสภาฯ ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ดังนั้น ในการลงมติเราจะขอทีละมตินะครับ ขอเชิญ

เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีท่านสมาชิกสภาฯ อยู่ใน

ที่ประชุม จ านวน 20 ท่าน ถือวา่ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ     

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้แก้ไขร่างฯ ตามที่คุณภัทรฯ เสนอ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบให้แก้ไขร่างฯ จ านวน      

3 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบตามรา่งเดิม 15 เสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบกับร่างเดิม 15 เสียง, ไม่เห็นชอบ 3 เสียง, งดออกเสียง 2 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีก

ไหมครับ เชญิครับ เชญิ นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง      

เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันค่ะท่านประธาน ถ้าอย่างนัน้เราก็จะยกเลิกสมุดบันทึก ที่มกีารลงช่ือผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ที่ โต๊ะข้างหน้านี้  ก็คือยกเลิกเลยใช่ไหมค่ะ ก็คือต้องมาแจ้งทางเราก่อนล่วงหน้า  1 วัน หรือทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ หรือว่าส่งจดหมายมาแบบนี้ ถูกต้องไหมค่ะ สมุดบันทึกที่อยู่โต๊ะข้างหน้านี้ ก็คือยกเลิก

ถูกต้องไหมค่ะ ขอความเข้าใจหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คือถ้าเขายื่นเอกสารมาแล้ว ก็ต้องมีการ

เซ็นชื่อก่อนการเข้าประชุมอยู่แล้วนะครับ 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ก็คือให้สิทธิ์เฉพาะคนที่มายื่นล่วงหน้า

ถูกต้องไหมค่ะ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ถูกต้องนะครับ ในเมื่อเขายื่นล่วงหน้า

ก่อน 1 วัน เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าฟังการประชุมตามระเบียบครับ 

นางสาวมทรีา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณค่ะท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างระเบียบ

สภาเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาของสภาเทศบาล

นครล าปาง พ.ศ. .... โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 14 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ    

ไม่เห็นชอบ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดท าระเบียบสภาเทศบาลนครล าปาง ว่าด้วยการให้ประชาชน

เข้าฟังการประชุมและปรึกษาของสภาเทศบาลนครล าปาง พ.ศ. .... จ านวน 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี,     

งดออกเสียง 6 คน  

5.10 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อ พ.ศ. .... 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.10 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ 

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .... ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

 

 

ญัตต ิ

เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. …. 
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เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ….      

พร้อมดว้ยบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางเพื่อพิจารณาต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

        (ลงช่ือ)          กิตติ  จิวะสันติการ            ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทกึหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .... 



44 
 

 

หลักการ 

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 20 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ         

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ ่ม เติม  และมาตรา  34/1 มาตรา 34/2 และมาตรา 34/3           

แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เทศบาล

นครล าปางมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นโดยการตราเป็นเทศบัญญัติก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข     

และวิธีการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ การขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด 

หรือหาผลประโยชน์ จากการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  ตลอดจนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน 

และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

เหตุผล 

  โดยที่กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้มีผลใช้บังคับในท้องที่เทศบาลนครล าปาง ดังนั้น เทศบาลนครล าปาง   

จึงมีความจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ....         

เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ การขอรับใบอนุญาตด าเนิน

กิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาผลประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตลอดจนการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการเก็บขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อขึ้นมาใช้บังคับในเขตเทศบาลนครล าปางต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

( รา่ง ) 

เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 
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เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. …. 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการตราเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขึ้นมาใช้

บังคับในเขตเทศบาลนครล าปาง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ประกอบมาตรา 34/1 มาตรา 34/2 และมาตรา 34/3 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 

55 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เทศบาลนครล าปาง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครล าปางและผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง จึงตรา

เทศบัญญัติขึน้ไว้ ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

พ.ศ. …....” 

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใ้ช้บังคับในเขตเทศบาลนครล าปางตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย

ที่ส านักงานเทศบาลนครล าปางแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่น ๆ ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 

ในเทศบัญญัตินี้ หรอืซึ่งขัดหรอืแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา่ มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยตดิเชื้อ 

“เก็บ” หมายความว่า การรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อไว้ในภาชนะรองรับที่จัดไว้เป็นการเฉพาะ

จากแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อ จากสถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชือ้ของแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อ หรือ ณ 

จุดที่เทศบาลก าหนดหรอืจัดไว้ให้ 

“ขน” หมายความว่า การน ามูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อ จากสถานที่พัก

รวมมูลฝอยติดเชื้อของแหลง่ก าเนดิมูลฝอยตดิเชือ้ หรอื ณ จุดที่เทศบาลก าหนดหรอืจัดไว้ให้ 

“ก าจัด” หมายความว่า การน ามูลฝอยติดเชื้อไปก าจัดโดยวิธีเผาในเตาเผา ท าลายเชื้อด้วย

ไอน้ า ท าลายเชื้อดว้ยความรอ้น หรอืวิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น    

อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรอืใช้สอยได้ 



46 
 

 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชนห์รอืใช้สัญจรได้ 

“ห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อร้ายแรงตามที่

กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“สถานบริการสาธารณสุข” หมายความว่า  

(1) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึ ง

สถานพยาบาลของทางราชการ 

(2) สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึง

สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 

“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลของราชการส่วนกลาง 

ราชการ ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่

กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลสัตว์ของราชการ

ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงานอื่น

ของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“หอ้งปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า หอ้งปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้ตั้งอยู่ภายใน

สถานบริการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ หอ้งปฏิบัติการวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ในวัตถุตัวอย่างจากร่างกาย

มนุษย์หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย และห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขที่ท าการตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพ ส่วนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย ทั้งนี ้

ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้

ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ ได้รับใบอนุญาตให้ตั้ ง

สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงราชการส่วนกลาง 

ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาล

ของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 

“ผูด้ าเนินการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการ

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงผู้อ านวยการหรอืเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบด าเนนิการสถานพยาบาลของทางราชการหรอืสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 

“ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

หอ้งปฏิบัติการเชือ้อันตราย 
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“ผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผดิชอบด าเนินการหอ้งปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

“ผูด้ าเนินการ” หมายความว่า เทศบาล หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตพื้นที่เทศบาล หรือท าร่วมกับเทศบาล และให้

หมายความรวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาต 

“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลนครล าปาง 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน

ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ และมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีนครล าปางรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด 1 

บททั่วไป 

ข้อ 6 การเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตพื้นที่เทศบาลนครล าปางเป็นอ านาจและ

หนา้ที่ของเทศบาล 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐด าเนินการภายใต้

ข้อตกลงรว่มกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เทศบาลอาจมอบให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทน

ภายใต้ การควบคุมดูแลของเทศบาล หรืออาจอนุญาตให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือ

ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจหรอืโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย

โรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัด

ของเสียอันตรายดังกล่าวแจง้การด าเนินกิจการเป็นหนังสอืต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดมูล

ฝอยติดเชื้อ หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลมอบให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการแทน หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้เอกชน
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เป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรอืก าจัดมูลฝอยติดเชือ้โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ

แทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอ านาจของเทศบาลและเผยแพรใ่ห้ประชาชนทราบ 

ข้อ 8 ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการ

เชื้ออันตราย ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาล หรือเขตพื้นที่ที่

เทศบาลมอบให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการแทน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี ้

ทั้งนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วย

สุขลักษณะตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ 

นอกจากในที่ที่เทศบาลจัดไว้ให้ 

ให้เทศบาลจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่หรือทางสาธารณะหรือ

ก าหนดใหม้ีวิธีก าจัดมูลฝอยติดเชือ้ที่ถ่าย เท หรอืทิ้งโดยวิธีอื่นตามมาตรฐานหรอืตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง

สาธารณสุขก าหนด แล้วแต่กรณี 

ขอ้ 10 เทศบัญญัติในส่วนที่ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชือ้ใหใ้ช้บังคับแก่ผู้ด าเนินการสถาน

บริการ การสาธารณสุขหรือผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วย

ตนเองด้วย และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจ้ง ให้เทศบาลจัดส่ง

เจ้าหนา้ที่ไปท าการตรวจสอบระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และเมื่อเทศบาลได้

ให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ด าเนินการ สถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้อ

อันตรายดังกล่าว จงึจะด าเนนิการก าจัดมูลฝอยตดิเชื้อด้วยตนเองได ้

ในการตรวจสอบระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง เทศบาลอาจร้องขอให้อธิบดีกรม

อนามัยหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดส่งเจ้าหน้าที่กรมอนามัยไปร่วมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของ

เทศบาลก็ได้ 

ข้อ 11 ในการปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี ้ใหผู้ป้ระกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข

หรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และเทศบาล รวมทั้งผู้ด าเนินการหรือเอกชนผู้ซึ่งได้รับ

ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท า

เป็นธุรกิจหรอืโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการแลว้แตก่รณี ด าเนนิการดังต่อไปนี้ 

(1) ในการเก็บและ/หรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและ/

หรือขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า

ปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา และวทิยาศาสตร์

การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง 
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(2) ในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ

อย่างน้อยสองคน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดใน (1) ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติส าเร็จ

การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง 

(3) ในกรณีที่มีการด าเนินการทั้ง (1) และ (2) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน 

และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ อย่างนอ้ยสองคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม (2) ก็ได้ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองของ

เทศบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แต่เทศบาลหรือ

สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตน

อย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (2) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านใด

ด้านหนึ่ง หรือซึ่งผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร

และระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เป็นผู้รับผดิชอบในการเก็บ ขน หรอืก าจัดมูลฝอยติดเชื้อนัน้  

กรณีเทศบาลด าเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

จะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลหรือหน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติ

ตาม (2) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านใดด้านหนึ่ง หรือซึ่งผ่านการอบรม

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวง

สาธารณสุขก าหนด เป็นผู้รับผดิชอบในการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อรว่มกันก็ได้  

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และ

วรรคสาม อาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้ 

ข้อ 12 ในการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลหรือสถานพยาบาลของทาง

ราชการ หรอืสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอืผูด้ าเนินการสถานพยาบาลของ

ทางราชการหรือผู้ด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการแต่งตั้งเจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน 

และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ตามที่ก าหนดไว้ ในเทศบัญญัตินี้ 

ในการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของเอกชนซึ่งเทศบาลมอบเป็นผู้ด าเนินการแทน

ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลหรือเอกชนผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เป็นผู้ด าเนิน

กิจการรับท าการเก็บ ขน หรอืก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ

คิดค่าบริการ ให้เทศบาลหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้เอกชนดังกล่าวจัดให้มี

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ตามที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ในการมอบให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชือ้ หรอืการออกใบอนุญาตให้เอกชน

ด าเนินกิจการท าการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้เทศบาลก าหนดระยะเวลาและเส้นทาง ตลอดจน

เงื่อนไขหรือ ข้อปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 13 เอกชนซึ่งเทศบาลมอบเป็นผูด้ าเนินการแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลหรือ

เอกชน ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูล

ฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ  และ

ด าเนินการเก็บ ขน และก าจัด มูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ใน       

เทศบัญญัตินี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 14 ให้ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผู้ด าเนินการหอ้งปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน 

และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของตน และด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หมวด 2 

การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

*************** 

ส่วนที่ 1 

การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 

ข้อ 15 ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชือ้ในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยตดิเชือ้ ดังตอ่ไปนี้ 

(1) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ใหเ้ก็บบรรจุในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่

เป็นกล่องหรอืถัง 

(2) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะส าหรับบรรจุ      

มูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง 

ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เพียงครั้งเดียวและต้องท าลาย

พร้อมกับการก าจัดมูลฝอยตดิเชื้อนัน้ 

ข้อ 16 ภาชนะส าหรับมูลฝอยติดเชื้อตอ้งมีคุณลักษณะ ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน

ต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการ

รั่วไหลของของเหลวภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยตดิเชื้อ 
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(2) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องท าจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความ

เหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานตอ่สารเคมีและการรับน้ าหนัก กันน้ าได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม 

ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความสีด าที่

มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรอืสัญลักษณ์ที่ใช้

ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และต้องมีข้อความว่า 

“ห้ามน ากลับมาใช้อีก” และ “หา้มเปิด” ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิได้ด าเนินการก าจัดมูลฝอย

ติดเชื้อด้วยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุขดังกล่าวจะต้องระบุชื่อของตนไว้ที่ภาชนะมูลฝอยติดเชื้อ และ

ในกรณีที่ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใช้ส าหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เพื่อรอการขนไปก าจัดเกินกว่า

เจ็ดวันนับแต่วันทีเ่กิดมูลฝอยติดเชือ้นั้น ใหร้ะบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชือ้ดังกล่าวไว้ทีภ่าชนะบรรจุมูลฝอยติดเชือ้ด้วย 

ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง มีได้หลายขนาดตามความเหมาะสมของ

การเก็บ ขน และก าจัด แต่ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร เพื่อความสะดวกในการเก็บ ขน และ

ก าจัด จะก าหนดขนาดของภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อส าหรับใช้ในสถานบริการการสาธารณสุขใด 

หรอืส าหรบัใช้ในหอ้งปฏิบัติการเชือ้อันตรายใดก็ได้   

ข้อ 17 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดให้มีภาชนะ

รองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ โดยภาชนะรองรับนั้นจะต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี 

ไม่รั่วซึม ท าความสะอาดได้ง่ายและต้องมีฝาปิดมิดชิด เว้นแต่ในห้องที่มีการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 

และจ าเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไม่มฝีาปิดเปิดก็ได้ 

ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ให้ใชไ้ด้หลายครั้งแตต่้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 

ข้อ 18 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องด าเนนิการ ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงตามแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และต้องเก็บลงในภาชนะ

ส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ โดยไม่ปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีที่ไม่สามารถเก็บลงในภาชนะส าหรับบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อได้โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะส าหรับบรรจุมู ล

ฝอยตดิเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่จะสามารถจะท าได้ 

(2) ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ   

แล้วปิดฝาใหแ้น่น หรือไม่เกินสองในสามส่วนของความจุของภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง   

แล้วผูกมัดปากถุงดว้ยเชือกหรอืวัสดุอื่นให้แน่น 

(3) กรณี การเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายใน

หอ้งปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที 

จะต้องจัดให้มีที่หรือมุมหนึ่งของห้องส าหรับเป็นที่รวบรวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว เพื่อรอการ

เคลื่อนย้ายไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชือ้ แตห่า้มเก็บไว้เกินหนึ่งวัน 
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(4) จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามข้อ 20 เพื่อรอการขนไปก าจัด และต้อง

ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชือ้อย่างนอ้ยสัปดาหล์ะหนึ่งครั้ง  

ข้อ 19 ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปก าจัด จะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ       

ที่เป็นห้องหรอือาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะ ดังตอ่ไปนี ้

(1) มลีักษณะไม่แพรเ่ชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัด  

(2) มขีนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชือ้ได้อย่างนอ้ยสองวัน 

(3) พื้นและผนังตอ้งเรียบ ท าความสะอาดงา่ย 

(4) มรีางหรอืท่อระบายน้ าทิง้เชื่อมต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(5) มลีักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น 

(6) มีการป้องกันสัตว์ แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคาร

เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ 

(7) มีข้อความเป็นค าเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่

หนา้หอ้งหรอืหนา้อาคาร 

(8) มีลานส าหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมีรางหรือ      

ท่อรวบรวม น้ าเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสูร่ะบบบ าบัดน้ าเสีย 

ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกินเจ็ดวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชือ้ตามวรรค

หนึ่ง ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอ้ยู่ที่ 10 องศาเซลเซียสหรอืต่ ากว่านั้นได้  

ข้อ 20 การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ   

เพื่อรอการขนไปก าจัด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละสุขลักษณะ ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการ

ฝึกอบรม การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและ

ระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

(2) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน       

ผา้ปิดปากปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุม้แข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน รา่งกายหรือ

ส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องท าความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัส

มูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

(3) ตอ้งกระท าทุกวันตามตารางเวลาที่ก าหนด เว้นแตม่ีเหตุจ าเป็น 

(4) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นส าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะ

ตามที่ก าหนดในข้อ 21 เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จ าเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลื่อนย้าย             

โดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (1) ก็ได้ 
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(5) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอย  

ติดเชือ้ หา้มแวะหรอืหยุดพัก ณ ที่ใด 

(6) ตอ้งกระท าโดยระมัดระวัง หา้มโยน หรอืลากภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชือ้ 

(7) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทาง      

ห้ามหยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ แล้วเก็บ

มูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วท าความสะอาดด้วยน้ ายา

ฆ่าเชื้อที่บริเวณพืน้นั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ 

(8) ต้องท าความสะอาดและฆ่าเชือ้รถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง

และหา้มน ารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น  

ข้อ 21 รถเข็นส าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลักษณะและ

เงื่อนไข ดังตอ่ไปนี ้

(1) ท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชือ้โรค   

และสามารถท าความสะอาดด้วยน้ าได้ 

(2) มีพื้นและผนังทึบ  เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอย ติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่น         

เพื่อป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป 

(3) มขี้อความสีแดงมีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็นมูลฝอยติด

เชื้อ หา้มน าไปใช้ในกิจการอื่น” 

(4) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างการ

เคลื่อนย้ายและอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับใช้ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหล่น 

ตลอดเวลาที่ท าการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อ 

ข้อ 22 สถานบริการการสาธารณสุข ดังต่อไปนี้ จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ 

แตต่้องจัดให้มบีริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชือ้ไว้เป็นการเฉพาะ 

(1) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผูป้่วยไว้ค้างคนื 

(2) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน หรอืประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วย

ไว้คา้งคนืตามชนิดและจ านวนไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

(3) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเ ชื้อตามที่ กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศใน      

ราชกิจจานุเบกษา 

บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะตามที่กระทรวง

สาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ส่วนที่ 2 
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การขนมูลฝอยติดเชื้อ 

ข้อ 23 ผู้ด าเนินการซึ่งรับท าการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเ ชื้อของ     

สถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย เพื่อน าไปก าจัดภายนอกสถานบริการ   

การสาธารณสุขหรอืภายนอกบริเวณที่ตัง้ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องจัดให้มี 

(1) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยให้มีจ านวน  

ที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการให้บริการ 

(2) ผูข้ับขี่และผูป้ฏิบัติงานประจ ายานพาหนะซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อโดยผา่นการ

ฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและ

ระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

(3) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการก าจัดซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับที่พัก

รวมมูลฝอยติดเชื้อ โดยต้องมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะ

ขนไปก าจัดและมีข้อความเป็นค าเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดง และมีขนาดที่

สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย 

(4) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นสถานที่เฉพาะ มีขนาดกว้างขวาง

เพียงพอ มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย และต้องท าความ

สะอาดบริเวณที่จอดรถ เก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสม่ าเสมอ 

ข้อ 24 การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข

หรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อน าไปก าจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก

บริเวณที่ตัง้ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องด าเนนิการให้ถูกสุขลักษณะ ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ตอ้งขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเท่านัน้ 

(2) ตอ้งขนอย่างสม่ าเสมอตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยค านึงถึงปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อ

และสถานที่จัดเก็บเว้นแตก่รณีที่มเีหตุจ าเป็น 

(3) ผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขนมูลฝอยตดิเชือ้ต้องถือปฏิบัติใหถู้กสุขลักษณะ ดังนี้ 

  ก. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน    

ผา้ปิดปากปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุม้แข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน รา่งกายหรือ

ส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องท าความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัส

มูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

 ข. ต้องกระท าโดยระมัดระวัง หา้มโยน หรอืลากภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยตดิเชือ้ 

 ค. กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรอืภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทางห้าม

หยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ แล้วเก็บ
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มูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วท าความสะอาดด้วยน้ ายา

ฆ่าเชื้อที่บริเวณพืน้นั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ 

(4) ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชือ้และผูป้ฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ

ต้องระมัดระวังมใิห้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชือ้ตกหล่นในระหว่างทาง 

หา้มน ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น และให้ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ   

อย่างน้อยสัปดาหล์ะครั้งเว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรอืมีการรั่วไหลต้องท าความสะอาดใน

โอกาสแรกที่สามารถจะท าได้    

ข้อ 25 ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องมีลักษณะตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไข ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ตัวถังปิดทึบผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดได้ง่ายไม่ร่ัวซึม 

(2) ในกรณีที่เป็นยานพาหนะส าหรับใช้ขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เก็บกัก

ภาชนะ มูลฝอยติดเชื้อไว้เกินเจ็ดวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชือ้ดังกล่าวต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 

องศาเซลเซียสหรือต่ ากว่านั้น ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่      

10 องศาเซลเซียสหรือต่ ากว่านั้นได้และจะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายใน

ตัวถังไว้ด้วย 

(3) ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสอง

ด้านว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 

(4) กรณีเทศบาลท าการขนมูลฝอยติดเ ชื้อ ให้เทศบาลแสดงชื่อของเทศบาลด้วยหนังสือ     

สีแดงที่มขีนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

กรณีเอกชนซึ่งเทศบาลมอบเป็นผู้ด าเนินการแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลท าการ

ขนมูลฝอยติดเชือ้ ให้เอกชนนั้นแสดงชื่อเทศบาลด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่

ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่

สามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุวิธีการที่เทศบาลมอบหมายใหเ้อกชนนั้นด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ และชื่อ 

ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของเอกชนนั้นไว้ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชือ้ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถ

มองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วย 

กรณีเอกชนผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการ

เก็บ ขน หรอืก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจหรอืโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ   

ท าการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้เอกชนผู้ได้รับอนุญาตนั้นแสดงชื่อเทศบาลด้วยตัวหนังสอืสีแดงที่มีขนาดสามารถ

มองเห็นได้ชัดเจน พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลข

ใบอนุญาต ช่ือ สถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ของ เอกชนผู้ได้รับอนุญาตนั้นไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างของ

ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 
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(5) ต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผูข้ับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ า

ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่น

หรอืการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสาร

ส าหรับใช้ตดิต่อหรอืแจง้เหตุ อยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ท าการขนมูลฝอยติดเชือ้ 

ข้อ 26 ในกรณีที่ใช้รถเข็นส าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัดยังสถานที่

ก าจัด ที่อยู่ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทน

ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อรถเข็นส าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลักษณะ 

ดังตอ่ไปนี ้

(1) ท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดได้ง่าย  ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค    

และสามารถท าความสะอาดด้วยน้ าได้ 

(2) มีพื้นและผนังทึบ  เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติด เ ชื้อ แล้วต้องปิดฝาให้แน่น         

เพื่อป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป 

(3) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็นมูลฝอย

ติดเชือ้ หา้มน าไปใช้ในกิจการอื่น” 

(4) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างการ

เคลื่อนย้าย และอุปกรณ์หรอืเครื่องมือส าหรับใช้ท าความสะอาด 

ข้อ 27 ในกรณีที่ใช้รถเข็น ส าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัดยังสถานที่

ก าจัด ที่อยู่ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทน

ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อรถเข็นส าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะมูลฝอยติดเชื้อ ต้องด าเนินการให้มีลักษณะ 

ดังตอ่ไปนี ้

(1) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการ

ฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและ

ระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

(2) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากัน

เปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน 

ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องท าความสะอาดร่างกายหรอืส่วน

ที่อาจสัมผัสมูลฝอยตดิเชื้อโดยทันที 

(3) ตอ้งกระท าทุกวันตามตารางเวลาที่ก าหนด เว้นแตม่ีเหตุจ าเป็น 
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(4) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นส าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะ

ตามที่ก าหนดในข้อ 26 เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จ าเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลื่อนย้าย

โดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (1) ก็ได้ 

(5) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอย  

ติดเชือ้หา้มแวะหรอืหยุดพัก ณ ที่ใด 

(6) ตอ้งกระท าโดยระมัดระวัง หา้มโยน หรอืลากภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชือ้ 

(7) กรณีที่มมีูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรอืภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทางหา้มหยิบ

ด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรอืหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ แล้วเก็บมูลฝอย

ติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ    

ที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ 

(8) ต้องท าความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง 

และหา้มน ารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น   

ส่วนที่ 3 

การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ข้อ 28 การก าจัดมูลฝอยตดิเชื้อตอ้งด าเนินการ ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ตอ้งก าจัดมูลฝอยตดิเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้  

(2) ตอ้งก าจัดมูลฝอยติดเชือ้ตามระยะเวลาที่เทศบาลก าหนด แต่ตอ้งไม่เกินสามสิบวันนับแต่

วันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชือ้ของสถานบริการการสาธารณสุขหรอืของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

(3) ในระหว่างรอก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ในที่เก็บกัก

ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี ้

โดยมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะท าการก าจัด รวมทั้งจัด

ให้มีข้อความค าเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นได้

ชัดเจนแสดงไว้ด้วย 

(4) จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานก าจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผ่านการ

ฝกึอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรอือันตรายที่เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลา

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

(5) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานก าจัดมูลฝอย  

ติดเชือ้ รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรอืรั่วไหลของ  

มูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณ์ หรอืเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยไว้ประจ าบริเวณที่ตัง้ระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
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(6) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต

ใช้วิธีก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิ ใช่วิธี เผาในเตาเผา ให้สถานบริการการสาธารณสุข 

ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการ

ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจ าทุกเดือน และให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นให้เทศบาลทราบ เป็น

ประจ าภายในวันที่ห้าของทุกเดือน 

ข้อ 29 การก าจัดมูลฝอยตดิเชื้อ ให้ด าเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังตอ่ไปนี้ 

(1) การเผาในเตาเผา 

(2) ท าลายเชือ้ด้วยไอน้ า 

(3) ท าลายเชือ้ด้วยความรอ้น 

(4) วธิีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 30 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ใหใ้ช้เตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอยติดเชื้อ

และห้องเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 760 องศาเซลเซียส และในการเผาควัน

ให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 1,000 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด

หรือเห็นชอบ และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวง

สาธารณสุขก าหนด 

ข้อ 31 การก าจัดมูลฝอยติดเชือ้ด้วยวิธีการท าลายเชือ้ด้วยไอน้ าหรอืวิธีท าลายเชื้อด้วยความร้อน

หรือวิธีอื่นจะต้องด าเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถท าลายเชื้อ

บัคเตรี เชือ้รา ไวรัส และปรสิตในมูลฝอยติดเชื้อ  

ภายหลังการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการดังกล่าวตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องมีการตรวจสอบ

เกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิลลัสหรอืบะซิลลัสซับทิลิส 

แล้วแต่กรณี ทั้งนีต้ามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ข้อ 32 เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผา หรอืที่ผ่านการก าจัดเชือ้แล้ว

ให้ด าเนินการก าจัดตามวิธีก าจัดมูลฝอยตดิเชื้อ เว้นแตก่ระทรวงสาธารณสุขก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 

 

หมวด 3 

การให้บรกิารเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
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ข้อ 33 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด

มูลฝอยติดเชื้อ ให้เทศบาลประกาศก าหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชือ้ หรอืเขต

พืน้ที่ที่เทศบาลมอบให้เอกชนเป็นผูด้ าเนินการแทน หรือเขตพืน้ที่การอนุญาตให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินกิจการรับ

ท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด

ค่าบริการ และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 

ข้อ 34 ผู้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็น

ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้คิดอัตราค่าบริการขั้นสูงไม่เกินอัตรา

ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 35 ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรอืผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการ

เชื้ออันตราย ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลหรือเขตพื้นที่ที่

เทศบาลมอบใหเ้อกชนเป็นผู้ด าเนินการแทน ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

หมวด 4 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต 

ประกอบกิจการเก็บ ขน หรอืก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ข้อ 36 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็น

ธุรกิจหรอืโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 37 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดย

ท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังตอ่ไปนี้ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารที่ทาง

ราชการออกใหข้องผู้ขอรับใบอนุญาต 

(2) ทะเบียนบ้านของผูข้อรับใบอนุญาต 

(3) หนังสอืรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิตบิุคคล 

(4) เอกสารหลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการสามารถใช้ประกอบ

กิจการ ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารและผังเมือง กฎหมายว่าดว้ยโรงงาน เป็นต้น 

(5) หนังสอืยินยอมใหใ้ช้อาคารหรอืสัญญาเชา่อาคาร กรณีที่เป็นการเชา่อาคาร 

(6) ทะเบียนรถยนต์ที่ใช้ในการประกอบกิจการ 

(7) เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใช้ในการด าเนินการ

ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 



60 
 

 

(8) วุฒิการศึกษาของเจา้หนา้ที่ที่รับผดิชอบในการเก็บ ขน หรอืก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

(9) หนังสอืมอบอ านาจ กรณีที่ไม่สามารถมาด าเนินการดว้ยตนเอง 

(10) ใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  

ในกรณีที่สถานประกอบกิจการเข้าข่ายประเภทหรอืขนาดของกิจการที่ต้องมกีารรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ผูข้ออนุญาตต้องปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์ังกล่าว รวมทั้งหลักเกณฑ ์

วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการออกใบอนุญาต โดยต้อง

ยื่นหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติม ดังตอ่ไปนี้ 

(1) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้เสีย 

(2) แบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อน

การพิจารณาออกใบอนุญาต 

ข้อ 38 การขอและการต่อใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

และการด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

ข้อ 39 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่อใบอนุญาตหรือการด าเนินการอื่น           

ที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหนา้ที่ผู้มหีนา้ที่ในการรับค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐานที่ยื่นพร้อม

ค าขอใหถู้กต้องครบถ้วน หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใด ให้แจ้งให้ผูย้ื่นค าขอ

ทราบทันที 

ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการ

แก้ไขหรอืยื่นเอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติมใหค้รบถ้วน 

ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร

หรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือยื่น

เพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย และให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึก

การตรวจสอบค าขอตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

ข้อ 40 ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม

ตามที่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอแจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดท าตามข้อ 39 ให้

เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งการคืนค าขอเป็นหนังสือ

ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

ผู้ยื่นค าขออาจอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอตามวรรคหนึ่งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันที่ได้รับแจง้ค าสั่งหรืออาจยื่นค าขอใหม่ก็ได้ 
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ข้อ 41 เมื่อได้ตรวจสอบค าขอครบถ้วนแล้ว ให้แจ้งก าหนดเวลาที่จะเข้าไปตรวจสถาน

ประกอบกิจการให้ผู้ยื่นค าขอทราบก่อนตรวจไม่ต่ ากว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมง ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นค าขออ านวยความสะดวก

แก่เจ้าหนา้ที่ตามควรแก่กรณี 

ในการตรวจสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแบบที่เทศบาลก าหนด กรณีถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแล้ว ให้เจ้าหน้าที่สรุปเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตต่อไป กรณี    

ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ให้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ และแจง้ให้เจา้พนักงาน

ท้องถิ่นมีค าสั่งเป็นหนังสือใหผู้ด้ าเนนิกิจการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ข้อ 42 เจา้พนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรอืมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย

เหตุผลอย่างน้อยประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและ

ข้อสนับสนุนในการใชดุ้ลยพินิจเป็นหนังสือตามแบบที่เทศบาลก าหนด ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน

นับแตว่ันที่ได้รับค าขอ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง    

ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้า

วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา

ตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ตามแบบที่เทศบาลก าหนด ทั้งนี้ หาก        

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้า    

ทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งส าเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการทราบทุกครั้ง   

ข้อ 43 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ

อนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้มหีนังสือแจง้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีการแจ้งเหตุอันสมควรใหถ้ือว่าสละสทิธิ์และยกเลิกค าขอ 

ข้อ 44 ใบอนุญาตที่ออกตามเทศบัญญัตินี้ ให้มี อายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต        

และให้ใชไ้ด้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลเท่านั้น 

ข้อ 45 การต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอตามแบบที่ เทศบาลก าหนด พร้อมกับช าระ

ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระ

ค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ตอ่ใบอนุญาต  

หากยื่นค าขอโดยมิได้ช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้นับวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุเป็นวัน

ก าหนด ให้ช าระค่าธรรมเนียม ถ้ามิได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก   
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ร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแตผู่้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้น

ก่อนถึงก าหนดการช าระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ  

สั่งให้หยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ช าระค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน   

ข้อ 46 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ

ช ารุดตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไข ดังตอ่ไปนี ้     

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผูย้ื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าบันทึกการแจ้งความต่อ

พนักงานสอบสวนแหง่ท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน

ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ 47 การเปลี่ยนแปลง ขยาย ลดการประกอบกิจการ สถานที่  เครื่องจักร หรือ

รายละเอียดอื่น ๆ ในใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอเปลี่ยนแปลง ขยาย ลดการประกอบกิจการ 

สถานที่ เครื่องจักร หรือรายละเอียดอื่น ๆ ในใบอนุญาตตามแบบที่เทศบาลก าหนด และเมื่อได้รับอนุญาต

จากเจา้พนักงานท้องถิ่นแลว้จึงจะด าเนนิการได้ 

เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการอีกต่อไป ให้ยื่นค าขอบอกเลิกการด าเนิน

กิจการ ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

ข้อ 48 การยื่นค าขอตามหมวดนี้อาจด าเนินการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่น

ด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เทศบาลประกาศก าหนด 

ข้อ 49 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่

ด าเนนิกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 50 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี ้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับ

การด าเนินกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต

ได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสบิหา้วัน 
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ข้อ 51 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ

ใบอนุญาต  

(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตัง้แต่สองครั้งขึน้ไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข    

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี ้

หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการด าเนินกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม

เทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ

ประชาชน หรอืมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ 52 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผูร้ับใบอนุญาต หรอืผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดย

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรอืให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้งา่ย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการ

งานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือ    

วันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี 

ผู้ถูกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือค าสั่ง เพิกถอนใบอนุญาตให้มีสิทธิ อุทธรณ์ค าสั่งต่อ          

เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแตว่ันที่ได้รับค าสั่ง 

ข้อ 53 ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแตว่ันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด 5 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

ข้อ 54 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ       

ตามเทศบัญญัตินี้ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของเทศบาล 

 

 

 

หมวด 6 

บทก าหนดโทษ 
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ข้อ 55 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบท

ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติรักษา

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หมวด 7 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 56 บรรดาใบอนุญาตที่ออกตามเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง การก าจัด       

สิ่งปฏิกูลหรอื มูลฝอย พ.ศ. 2540 และการด าเนินกิจการนั้นต้องได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ให้ด าเนิน

กิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและ

หากผูรั้บใบอนุญาตยังคงประสงค์จะด าเนนิกิจการตอ่ไป ให้ยื่นค าขอตอ่ใบอนญุาตตามข้อ 45 ของเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 57 บรรดาค าขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่าง

การพิจารณาของเจา้พนักงานท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 58 ค าสั่งของเจา้พนักงานท้องถิ่นหรือเจา้พนักงานสาธารณสุขหรือผูซ้ึ่งได้รับการแต่งตั้ง

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยอาศัยอ านาจตามเทศบัญญัติเทศบาลเมอืงล าปาง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอย พ.ศ. 2540 ให้ใชบ้ังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้     

ประกาศ ณ วันที่ ............................................................ 

     (ลงช่ือ) 

                                (.......................................................) 

               นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

    เห็นชอบ 

(ลงช่ือ) 

            (.........................................) 

              ผูว้่าราชการจังหวัดล าปาง 

 

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน ก าจัด และการออกใบอนุญาต 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .... 
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******************* 

1. ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 

 ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นรายเดือน 

  (1) กรณีที่มปีริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 13 ลิตร  

                       หรอืน้ าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม  เดือนละ  500 บาท 

  (2) กรณีที่มปีริมาณวันหนึ่งเกิน 13 ลิตร    

       หรอืน้ าหนักเกิน 2 กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนว่ย 

      ทุก ๆ 13 ลิตร หรอืน้ าหนักเกิน 2 กิโลกรัม 

      ในอัตราตอ่หนว่ย หนว่ยละ  500 บาท 

      (เศษไม่เกิน 6.5 ลิตร หรอืไม่เกิน 1 กิโลกรัม  

      ให้คิดเป็นครึ่งหนว่ย เศษเกิน 6.5 ลิตร หรอื 

      เกิน 1 กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)   

 ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว 

  ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้เก็บค่าธรรมเนียมเป็น 2 รายการ 

  (1) ค่าบริการ 

      - ระยะทางห่างจากสถานที่ก าจัดไม่เกิน 1 กิโลเมตร       คิดอัตราครั้งละ  1,500 บาท 

      - ระยะทางห่างจากสถานที่ก าจัดตัง้แต ่1 กิโลเมตร แตไ่ม่เกิน 4 กิโลเมตร  

      คิดอัตราครั้งละ  2,500 บาท 

      - ระยะทางห่างจากสถานที่ก าจัดตัง้แต ่4 กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 8 กิโลเมตร   

      คิดอัตราครั้งละ  3,500 บาท 

      - ระยะทางห่างจากสถานที่ก าจัดเกิน 8 กิโลเมตรขึน้ไป     คิดอัตราครั้งละ  5,000 บาท 

  (2) ค่าเก็บและขน 

      - กรณีที่มปีริมาณไม่เกิน 100 ลิตร หรอืน้ าหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม   

                                                              ครั้งละ  130 บาท 

    - กรณีที่มปีริมาณเกิน 100 ลิตร หรอืน้ าหนักเกิน 15 กิโลกรัม  

         ให้คิดเป็นหนว่ย ทุก ๆ 100 ลิตร หรอืน้ าหนักเกิน 15 กิโลกรัม  

      ในอัตราตอ่หนว่ย หนว่ยละ  130 บาท 

     (เศษไม่เกิน 50 ลิตร หรอืไม่เกิน 7.5 กิโลกรัม ให้คิดเป็น 

         ครึ่งหนว่ย เศษเกิน 50 ลิตร หรอืเกิน 7.5 กิโลกรัม 

      ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)   

2. ค่าก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
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 ก. ค่าก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เป็นรายเดือน 

  (1) กรณีที่มปีริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 13 ลิตร  

      หรอืน้ าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม          เดือนละ  1,500 บาท 

  (2) กรณีที่มปีริมาณวันหนึ่งเกิน 13 ลิตร    

 หรอืน้ าหนักเกิน 2 กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนว่ย 

      ทุก ๆ 13 ลิตร หรอืน้ าหนักเกิน 2 กิโลกรัม 

      ในอัตราตอ่หนว่ย           หนว่ยละ  1,500 บาท 

      (เศษไม่เกิน 6.5 ลิตร หรอืไม่เกิน 1 กิโลกรัม  

      ให้คิดเป็นครึ่งหนว่ย เศษเกิน 6.5 ลิตร หรอื 

      เกิน 1 กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)   

 ข. ค่าก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว 

 กรณีที่มปีริมาณวันหนึ่งเกิน 6.5 ลิตร    

 หรอืน้ าหนักเกิน 1 กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนว่ย 

 ทุก ๆ 6.5 ลิตร หรอืน้ าหนักเกิน 1 กิโลกรัม 

 ในอัตราตอ่หนว่ย           หนว่ยละ  25 บาท 

 (เศษไม่เกิน 3.25 ลิตร หรอืไม่เกินครึ่งกิโลกรัม  

 ให้คิดเป็นครึ่งหนว่ย เศษเกิน 3.25 ลิตร หรอื 

 เกินครึ่งกิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)   

3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด าเนินกิจการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกิจหรือ

โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

 ก. รับท าการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ          ฉบับละ  5,000 บาท 

ข. รับท าการก าจัดมูลฝอยตดิเชื้อ          ฉบับละ  7,500 บาท 

  

 

 

 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย   

ในญัตตินี ้ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล    

นครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเ ชื้อ  พ.ศ. .... เป็นร่างเทศบัญญัติทั่วไป ซึ่ง โดยหลักการแล้ว        

ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496      

และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 60 วรรคแรก บัญญัติว่า “เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้ง 

ต่อบทกฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้  (1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้              

ในพระราชบัญญัตินี้  (2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรอืให้อ านาจตราเทศบัญญัติ”

วรรคสอง บัญญัติว่า “ในเทศบัญญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้

ก าหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท” พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4 

บัญญัติว่า “ในเทศบัญญัตินี้ “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 

ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ 

หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ...” มาตรา 20 บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการรักษา   

ความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขน และก าจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่น      

มีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ (1) หา้มการถ่าย เท ทิ้ง หรอืท าให้มีขึน้ในที่หรอืทางสาธารณะ

ซึ่งสิ่งปฏิกูล หรอืมูลฝอย นอกจากในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ (2) ก าหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอยตามที่หรอืทางสาธารณะและสถานที่ เอกชน  (3) ก าหนดวิธีการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ    

มูลฝอยหรือให้เจา้ของหรือผู้ครอบครองอาคารหรอืสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพ

หรอืลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น  ๆ (4) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการ 

ส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ด าเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือก าจัด   

สิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอยไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี ้การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัด

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนด       

ในกฎกระทรวง (5) ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย 

เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 ปฏิบัติ ตลอดจนก าหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงตามลักษณะการ

ให้บริการที่ผูร้ับใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเรียกเก็บได้ (6) ก าหนดการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วย

สุขลักษณะ” มาตรา 54 วรรคแรก บัญญัติว่า “ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหก้ารประกอบกิจการใด

หรือการกระท าใดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออก

ข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได้...”

มาตรา 63 บัญญัติว่า “ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดค่าธรรมเนียมตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง” พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 34/1 วรรคแรก 
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บัญญัติวา่ “การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นหนา้ที่

และอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น...” วรรคห้า บัญญัติว่า “ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่     

จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากผู้ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่ก าหนด 

ในข้อก าหนดของท้องถิ่นซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง” มาตรา 34/2 วรรคแรก บัญญัติว่า 

“ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและ     

มูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาตจาก 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตอ่อายุใบอนุญาต การขอรับใบแทน

ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อก าหนดของ

ท้องถิ่น”วรรคสอง บัญญัติว่า “ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้ (1) ใบอนุญาตการรับ

ท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต (2) ใบอนุญาตการก าจัด 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต (3) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการ

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต” มาตรา 34/3 วรรคแรก บัญญัติว่า          

“เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการคัดแยก เก็บขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและ

มูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ออกข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ (1) ก าหนดหลักเกณฑ์การจัด

ให้มทีี่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้ (2) ก าหนดวิธีการคัดแยก เก็บ 

ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (3) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น 

หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ด าเนินการแทนในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ไม่เกินอัตราที่

ก าหนดในกฎกระทรวง (4) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา 34/2 ไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง (5) ก าหนดการอื่นใดที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อให้ถูกต้องด้วย

สุขลักษณะ” ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ข้อ 45 ก าหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ที่ประชุม       

สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียวก็ได้...” ข้อ 47 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “ในการพิจารณา    

ร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า       

จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ

ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว” และวรรคสอง ก าหนดว่า“เพื่อประโยชน์แก่

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับ

หลักการก็ได้” ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยัง     

ท่านสมาชิกเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาญัตตินี้ตอ่ไป ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภปิรายไหมครับ เชญิครับ เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 
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นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผมขอเสนอให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง     

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .... เพราะว่าเทศบัญญัตินีเ้ป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวกับการจัดการขยะ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีผู้ เสนอให้มีการคัด เลือก

คณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชือ้ พ.ศ. .... 

นะครับ ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

กรณีที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ เสนอเมื่อสักครู่นี้  เป็นกรณีที่ เสนอให้สภาฯ ด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 47         

ซึ่งกระผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่ว่า “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ปรึกษาในหลักการแห่งรา่งขอ้บัญญัติและลงมติวา่ จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรอืไม่ หากมีสมาชิก

สภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร

แล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น

พิจารณาก่อนรับหลักการก็ ได้” ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 103 ที่ก าหนดว่า “คณะกรรมการสภาท้องถิ่น            

ม ี2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  

แต่ไม่เกินเจ็ดคน (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก       

สภาท้องถิ่น มจี านวนไม่น้อยกว่าสามคนแตไ่ม่เกินเจ็ดคน...” ข้อ 104 ก าหนดว่า “คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดใด อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อ  

สภาท้องถิ่น...” ข้อ 105 ก าหนดว่า “ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิก   

สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความ

จ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี ้(4) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร...”  

ข้อ 107 ก าหนดว่า “ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่

สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น

อย่างอื่น และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” กล่าวโดยสรุปก็คือ ที่ท่านสมาชิกได้เสนอ

ให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการ  

มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .... ซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการที่เป็นทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคคลภายนอก
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ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยผู้ที่มีสิทธิในการเสนอก็คือ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหาร โดยเสนอ

จ านวน 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ซึ่งวิธีการเสนอนั้น ถ้าหากสมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอจะต้องมีสมาชิกรับรอง

อย่างน้อย 2 คน และการเลือกต้องเลือกทีละคนจนครบจ านวนที่ก าหนด เช่น ถ้าหากว่า มีก าหนดจ านวน 5 คน 

ก็ต้องเลือกทีละคนให้ครบจ านวน 5 คนครับ ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานฯ ไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง

ระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ ได้เสนอขอให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการวิสามัญ 

เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .... ขอผู้รับรองครับ     

มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุม

มีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ      

พ.ศ. .... ต่อไปจะขอให้ที่ประชุมร่วมกันก าหนดจ านวนคณะกรรมการวิสามัญฯ เชิญครับ เชิญ นายสมหมาย  

พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผมขอเสนอให้มคีณะกรรมการวิสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอย

ติดเชือ้ พ.ศ. .... จ านวน 5 คน ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เสนอให้มี

คณะกรรมการวิสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .... 

จ านวน 5 คน ขอผูร้ับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ครับ ไม่มีนะครับ 

เมื่อไม่มี ถือว่า สภาเทศบาลนครล าปางมีมติให้ตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาฯ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติด เ ชื้อ  พ.ศ. ....จ านวน 5 คน ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ    

เสนอชื่อผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ คนที่ 1 เชญิครับ เชญินายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ผมขอเสนอ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ คนที่ 1 ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เสนอ 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ คนที่ 1 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรอง



71 
 

 

ถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมตใินที่ประชุม สมาชิกท่านใด

เห็นชอบให้ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ คนที่ 1 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 14 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาฯ       

เป็นคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

พ.ศ. .... คนที่ 1 ต่อไปขอเชญิสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ คนที่ 2 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ผมขอเสนอ นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ คนที่ 2 ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เสนอ     

นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ คนที่ 2 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรอง

ถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกท่านใด

เห็นชอบให้ นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ คนที่ 2 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 13 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาฯ       

เป็นคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  

พ.ศ. .... คนที่ 2 ต่อไปขอเชญิสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ คนที่ 3 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ผมขอเสนอ นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ คนที่ 3 ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เสนอ

นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ คนที่ 3 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง 

นะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกท่านใด

เห็นชอบให้ นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ คนที่ 3 โปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 13 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาฯ            

เป็นคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

พ.ศ. .... คนที่ 3 ต่อไปขอเชญิสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ คนที่ 4 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ผมขอเสนอ นายนพดล  บุญมา รองปลัดเทศบาลนครล าปาง เป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ คนที ่4 ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เสนอ

นายนพดล  บุญมา รองปลัดเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ คนที่ 4 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรอง

ถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกท่านใด

เห็นชอบให้ นายนพดล  บุญมา รองปลัดเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ คนที่ 4 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 14 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นายนพดล  บุญมา รองปลัดเทศบาล         

เป็นคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติด เชื้อ 

พ.ศ. .... คนที่ 4 ต่อไปขอเชญิสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการวสิามัญ คนที่ 5 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ผมขอเสนอ นายวิชญ์ศิคภัทร์  วงศ์มณี  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          

เป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ คนที่ 5 ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เสนอ

นายวิชญ์ศิคภัทร์  วงศ์มณี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ คนที่ 5 ขอผู้รับรองครับ 

ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายวิชญ์ศิคภัทร์  วงศ์มณี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นคณะกรรมการ

วิสามัญฯ คนที่ 5 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 14 เสียงครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นายวิชญ์ศิคภัทร์  วงศ์มณี ผู้อ านวยการ      

กองสาธารณสุขฯ เป็นคณะกรรมการวิสามัญ  เพื่อศึกษาร่าง เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง                

เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .... คนที่ 5 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิลือก คณะกรรมการวิสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .... จ านวน 5 คน ได้แก่ 

  1. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

2. นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  3. นายสามารถ  พุทธา  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  4. นายนพดล  บุญมา  รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

  5. นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศม์ณ ี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาฯ ก าหนด

ระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการวิสามัญฯ เชญิครับ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ              

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผมขอเสนอระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการวิสามัญฯ จ านวน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มกราคม 

พ.ศ. 2566 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เสนอ 

ระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการวิสามัญฯ จ านวน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มกราคม พ.ศ. 2566 

ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุม

มีมติให้คณะกรรมการวิสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ      

พ.ศ. .... จ านวน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มกราคม พ.ศ. 2566 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการวิสามัญ เพื่อศกึษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .... จ านวน 30 วัน ตัง้แต่วันที่ 1 – 30 มกราคม พ.ศ. 2566 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ            

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรอืไม่ เชญิ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 
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 นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่ เค ารพ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ท รง เกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้าน ไตรภพ      

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตแสดงภาพขึ้นจอครับ (ประธานอนุญาต) จากภาพที่ปรากฏ     

ผมขออนุญาตถามฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานนะครับ ผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ความปลอดภัยของคนเทศบาล

นครล าปางยังไม่ปลอดภัยในเรื่อง ๆ หนึ่ง โดยเฉพาะบริเวณแถวหน้าโรงเรียน เช่น หน้าโรงเรียนบุญวาทย์ก็ดี 

หรือโรงเรียนล าปางกัลยาณีก็ดี ที่ผ่านมาอย่างโครงการไฟกดอัจฉริยะ ได้ทราบจากท่านนายกเทศมนตรีว่า 

จะมีการท าราคาใหม่ ตอนนี้ก็ผ่านมา 2 ปีแล้ว ผมก็รู้สึกว่า ความปลอดภัย ความอันตรายของเด็ก ๆ ก็ยัง

เกิดขึน้อยู่ทุกวัน ยิ่งถ้าเป็นตอนเช้า หรอืตอนเย็น ลองไปจอดรถดู คือน่ากลัวมาก ผมเคยเสนอท าทางม้าลาย

สีแดง และได้รับทราบจากฝ่ายบริหารรวมถึงท่านสมาชิกสภารุ่นก่อน ๆ ว่า ท าไม่ได้ ท าให้ม้าตกใจ ทีนี้เลย

เป็นค าถามที่ผมสับสน และอยากได้ค าตอบว่า เราเคยมีการทดลองจริง ๆ ไหม ว่าม้าตกใจจริง ๆ และ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ เป็นม้าทุกตัวไหมที่ตกใจ หรือเป็นม้าแค่ตัวเดียว และม้าตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือ

เปล่า และถนนหน้าวัดเชียงรายที่ท าเสร็จแล้ว ก็ไม่เห็นมีม้าตัวไหนตกใจ ผมขอเสนอว่า เราลองมาทบทวน

เรื่องตรงนี้ดีไหมครับ ลองทดลองดูไหม ถ้าเกิดท าได้ก็จะเป็นความปลอดภัยของน้อง ๆ ทุกโรงเรียนในเขต

เทศบาลนครล าปางครับ ขอบคุณมากครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง      

ขออนุญาตตอบท่านสมาชิกสภาที่ได้สอบถามเรื่องดังกล่าว คราวก่อนก็ได้ชี้แจงงบประมาณในการติดตั้งไฟ

อัจฉริยะในเรื่องทางข้าม ส าหรับงบประมาณปี 2566 เราก็ได้ด าเนินการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

ของนายกเทศมนตรีที่จะดูเรื่องทางข้ามโดยใช้ไฟสัญญาณ ในส่วนนี้ก็ด าเนินการอยู่ ในการปรับปรุงทางข้าม

เดิม เมื่อสองวันที่ผ่านมา ผมได้รับแจ้งจากทางคณะกรรมการอนุกรรมการจราจรทางบกจังหวัด ซึ่งได้

ด าเนินการในเรื่องส ารวจ และมีการวิจัย เพื่อจะปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาลรวมถึงทั้ งจังหวัดล าปาง

ด้วย ในเบื้องต้นได้รับแจ้งมาว่า ได้รับการสนับสนุนจากคณะท างานด้านวิจัยดังกล่าว ภายใน 3 เดือนนี้จะ

เป็นป้ายเตือนเรื่องทางข้าม 3 จุด บริเวณหน้าโรงพยาบาลล าปาง หน้าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และ

โรงเรียนล าปางกัลยาณี ทางคณะวิจัยจะจัดหามาให้ และเทศบาลเป็นผู้ติดตั้งเรื่องเสาด้วย และจะมีป้าย

ระวังรถม้าอีกจ านวน 12 ป้าย ซึ่งป้ายดังกล่าวนี้ก็จะเป็นป้ายเตือนใหค้นจากนอกพื้นที่ทีเ่ข้ามาในเขตเทศบาล

นครล าปางว่า ได้เข้าสู่เมืองรถม้าแล้ว ซึ่งจะเป็นป้ายเตือนเรื่องการจราจร เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไป

ในตัว เทศบาลรับภาระในการติดตั้ง ค าถามที่ท่านถามมาเรื่องสีบนพื้นการจราจร ตรงนี้ขอเรียนว่า เรื่องม้า

ตกใจ เป็นเรื่องจริง เพราะคุณอัครินทร์ พิชญกุล เดิมเมื่อ 12 ปีก่อนเราเคยด าเนินการทาสีบนผิวจราจร    

เป็นป้ายระวังโรงเรียนบ้าง หยุดบ้าง ปรากฏว่า มา้ตกใจ ล่าสุดที่หน้าโรงพยาบาลล าปางทาสีแดง เหมอืนเดิม
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ครับ รวมถึงบ้านเชียงรายด้วย ตรงนี้ยืนยันจากผู้ประกอบการรถม้าและนายกสมาคมรถม้าที่ได้ขอความ

ร่วมมือ และอีกประการหนึ่ง การน าสีไปทาบนผิวจราจรที่ไม่ใช่เครื่องหมายเตือน หรือข้อบังคับทางจราจร    

ก็ไม่ถูกระเบียบนัก จริง ๆ บางอย่างที่กรมทางหลวง หรืองานจราจรที่ด าเนินการไปก็ไม่ถูกต้องเหมือนกัน 

ทางหลวงบางที่ต้องปรับปรุง บางที่ต้องเอาออกด้วยซ้ าไป แต่ขอเรียนว่า เรื่องการจราจรเราก็พยายาม

พัฒนาปรับปรุง เรื่องสี ความร้อน หรอื เทอร์โมพลาสติก ที่ไปพ่นบริเวณทางข้ามต่าง ๆ นี้ ซึ่งไม่มีผลกระทบ

เกี่ยวกับรถม้า ม้าก็ไม่ตกใจ  และถูกระเบียบ ถูกต้องตาม พรบ.จราจร ด้วย ทางท่านรองนายกฯ กิตติ         

จิวะสันติการ ก็ได้สั่งการไปแล้วว่า คุณภาพสี รวมไปถึง จะมีเม็ดแก้วซึ่งผสมไปในสี ตรงนี้ก็ต้องมีศักยภาพ

พอเพียงที่จะเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน ตรงนี้ได้พยายามกวดขันและด าเนินการ ก็ขอเรียนว่าความ

ห่วงใยที่สมาชิกสภาฯ ได้แนะน าให้กับผู้บริหารนั้นมีประโยชน์ ทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในส่วนที่ติดขัดเรื่อง

งบประมาณ เรื่องโครงการเราก็แก้ไขให้ปี 2566 สามารถด าเนินการได้ ในส่วนอื่นที่เราจะเพิ่มเติมเรื่องป้าย 

เรื่องทางม้าลาย รวมไปถึงเราจัดอบรมอาสาจราจรร่วมกับเทศกิจตามที่สมาชิกสภาว่า หลายโรงเรียน หน้า

โรงเรียนนั้น ช่วงช่ัวโมงเร่งด่วนนั้น บุคลากรของโรงเรียนไม่เพียงพอ อีกประการหนึ่ง เอาครูหรือเจ้าหน้าที่

ของโรงเรียนไปโบกรถ เขาไม่ค่อยเชื่อ เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เราฝึกเทศกิจของเรา กับทางเจ้าหน้าที่พนักงาน

จราจร สภ.เมือง และ สภ.เขลางค์ด้วย รวมไปถึงรับสมัครอาสาจราจรจากชุมชน จากโรงเรียน จากภาค

ประชาชนเข้ามาเป็นอาสาจราจรเพื่อจะช่วยอ านวยความสะดวกในเรื่องทางข้าม กราบเรียนท่านประธาน  

เพื่อทราบ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ     

อีกหรอืไม่ครับ เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ทีเ่คารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ผมขอน าเรียนท่านประธานผา่นไปยังผู้บริหารครับว่า ปัจจุบันนี้สวนสาธารณะเขลางค์นครก็ได้เปิดใช้

มาหลายวันแล้ว ประชาชนผูม้าใช้สวนแห่งนีก้็ได้ชมเชยว่าสร้างออกมาได้สวย งดงาม และใช้ประโยชน์ได้มาก

กว่าเดิม ก็มีเสียงชมมากมายนะครับ แต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านประธานไปยังผู้บริหารก็มีปัญหาเกิดขึ้น    

2 – 3 เรื่อง ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ เรื่องแรก คอืการใชพ้ื้นที่ของลานกีฬาตา่ง ๆ ผมทราบดีว่า ผู้บริหารได้มกีาร

จัดประชุม อบรม ช้ีแจง จัดสรรพื้นที่ จัดสรรเวลาให้ผู้ออกก าลังกายคณะต่าง ๆ ได้เล่น ทีนี้ปัจจุบันก็ได้ลงไป

เล่นจริงแล้วนะครับ แต่ก็มีปัญหากระทบกระทั่ง เนื่องจากว่า เป็นลานกีฬาที่ไม่มีเส้นแบ่ง ไม่มีแนวที่ชัดเจน   

ก็ท าให้มีปัญหากระทบกัน เนื่องจากว่า ต่างคนต่างเล่นก็มีปัญหากัน ผมก็อยากจะขอให้ผู้บริหารได้ส่ง

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงไปตรวจตราดูเพื่อว่า ที่เราชี้แจงแนะน าในที่ประชุมนี้ กับการปฏิบัติจริงเป็นไปแบบ

นั้นหรือเปล่านะครับ เพื่อที่จะมาปรับปรุง จัดระเบียบอีกทีหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งก็คือ การใช้สนาม เนื่องจาก

สนามแต่ละประเภทมีจ ากัด แต่คนเล่นมีมาก บางทีคนที่อยากจะเล่นก็เล่นไม่ได้ คนที่มาก่อนก็เหมือนเป็น
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เจ้าของสนามไปเลย เล่นตลอดเวลา วันไหนมาก็ได้เล่น คนที่อยากเล่นก็ไม่ได้เล่น ผมก็อยากจะให้ผู้บริหาร

คิดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ ประเด็นถัดมาเป็นเรื่องของการบ ารุงรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเรื่องแสงไฟ เรื่อง

สนามหญ้า เรื่องพื้นถนนอะไรต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องส าคัญเช่นเดียวกัน สวนสาธารณะเขลางค์นครเป็นที่ที่มีคน

มาใช้บริการเป็นร้อยเป็นพันคนในแต่ละวัน แต่ละท่านที่มาก็เป็นผู้ที่มีความรู้ เป็นอารยชนที่เห็น ทุกอย่างที่

เกิดขึ้นเขาคิดได้หมดนะครับซึ่งจะสะท้อนถึงการบริหารจัดการของผู้บริหารได้เลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น 

การเก็บกวาดใบไม้ ผมไปที่นั่นทุกวัน ก็จะมีการเก็บกวาดโดยวิธีการใช้เครื่องพ่น ผมก็เห็นว่า มันไม่ค่อยจะ

เหมาะสม ปัญหาที่เกิดขึน้ เวลาพ่นจะเกิดฝุ่นขึ้นมา คนที่วิ่งหรอืเดินเขาจะรู้สึกว่าไปสร้างมลพิษให้เขานะครับ 

แม้ว่าจะใช้เครื่องพ่น ก็ใช่ว่าจะมีประสิทธิภาพนะครับ พ่นเสร็จแล้วก็ต้องมากวาด ไม่ได้จบเลยนะครับ ผมดู

แล้วก็คิดว่า ถ้ามีวิธีอื่นที่ดีกว่า ก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารช่วยปรับปรุงแก้ไขในส่วนนี้ด้วยครับ 

นอกจากนี้การออกแบบสวนสาธารณะแห่งนี้ จริงอยู่ว่าเราใช้เงินเยอะ แต่ในรายละเอียดบางอย่างเราก็ยัง  

ตกหล่นนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอฝากเรื่องนี้ ยกตัวอย่าง ลานออกก าลังกาย ลานฟิตเนส ถูกล้อมรอบด้วย

พื้นหญ้าแต่ไม่มีทางเดินเข้าสู่ลาน หญ้าก็จะถูกเหยียบย่ าในที่สุดก็จะต้องเหี่ยวเฉา ตายไป ตรงนี้ก็เป็น

รายละเอียดเล็กน้อยนะครับ ก็อยากให้ผู้บริหารไปดูการออกแบบเพิ่มเติม และยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับม้านั่ง 

ที่มีความจ าเป็น เนื่องจากว่าม้านั่ง ถ้าไม่นับหินขัดที่มีอยู่เดิม ของใหม่ไม่มีเลยนะครับ เวลาผู้ปกครองไปส่ง

เด็กเล่น ก็ไม่มีที่นั่ง ก็ไปนั่งม้าโยกรวมกับเด็ก ซึ่งดูแล้วไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมนะครับ นี่ก็เป็น 3 – 4 เรื่องที่จะ

ขอฝากท่านประธานไปยังผูบ้ริหารเพื่อจะได้มสีวนสาธารณะที่ด ีเป็นที่ถูกใจ ช่ืนชอบของประชาชน ขอบคุณมากครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ เชิญ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

 นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ผมในฐานะประธานสถานศกึษาของโรงเรียนเทศบาล 1 ก็ค่อนข้างจะรู้ปัญหาแต่ละโรงเรียน และ

ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะท่านรองฯ สุรพล ที่ได้น าเจ้าหน้าที่ไปบริการเรื่องความปลอดภัยในการ

ข้ามถนน ซึ่งมีท่านสมาชิกสภาท่านหนึ่งอภิปรายถึงความปลอดภัยก็ต้องขอขอบคุณที่อ านวยความสะดวก

ช่วงเวลาเลิกครับ ทางครูก็ด าเนินการอยู่แล้ว แต่ชาวบ้านเขาคุ้นเคยกับครูก็จะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ แต่ถ้าเรามี

เทศกิจหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไป ก็จะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้ดี ไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนเทศบาล 1   

นะครับ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอรุโณทัย ก็เคยเสนอผมมาอยากได้ตรงนี้ คือมองภาพโรงเรียนเทศบาล 1 

เป็นรูปธรรม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ชาวบ้านเชื่อฟังเวลาขอทางให้เด็กข้ามถนน ฝากทางฝ่ายบริหาร  

ช่วยด าเนินการที่จะให้มีจิตอาสา หรืออะไรเข้าไปท าหน้าที่ตรงนีเ้พื่อความปลอดภัยของเด็ก ๆ และอีกเรื่องหนึ่ง

ที่จะฝากท่านประธานผา่นไปถึงผู้บริหาร ขออนุญาตแสดงภาพครับ (ประธานอนุญาต) นี่เป็นภาพตู้โทรศัพท์

ของบริษัทหลาย ๆ บริษัทที่เอาไปตั้งโชว์ ณ วันนี้ไม่ได้ใช้การอะไรแล้ว นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับ ความจริง    
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มีเยอะมากที่ไม่ได้ใช้การแล้ว และมองดูภาพนะครับ มลี้มบ้าง บางอันก็ไม่มีกระจก คอืใช้การไม่ได้แล้ว ผมได้

ไปทดลองดูแล้ว ภาพนี้คือหน้าวัดช่างแต้ม ชาวบ้านส่งเสียงมาบอกว่า ทางเทศบาลยุคนี้เห็นรักษาความสะอาด 

ท างานได้รวดเร็ว ดีมาก บ้านเมืองมองดูแล้วสะอาด ชาวบ้านก็ชอบใจ แต่มีสิ่งที่ยังไม่ได้ท าจัดการตรงนี้ก็คือ 

โทรศัพท์สาธารณะที่ล้ม หรือตั้งกีดขวางการจราจร โดยเฉพาะที่หน้ามดยิ้มอีกหนึ่งที่ ผมไม่ได้เก็บภาพมา   

แต่ว่าเอาภาพที่เห็น ๆ ตรงนี้ คืออยากให้ทางฝ่ายบริหารประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ เก็บไปเถอะครับ 

เพราะไม่ได้ใช้อะไรแล้ว และที่สวนประตูเวียงอีกหนึ่งครับ ตั้งขวางทางเท้าเฉย ๆ ไม่ได้ท าอะไร และอีกเรื่อง

หนึ่งครับ สายสื่อสารต่าง ๆ อยากจะให้ฝ่ายบริหารช่วยด าเนินการรีบเร่งให้หน่ วยงานที่รับผิดชอบเร่งท า   

งานรักษาความปลอดภัยของเราส่งคลิปวิดีโอไฟไหม้มาให้ ผมจะสอบถามว่าเกิดจากอะไร ส่วนมากจะเป็น

สายสื่อสารท าให้เพลิงไหม้เสาไฟฟ้าทุกที่ โดยเฉพาะที่ดวงกมลเอย ร้านพรรณีไก่ย่าง ผมอยู่ในเหตุการณ์     

วันนั้น คือสายสื่อสารรกรุงรัง จากการที่ผมเข้าไปสังเกตสาย 20 กว่าสาย ใช้การได้แค ่2 สาย อีก 18 สายใช้การ

ไม่ได้ เพราะฉะนั้นผมอยากใหท้างฝ่ายบริหารช่วยประสานกับหน่วยงานที่รับผดิชอบแก้ไขตรงนี้ บ้านเมืองเรา

จะได้สะอาดด้วย และจะเป็นนโยบายของทางฝ่ายบริหารของเทศบาลเรา ท่านนายกนิมิตร  จิวะสันติการ      

ที่อยากจะให้บ้านเมืองสวย และสะอาด ไม่ให้มีขยะตกค้าง ก็ดีมากครับ แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจ

มองขา้มไป ตรงนีก้็ฝากทางท่านประธานช่วยประสานงานกับฝา่ยบริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ไม่มี   

นะครับ ทางฝ่ายบริหารมอีะไรจะฝากก่อนสิ้นปีหรอืไม่ครับ เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี

นครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม       

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เช่น ของคุณสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เรื่องสวนเขลางค์ที่ท่านก็ได้ไปใช้

เป็นประจ าอยู่แล้ว  ผมก็ได้พบปะพูดคุยกับผู้ที่มาท ากิจกรรม อย่างที่ท่านว่าจริง ๆ ก็คือว่า การจัดพื้นที่

ค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะคนมาใช้สนามเยอะมาก อาจจะด้วยเนื่องจากสะดวก ใกล้ อีกหลาย ๆ สวนที่เรา

จะท าก็ยังไม่ได้ท า พื้นที่เลยมีจ ากัด แทนที่จะกระจายไปอยู่ตามจุดต่าง ๆ ก็เลยมาแออัดที่นี่จุดเดียว และการ

ออกแบบก็ขาดตกบกพร่องจริงครับ ตรงนี้ยอมรับ เรื่องระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ซึ่งเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ 

ตั้งแต่ก่อนเปิดสวน ผมก็ได้เรียกประชุม และหารือแนวทางการท าระบบไฟเพิ่มเติม ก็ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ 

ส าหรับข้อปลีกย่อยเล็ก ๆ น้อย ๆ เชน่ ฟิตเนส ทางเดิน ผมก็จะรับไปด าเนินการให้  รวมถึงม้านั่ง เดิมเป็น   

ม้านั่งหินอ่อน ทีนีท้่านนายกบอกว่าดูไม่ค่อยสวย ไม่เข้ากับสวน ก็ด าริว่าอยากจะเปลี่ยนม้านั่งหินออ่นทั้งหมด

เป็นม้านั่งไม้ที่เป็นโลหะ เป็นครุภัณฑ์ที่ก าลังจะจัดซื้อนะครับ ก็จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มีความสวยงาม

ทั่วทั้งบริเวณ ของท่านสมหมาย เรื่องตู้โทรศัพท์ จริง ๆ ตู้ โทรศัพท์ผมก็ประสานงานทยอยเอาออก เช่น    

หน้าโตโยต้าขนส่ง แต่บางจุดก็หลงหูหลงตาจริง ๆ นะครับ เพราะปัญหาในเทศบาลนี้เยอะมากจริง ๆ        
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ทุกเรื่อง ก็พยายามจะเคลียร์ให้ได้มากที่สุด ก็ 100% เราท าได้ 80 - 90% ผมก็คิดว่าเต็มที่ ก็พยายามจะท า 

จุดต่าง ๆ ที่ท่านแจ้งมาผมจดไว้หมดแล้วนะครับ เรื่องสายสื่อสาร ตั้งแต่การประชุมสภากาแฟคราวที่แล้ว 

ผมไปกับท่านรองฯ สุรพล ที่ มทบ.32 เป็นเจ้าภาพ ก็มีโอกาสคุยกับผูจ้ัดการไฟฟ้า PEA ได้เชิญเขามาประชุม

กับหน่วยงานสื่อสารเมื่อ 2 – 3 สัปดาห์ก่อน ก็ตกลงในหลักการกัน จะก าหนดกันว่า เส้นไหนจะด าเนินการ

เมื่อไหร่ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของใคร จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ตรงนี้ก็เรียนท่าน

ประธานสภาแจ้งท่านสมาชิกทราบว่า เราก็แก้ไขปัญหาในทุกเรื่อง  ทุกมิตินะครับ Event ของเทศบาลวันนี้    

ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์  วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2565 เรามี Night at Museum วันนี้ เป็นวันเปิดงาน     

วันแรก ถ้าไม่ติดอะไรก็อยากจะเชิญชวนไปดูหุ่นละครโรงเล็กโจหลุยส์ ซึ่งหาดูยากมากนะครับ ไม่ต้องไปดูไกล

ครับ วันนี้เราน ามาให้ดูถึงที่ และมีหนังกลางแปลงย้อนยุค นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ดี ก็เป็นค่ าคืนแรกของ Night 

at Museum และพรุ่งนี้ก็จะเป็นงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสที่หน้าข่วงนคร จัดตั้งแต่วันที่ 24 – 31 ธันวาคม 

2565 Event เราก็จัดเรื่อย ๆ เห็นว่าเราท าแล้วสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี เช่น งานล่องสะเปา   

ที่ผ่านมา ผูท้ี่มาจ าหน่ายสินค้า รายที่ขายดีดี ก าไรวันละ 3 – 4 หมื่นบาท รายที่ขายได้น้อย ก าไรวันละ 3 – 4 

พันบาทก็ถือว่าใช้ได้นะครับ นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเยอะ เชื่อว่าบ้านเราเศรษฐกิจก็จะค่อย ๆ ดีขึ้นหลังจากอั้น

โควิดมานาน ถึงแมว้่าจะมีการระบาดระลอกใหม่ แตว่่าก็เป็นโรคประจ าถิ่น เราก็เฝา้ระวังด้วยความไม่ประมาท 

ขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ให้ขอ้คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทุกอย่างผมยืนยันว่าจดไว้ และจะด าเนินการให้ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม

ครับ ไม่มีนะครับ ก่อนที่ผมจะปิดประชุมขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้กล่าวถึงระเบียบวาระต่าง ๆ ถึง

คณะกรรมการศึกษาฯ เมื่อสักครู่ เชญิท่านเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ก่อนที่ท่านประธานจะได้กล่าวปิดประชุม ผมขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับการท าหน้าที่ของคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง       

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .... ตามที่ทางสภาได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการวิสามัญ และก าหนด

ระยะเวลาในการศึกษาจ านวน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มกราคม 2566 ซึ่งจะเป็นการด าเนินการนอกสมัย

ประชุม เนื่องจากสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2565 ของสภาเทศบาลนครล าปางจะสิ้นสุดในวันที่ 

30 ธันวาคม 2565 นี้ ดังนั้น จะมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี ้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 111 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “ที่ประชุม

สภาท้องถิ่นอาจลงมตใิห้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะใดด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นนอกสมัยประชุมได้ 

แต่ทั้งนี้ไม่ให้ประชุมเกินสามครั้ง” วรรคสอง ก าหนดว่า “การประชุมเกินกว่าก าหนดตามวรรคหนึ่ง จะ

กระท าได้เมื่อมีเหตุจ าเป็นและได้รับอนุมัติจากประธานสภาท้องถิ่น ” ข้อ 116 วรรคหนึ่งก าหนดว่า                  
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“หากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดให้ประธาน

กรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน” และวรรคสองก าหนดว่า “แต่ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและ

คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีอ านาจประชุมนอกสมัยประชุมได้ตามข้อ 111 วรรคหนึ่ง ให้ประธานสภาท้องถิ่น

มีอ านาจอนุญาตขยายเวลาที่ก าหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควรแล้วรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบ ในการประชุม

สภาท้องถิ่นสมัยต่อไป” จากระเบียบกฎหมายดังกล่าว ทางคณะกรรมการวิสามัญฯ สามารถด าเนินการ 

นอกสมัยประชุมได้ แต่จะประชุมเกินกว่าสามครั้งไม่ได้ หากมีเหตุจ าเป็นสามารถขออนุญาตขยายเวลาต่อ      

ท่านประธานสภาฯ ได้ และกรณีที่ทางคณะกรรมการวิสามัญฯ ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

สามสิบวัน ตามที่สภาฯ ก าหนดแล้ว ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ ก็ต้องท ารายงานเสนอต่อ

ประธานสภาฯ เพื่อขออนุญาตขยายต่อไปได้ และอีกข้อหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการประชุมและนัดประชุมของ

คณะกรรมการ เนื่องจากตามระเบียบข้อ 109 ก าหนดว่า “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการ     

สภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น” ดังนั้น ก่อนที่ผมจะนัดผมขอหารือกับ

คณะกรรมการวิสามัญฯ ว่า จะประชุมต่อเลยหรือไม่ เนื่องจากตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วครับ ประชุมต่อเลย     

นะครับ ฉะนั้น ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ ประชุมเวลา 13.00 น. เพื่อด าเนินการเลือกประธานฯ 

และเลขานุการฯ พร้อมทั้งก าหนดระเบียบวาระตลอดจนการอื่นใดที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  วันนี้เราก็ใช้เวลาในการประชุมมา

พอสมควร และเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปี 2565 ในนามของสภาเทศบาลนครล าปาง ผมก็ขอขอบคุณ

สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครล าปาง ที่ได้ให้ความร่วมมือท าให้การประชุม

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น ได้สาระและมีประโยชน์ส าหรับพี่น้องประชาชน และเนื่องในปี 2565 

ต่อ 2566 ปีใหม่นี้ ผมก็ขออ านวยพรคุณพระศรีรัตนตรัยในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุกท่านจงมีแต่

ความสุขความเจริญ นึกหวังสิ่งใด หากเป็นสิ่งที่ดีที่ชอบแล้ว ก็ขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการ 

และพบกันใหมใ่นปี 2566 ครับ ผมขอปิดการประชุมครับ 

 

 

 

 

เลิกประชุมเวลา  12.45 น. 

 

(ลงช่ือ) ....................................................................... 
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(นายวรดล  หวานแหลม) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

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

(นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง      

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


