รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2558
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
------------------------รายนามผู้เข้าประชุม
1. นายกิตติ
2. จ.ส.อ.สมบูรณ์
3. นายจาตุรงค์
4. นายณัฐธนวัฒน์
5. นายสมหมาย
6. นายสุบิน
7. นายนวพัฒน์
8. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
9. นางสาวอมลยา
10. นายสันติ
11. นายจรูญ
12. นางสุดารัตน์
13. นายสมบูรณ์
14. นายวิบูลย์
15. นายณัฐกิตติ์
16. พันตรีวิชานนท์
17. นายเกษม
18. นายบริบูรณ์
19. นายประชัญ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายนพดล
2. นายประสิทธิ์
3. นายแพทย์วัฒนา
4. นายพิทักษ์
5. นายสมัย
รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายกิตติภูมิ
2. นายสมเกียรติ
3. นายสุรทัศน์
4. นายสุวรรณ

จิวะสันติการ
บรรจงจิตต์
พรหมศร
ปัญญาพันธ์
พงษ์ไพบูลย์
ชุ่มตา
ไหวมาเจริญ
หงษ์ใจสี
เจนตวนิชย์
เขียวอุไร
เติงจันต๊ะ
บุญมี
คุรุภากรณ์
ฐานิสรากูล
บรรจงจิตต์
แดงสร้อย
ปัญญาทอง
บุญยู่ฮง
บุญสูง

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

ผดุงพงษ์
หรรษ์หิรัญ
วานิชสุขสมบัติ
แสนชมภู
เมฆนคร

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาพักผ่อน)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย)

นามวงค์
อัญชนา
พงษ์นิกร
นครังกุล

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง

-25. นายสุคนธ์
6. นายสุทัศน์
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพิชิต
2. นางสาวภารดี
3. นางอินทมาศ
4. นางสาวอุษา
5. นางวรรณศรี
6. นายพีระยศ
7. นายพงค์กร
8. นายอรรณพ
9. นายสวัสดิ์
10. นางอรวรรณ
11. นางสาวพัฒนี
12. นายธงชัย
13. นางพัชนิดา
14. นางเลิศลักษณ์

อินเตชะ
พุทธวงค์

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

โมกศรี
เสลานนท์
สมพงษ์
สมคิด
อินทราชา
วิรัตน์เกษ
รัตนประเวศ
สิทธิวงค์
แก้วกระจ่าง
แขวงโสภา
เมืองใจมา
พัวศรีพันธุ์
สุวรรณจักร์
ทรัพย์รุ่งทวีผล

ปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
ผอ.ส่วนการโยธา
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
นิติกร
หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ
เจ้าพนักงานธุรการ 5
ฯลฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ท่ า นทั้ ง หลายที่ เ คารพ วั น นี้
เป็ น การนั ดประชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 3 ประจํ า ปี พุ ท ธศั ก ราช
2558 บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหน้าส่วนการ
งานของเทศบาลนครลําปางส่วนหนึ่ง และมีประชาชนผู้สนใจได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย และได้เวลา
ตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภา
เทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่
เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําปีพุทธศักราช 2558 ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เจ้าหน้าที่ ผู้นําชุมชน สื่อมวลชน ที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย
ความยินดียิ่ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ที่ เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ

-3เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ จะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระของการ
ประชุมสภาในวันนี้ กระผมมีหนังสือของเทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้
หนังสือ
ที่ ลป 52001/5270
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000
14 กันยายน 2558
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้
ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/86 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําปี 2558 ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายกิตติภู มิ นามวงค์ ตําแหน่ ง นายกเทศมนตรีน ครลํา ปาง ขอมอบหมายให้ร อง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานักและกอง เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อ
สภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสมเกียรติ อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
2. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
3. นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ สําหรับหนังสือมอบหมายของท่านนายกเทศมนตรีนคร
ลํ า ปาง เพื่ อ ประกอบการประชุ ม ในครั้ ง นี้ จากนี้ ไ ปขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นประธานสภาฯ ได้ ทํ า หน้ า ที่
ในการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
1.1 แจ้งเหตุอันรีบด่วนในการนัดประชุมสภาฯ ครั้งนี้
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 แจ้งเหตุอันรีบด่วนในการนัดประชุมสภาฯ ครั้งนี้ เนื่องจากมีความจําเป็นต้องให้ที่
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 และต้องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับดังกล่าวให้ทันภายใน
วั น ที่ 30 กั น ยายน 2558 ตามที่ ก ฎหมายบั ญญั ติไว้ ประกอบกั บ ระยะเวลาสมั ย ประชุ มสามั ญ สมั ย ที่ 3
ประจําปี 2558 ของสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางอนุญาตให้ขยายเวลาจะ
สิ้นสุดลงในวันที่ 29 กันยายน 2558 นี้ จึงจําเป็นต้องนัดประชุมรีบด่วนนะครับ
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1.2 เรื่ อ ง ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 รายงานต่อประธานสภาเทศบาลนครลําปางว่า ไม่อาจดําเนินการพิจารณาคําแปร
ญัตติเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่สภาเทศบาลนคร
ลําปางกําหนด
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.2 เรื่อง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 รายงานต่อประธานสภาเทศบาลนครลําปางว่า ไม่อาจดําเนินการพิจารณาคําแปรญัตติ
เกี่ ยวกับ ร่างเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจ่ายฯ ดั งกล่ าวให้ แล้ว เสร็จ ภายในเวลาที่ สภาเทศบาลนครลํ าปาง
กําหนด รายละเอียดจะพูดในวาระการประชุมต่อไปนะครับ
ที่ประชุม
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1.3 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 7 เทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.3 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 เทศบาลนครลําปาง รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับนะครับ
ที่ประชุม
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1.4 ให้ใช้ระเบียบวาระการประชุมที่จะประชุมในวันนี้
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.4 ให้ใช้ระเบียบวาระการประชุมที่จะประชุมในวันนี้ เป็นเรื่องใหม่นะครับ คือ ให้ใช้
ระเบียบวาระที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาก่อนเริ่มประชุมในวันนี้แทนระเบียบวาระเดิมที่ส่งเอกสารไปนะครับ
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558
ในการประชุมคราวต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 ในการประชุมคราวต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 ญั ต ติ เรื่อง ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อง ขอขยายเวลาการพิ จ ารณาคํ า แปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 3.1 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
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ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอญัตติ
เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้า พเจ้า นายสมบูร ณ์ คุร ุภ ากรณ์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอเสนอญัต ติเ รื ่อ ง
ขอขยายเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี งบประมาณ
พ.ศ.2559 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจําปี 2558 เมื่ อวั นที่ 9 กัน ยายน พ.ศ.2558 โดยที่ป ระชุ มสภาเทศบาลฯ ได้ กําหนดระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติต่อคณะกรรมการฯ จํานวน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 11-13 กันยายน พ.ศ.2558 และกําหนดพิจารณา
คําแปรญัตติ จํานวน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-15 กันยายน 2558 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ
การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547 รวมที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ.2554 ข้ อ 49 ข้ อ 112 ข้ อ 113
ข้อ 114 ข้อ 115 และข้อ 116
เหตุผล
เนื่องจากเหตุผลประการที่หนึ่ง คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รับหนังสือแจ้งนัดการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําปี 2558 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา
10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วาระที่ 1 และญัตติอื่นๆ
ซึ่งการดังกล่าว คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 7 คน มีความประสงค์ที่จะเข้าประชุมสภาเทศบาลฯในวัน
ดังกล่าว เนื่องจากเป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ และมีญัตติสําคั ญที่จะต้องพิจารณาให้
ความเห็นต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เหตุผลประการที่สอง ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 9.00น.15.00 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นวันนัดประชุมพิจารณาคําขอแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาลฯ
หรือนายกเทศมนตรีฯ ที่ได้ยื่นคําขอแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2559 ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติไว้ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แจ้งนัดประชุมพิจารณา
คําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้นายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาลฯผู้ยื่นเสนอคําแปรญัตติ เข้าชี้แจง แสดงความคิดเห็นในการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
ฯ ไปแล้ว นั้น จากเหตุ ผลทั้งสองประการดั งกล่าว ทําให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไม่ส ามารถดํ าเนิน การ
พิจารณาคําแปรญัตติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สภาเทศบาลนครลําปางได้กําหนดไว้
ดั ง นั ้ น เพื ่ อ ให้ ก ารพิ จ ารณาคํ า แปรญั ต ติ ข องคณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ เป็ น ไปตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547 รวมที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 116 ขอได้ โ ปรดนํา เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครลํา ปาง เพื่ อ พิจารณาให้
ขยายเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใน
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558 จากระยะเวลา 9.00 น.-15.00 น. เป็นระยะเวลา 9.00 น.-18.00 น.ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

-6ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) สมบูรณ์ คุรุภากรณ์
ผู้เสนอ
(นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื่อ)

ประชัญ บุญสูง
ผู้รับรอง
(นายประชัญ บุญสูง )
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

(ลงชื่อ) พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย ผู้รับรอง
(วิชานนท์ แดงสร้อย)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ
ขยายเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ในญัตติ ขอขยายเวลา
การพิจารณาคําแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สมาชิกฯ ท่าน
ใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ ผมจะได้นับและ
รายงานต่อท่านประธาน ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ขยายเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ออกไปจากเดิม เป็นในวันที่ 15 กันยายน
2558 ระยะเวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.
3.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกหนึ่งปี ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สํานักการช่าง จํานวน 1 โครงการ จํานวน 3,000,000 บาท
(สามล้านบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 3.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกหนึ่งปี ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง รายการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพั น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สํานักการช่าง จํานวน 1 โครงการ จํานวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท
ถ้วน) เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี ในนามของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติขออนุ มัติขยายเวลาเบิ กจ่ายเงิน อีกหนึ่งปี ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกํ าจัดมูล ฝอย
และสิ่งปฏิกูล ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักการช่าง จํานวน 1 โครงการ จํานวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ ายเงินอี กหนึ่ งปี ในแผนงานเคหะและชุ มชน งานกําจั ดมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง
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จํานวน 1 โครงการ จํานวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิ กจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ซึ ่ง เป็น โครงการที่ได้ ตั้งงบประมาณไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ ดิน และสิ่ งก่ อสร้ างยั งมิ ได้ ก่อหนี้ ผู กพั น แต่ มีความจํ าเป็ น จะต้ องใช้ จ่ ายเงิ น นั้ น ต่ อไปอี ก องค์ กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้ อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี และหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไข ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
ต่อสภาท้องถิ่นตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59
เหตุผล
เนื่องจากเทศบาลนครลําปางได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างบ่อ
ฝั ง ก ล บ มู ล ฝ อ ย จํ า น ว น 1 โ ค ร ง ก า ร จํ า น ว น 3 , 0 0 0 , 0 0 0 บ า ท ( ส า ม ล้ า น บ า ท ถ้ ว น )
ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางที่ 4.3 หน้ า 5-209 สํ า นั ก การช่ า ง
และสภาเทศบาลนครลําปางได้อนุมัติให้กันเงินในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ
ประจํ า ปี 2557 เมื่ อ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2557 เพื่ อ ดํ า เนิ น การต่ อ ไปอี ก ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ เทศบาลฯได้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27
ตุ ล าคม 2557 ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อวั น ที่ 26 ธั น วาคม 2557 ครั้ งที่ 3 เมื่ อวั น ที่ 26 มี น าคม 2558 และครั้ ง ที่ 4
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นประมูล และได้กําหนดการขายเอกสารการประมูล ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ถึง 8 กันยายน 2558 และกําหนดยื่นเอกสารการประมูลในวันที่ 16 กันยายน
2558 และกําหนดทําการประมูลในวันที่ 24 กันยายน 2558 แต่เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว และอยู่
ระหว่างการดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวไม่สามารถแล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดั ง นั้ น จึ ง ขอโปรดนํ า เรี ย นต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง เพื่ อ ขออนุ มั ติ ข ยายเวลา
เบิกจ่ ายเงินอี กหนึ่ งปี ในแผนงานเคหะและชุ มชน งานกําจั ดมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง
รายการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักการช่าง
จํานวน 1 โครงการ จํานวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 ข้อ 59 ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่
เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
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เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ ผมก็เห็นด้วยครับท่าน
ประธาน เพราะว่าเป็นสิ่งจําเป็น เมื่อปีที่แล้วก็ยังไม่ได้ดําเนินการ ก็อาจจะมีเหตุ อุปสรรคอะไรติดค้างไว้ ปีนี้ก็
ยังไม่ได้ทําอีก ต้องมาขอกันเงินอีกหนึ่งปี ดูจากเหตุผลที่ฝ่ายบริหารได้อ้างอิงแล้วก็สมควร เพราะขาดผู้ประมูล
ถึง 5 ครั้ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเพราะเหตุการณ์ใด ปรกติงานประมูลแต่ละชิ้น งบประมาณ
การใช้จ่ายที่เขาคํานวณมาแล้วก็มีต้นทุน ผลกําไรอยู่แล้ว แต่เที่ยวนี้ไม่มีผู้มารับดําเนินการก็ไม่รู้เพราะเหตุอะไร
แต่ในเมื่อมีความจําเป็นตรงนี้ เพื่อนๆ สมาชิกก็คงจะเห็นด้วย เพราะว่าขยะทุกวันนี้ในเทศบาลของเราถัวเฉลี่ย
แล้วตกวันละประมาณเกือบหนึ่งร้อยตัน เกิดถ้าเราไม่มีงบประมาณตัวนี้ที่จะขุดฝังกลบบ่อใหม่ อนาคตข้างหน้า
อาจจะมีภูเขาขยะ หรือคอนโดขยะอยู่ในเขตที่เราเอาขยะไปฝังกลบ ถ้ามีปัญหาขึ้นมา เกิดมีชาวบ้านมาต่อต้าน
เทศบาลนครลําปางเราก็คงจะไม่มีที่ฝังกลบขยะ ณ ปัจจุบันนี้ บ่อของเรานั้นปรกติเขาให้ฝังกลบสองชั้น ชั้นที่
หนึ่ง ชั้นที่สองประมาณสองเมตรครึ่ง แต่ ณ ปัจจุบันนี้จะเข้าชั้นที่สี่อยู่แล้วครับ และก็เห็นทางฝ่ายบริหาร
ตั้งงบไว้เพื่อที่จะเอาดินมาฝังกลบตรงนี้อีกห้าแสนบาท ก็เป็นความจําเป็นที่จะต้องทํา ในส่วนของผมตรงนี้ก็
คงจะเห็นดีด้วย เพราะว่านึกถึงผลประโยชน์ของประชาชนพ่อแม่พี่น้อง ก็คงมีเท่านี้ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านอื่นอภิปรายเพิ่มเติม
อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ ายเงินอี กหนึ่ งปี ในแผนงานเคหะและชุ มชน งานกําจั ดมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง
รายการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สํานักการช่าง
จํานวน 1 โครงการ จํานวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ พ้นศีรษะนะครับ ผมจะได้
นับและรายงานท่านประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมี มติเห็นชอบ ให้ขยายเวลาเบิ กจ่ายเงิน อีกหนึ่งปี ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย กรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สํานักการช่าง จํานวน 1 โครงการ จํานวน 3,000,000 บาท
(สามล้านบาทถ้วน)
3.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 3.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท
ถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี ในนามของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอ
ญัตติ
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เป็นรายการใหม่ ในแผนการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ รายการค่ า ติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด (CCTV) งบประมาณ 500,000 บาท (ห้ า แสนบาทถ้ ว น)
สํานักปลัดเทศบาล
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
เหลื อ จ่ า ยจากงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
ในแผนการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ
ค่ า ติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด (CCTV) งบประมาณ 500,000 บาท (ห้ า แสนบาทถ้ ว น) สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (1)
เป็นไปโดยเรียบร้อยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องขอโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ในแผนการรั ก ษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานั กปลัดเทศบาล ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ทํ า ให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ โอนไปตั้ ง จ่ า ย
เป็ น รายการใหม่ ให้ เ ป็ น อํ า นาจอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27
เหตุผล

เนื่องจากงานรักษาความสงบ (งานเทศกิจ) ฝ่ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ในการรักษาความ
สงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชนและความมั่ น คง โดยเฉพาะความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของถนนและ
ทางเท้ ารวมทั้ ง ที่ ส าธารณะในเขตเทศบาลนครลํ า ปาง และเพื่ อ เป็ น การเฝ้ า ระวั ง เหตุ การณ์ ค วามไม่ ส งบ
ที่อาจเกิดขึ้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและมณฑลทหารบกที่ 32 จําเป็นต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) อันเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามสถานที่ที่มีคนมาชุมนุมเป็นจํานวนมาก
บริเวณตลาดเทศบาล (ตลาดอัศวิน) และทางแยกตลาดสนามบินลําปาง แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้แต่อย่างใด ประกอบกับไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ เทศบาลนครลําปาง
จึงมีความจําเป็นต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ตลาดเทศบาล (ตลาดอัศวิน) จํานวน 12 ตัวและทางแยก
ตลาดสนามบิ น ลํ า ปาง จํ า นวน 8 ตั ว งบประมาณ 500,000 บาท (ห้ าแสนบาทถ้ ว น) เพื่ อให้ การบริ การ
สาธารณะเป็ นไปอย่ างต่ อเนื่ อง ทั้ งนี้ เป็ นไปตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่ มเติ มฉบั บ ที่ 6
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้ า 11 รายละเอี ย ดตามบั ญ ชี โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่แนบมาพร้อมนี้
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนการรักษาความสงบ
ภายใน งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2541 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 3
พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป

- 10 ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านอื่นอภิปรายหรือไม่
ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนการรักษาความสงบ
ภายใน งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรด
ยกมือขึ้น
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ พ้นศีรษะนะครับ ผมจะได้นับ
และรายงานท่านประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมี มติเห็ นชอบเป็น เอกฉันท์ อนุ มัติให้โอนเงิน เหลือจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนการรักษาความสงบภายใน งาน
เทศกิจ หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ประเภทครุ ภั ณฑ์ โ ฆษณาและเผยแพร่ รายการค่ าติดตั้ งกล้ องวงจรปิด (CCTV)
งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
3.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2558
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน นข 998
ลํา ปาง เป็น รถประชาสัมพันธ์เ คลื่อนที่ งบประมาณ 465,000 บาท (สี่แ สนหกหมื่น ห้าพัน บาทถ้วน)
(กองวิชาการและแผนงาน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 3.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2558 ไป
ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภท
ค่ า บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน นข 998
ลําปาง เป็นรถประชาสัมพั นธ์เคลื่อนที่ งบประมาณ 465,000 บาท (สี่แสนหกหมื่น ห้าพั นบาทถ้ว น) (กอง
วิชาการและแผนงาน) เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี ในนามของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริ หารทั่ วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษา
และปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ์ รายการค่ า ปรั บ ปรุ ง สภาพรถยนต์ ก ระบะ หมายเลขทะเบี ย น นข 998 ลํ า ปาง
เป็ น รถประชาสั ม พั น ธ์ เ คลื่ อ นที่ งบประมาณ 465,000 บาท (สี่ แ สนหกหมื่ น ห้ า พั น บาทถ้ ว น)
(กองวิชาการและแผนงาน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

- 11 ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
เหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการ
ค่ า ปรั บ ปรุ ง สภาพรถยนต์ ก ระบะ หมายเลขทะเบี ย น นข 998 ลํ า ปาง เป็ น รถประชาสั ม พั น ธ์ เ คลื่ อ นที่
งบประมาณ 465,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กองวิชาการและแผนงาน ตามหลักการและเหตุผล
ดังนี้
หลักการ
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่ าวสารให้แก่ประชาชนและชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครลําปาง
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 56 (1) ประกอบ
มาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (9) เป็ น ไปโดยทั่ ว ถึ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จํ าเป็ น ต้ องขอโอนเงิ น เหลื อจ่ า ย
จากงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้ งจ่ ายเป็ นรายการใหม่ ในแผนงานบริ ห าร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าปรับปรุง
สภาพรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน นข 998 ลําปาง เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ งบประมาณ 465,000
บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กองวิชาการและแผนงาน ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ทํ า ให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ โอนไปตั้ ง จ่ า ย
เป็ น รายการใหม่ ให้ เ ป็ น อํ า นาจอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27
เหตุผล

เนื่ อ งจากงานประชาสั ม พั น ธ์ ฝ่ า ยบริ ก ารและเผยแพร่ วิ ช าการ กองวิ ช าการและแผนงาน
มีหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลให้แก่ประชาชนและชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครลําปาง
และเพื่อให้ภารกิจ การเผยแพร่ข่าวสารแก่ประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง รวดเร็วและทัน สมัยในสถานการณ์
ปัจจุบันแต่งานประชาสัมพันธ์ ยังไม่มีเครื่องมือสําหรับในการประชาสัมพันธ์ที่ตอบสนองตามภารกิจดังกล่าว
ประกอบกับงานประชาสัมพันธ์ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ เทศบาลนครลําปางจึงจําเป็นต้องนํารถยนต์
กระบะหมายเลขทะเบียน นข 998 ลําปาง ที่ใช้อยู่มาปรับปรุงสภาพ เพื่อทําเป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โดย
ติ ด ตั้ ง ชุ ด ตู้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เ คลื่ อ นที่ แ บบไฮดรอลิ ค ชุ ด เครื่ อ งเสี ย ง ลํ า โพง ไมโครโฟน โทรทั ศ น์ บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ เวที ชุดแปลงไฟพร้อมแบตเตอรี่ ทําสีรถและส่วนประกอบอื่นๆ โดยใช้งบประมาณ 465,000
บาท (สี่ แ สนหกหมื่ น ห้ า พั น บาทถ้ ว น) ซึ่ ง จะทํ าให้ ร ถประชาสั ม พั น ธ์ เ คลื่ อ นที่ ดั งกล่ า ว สามารถใช้ เ ป็ น รถ
ประชาสัมพันธ์เอนกประสงค์ เพื่อใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จัดเวทีการแสดงกิจกรรม
ขนาดเล็ก จั ดนิ ทรรศการต่างๆ ได้โดยสะดวกซึ่งทําให้ย่ นระยะเวลาในการจั ดเตรี ยมสถานที่ และประหยั ด
งบประมาณ ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง
ที่ 5.5 หน้า 10 รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่แนบมา
พร้อมนี้
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ในแผนงานบริ ห าร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าปรับปรุง
สภาพรถยนต์ กระบะ หมายเลขทะเบี ย น นข 998 ลํ า ปาง เป็ น รถประชาสั ม พั น ธ์ เ คลื่ อนที่ งบประมาณ
465,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กองวิชาการและแผนงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 3
พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป

- 12 ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่
เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จากการที่พิจารณาในรายละเอียดแล้ว ก็เห็น
ด้วยนะครับเพราะว่าจะเกิดประโยชน์กับการทํางานด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครลําปางกับพี่น้อง
ประชาชนในขั้นตอนของการขออนุมัติโอน ผมไม่ได้ติดใจสงสัย แต่สงสัยเฉพาะในส่วนของรายการประกอบที่
ทําเป็นเอกสารแนบเข้ ามาให้ กับ สมาชิกได้พิจารณา ผมดูในรายการที่เป็ นประมาณการค่าใช้จ่ ายที่บอกว่ า
เป้าหมายโครงการ จะปรับปรุงสภาพรถยนต์กระบะเป็นรถโครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในข้อที่ 6 บอกว่า
ทํ าสี หั ว รถและงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง แต่ เมื่ อไปดู ในรู ป ภาพประกอบที่ ท างฝ่ า ยบริ ห ารจั ดส่ งมาให้ เห็ น ว่ า
เปลี่ยนแปลงสีไปทั้งคัน นี่เป็นเพียงภาพที่นําเสนอมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเห็นว่า รถประชาสัมพันธ์จะ
ทํางานอย่างไรใช่หรือไม่ครับ ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนสีรถจาก นข 998 สีน้ําเงิน ไปเป็นสีขาวทั้งคัน และ
ก็อีกประการหนึ่งที่อยากจะฝากไปยังฝ่ายบริหารก็คือ ถ้าเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้งานแล้ว ต้อง
ทําการยื่นตรวจสภาพรถยนต์เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ฝากไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอชี้แจงครับว่า รถกระบะยี่ห้อ มาสด้า ทะเบียน
นข 998 ลําปาง ตามเอกสารซึ่งเป็นสีน้ําเงิน ภาพที่ส่งมาประกอบการพิจารณาของสภา นี่คือตัวอย่างของรถ
รถมาสด้าคันดังกล่าวยังไม่ได้ทําอะไร สภาพเป็นสีน้ําเงิน นี่เป็นตัวอย่างที่เราจะทํา แต่จะทําอย่างไร เป็นไป
ตามคําอธิบายของงบประมาณที่ได้นําเสนอต่อสภา ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านอื่นอภิปรายเพิ่มเติม
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือ
จ่าย จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริห ารทั่ วไป หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ประเภทค่า บํารุงรัก ษาและปรับ ปรุงครุภัณ ฑ์ รายการค่าปรับ ปรุงสภาพ
รถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน นข 998 ลําปาง เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ งบประมาณ 465,000 บาท
(สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (กองวิชาการและแผนงาน) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์กระบะ หมายเลข
ทะเบียน นข 998 ลําปาง เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ งบประมาณ 465,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- 13 3.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้า จํานวน 10 เครื่อง จํานวน
เงิน 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 3.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้า จํานวน 10 เครื่อง จํานวนเงิน 95,000 บาท
(เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขอเสนอญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่าย
เป็ น รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุ ม ชน งานกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ประเภทครุ ภั ณฑ์ งานบ้ านงานครั ว รายการเครื่ องตั ด หญ้ า จํ านวน 10 เครื่ อง จํ านวนเงิ น 95,000 บาท
(เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
เหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ
เครื่องตัดหญ้า จํานวน 10 เครื่อง จํานวนเงิน 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อให้การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครลําปางตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา
53 (1) และมาตรา 50 (3) เป็ น ไปโดยเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ จํ า เป็ น ต้ อ งขอโอนเงิ น เหลื อจ่ า ยจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้า
จํานวน 10 เครื่อง จํานวนเงิน 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธี การงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.2541 และแก้ ไขเพิ่ มเติ มถึ ง ฉบั บที่ 3 พ.ศ. 2543
ข้อ 27
เหตุผล

เนื่ อ งจากงานรั ก ษาความสะอาด ฝ่ า ยบริ ก ารสาธารสุ ข กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม
มีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนน ไหล่ถนน ทางเท้าและที่สาธารณะ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา
จําเป็นต้องมีเครื่องตัดหญ้า อันเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการขจัดหญ้าและวัชพืชที่ขึ้นตามขอบถนน ไหล่ถนน
ทางเท้าและที่สาธารณะ ทั้งในเขตเมืองและชุมชนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครลําปาง โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูฝนจะมีหญ้าและวัชพืช ขึ้นปกคลุ มตามไหล่ถนนหรือทางเท้าอย่างรวดเร็ว แต่เครื่องตั ดหญ้าที่มีใช้อยู่ใน

- 14 ปัจจุบันการทํางานของเครื่องยนต์ก็เสื่อมประสิทธิภาพลง เพราะใช้งานมาหลายปีและหลายเครื่องมีสภาพเก่า
ชํารุด ซ่อมแซมบ่อยครั้ง จึงไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานดังกล่าว ประกอบกับงานรักษาความสะอาดไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ เทศบาลนครลําปางจึงมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จํานวน 10 เครื่อง จํานวนเงิน
95,000 บาท (เก้ า หมื่ น ห้ า พั น บาทถ้ ว น) เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารสาธารณะเป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งรวดเร็ ว และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 6
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้ า 10 รายละเอี ย ดตามบั ญ ชี โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่แนบมาพร้อมนี้
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้า
จํานวน 10 เครื่อง จํานวนเงิน 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยวิ ธี การงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่
เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ผมเห็นด้วยครับท่าน
ประธาน เพราะว่าในเขตเทศบาลของเรา มี 43 ชุมชน แต่ละชุมชนก็มีไม่กี่ชุมชนที่อยู่ในเขตเมืองที่ปราศจาก
วัชพืช ต้นไม้ ใบไม้ 80% - 90% ส่วนมากจะเป็นชานเมือง ต้นไม้ใบไม้เยอะ ผมยังมีความเห็นว่าเครื่องตัดหญ้า
10 เครื่อง กับชุมชน 43 ชุมชนจะน้อยไปด้วยซ้ํา ดูแล้วไม่ถึงครึ่งของชุมชน จํานวน 10 เครื่อง หากประธาน
ชุมชนที่มีจิตอาสาทํางานเพื่อประชาชนเขียนคําร้องมาเพื่อไปช่วยจัดการงานตรงนี้พร้อมๆ กัน 10 – 20 ชุมชน
แต่ มี เ ครื่ อ งตั ด หญ้ า เพี ย ง 10 เครื่ อ ง จะบริ ก ารไม่ ทั่ ว ถึ ง นะครั บ ผมก็ ข อความกรุ ณ าฝ่ า ยบริ ห ารช่ ว ยหา
งบประมาณส่วนต่างๆ ที่พอจะซื้อเครื่องตัดหญ้าเพิ่มเติมอีก เพราะผมมาพิจารณาดูแล้ว 10 เครื่องอาจจะไม่
เพียงพอกับการบริการของชุมชนนะครับ ผมก็กลัวเกิดปัญหา ประธานชุมชนเขียนคําร้องมาพร้อมๆ กัน 20 – 30
ชุมชน ก็จะมีปัญหาการบริหารอาจจะล่าช้าไป ความคิดเห็นของผมมีเท่านี้ครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่สนับสนุนนะครับ
แต่ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่า งบประมาณขนาดนี้เราจะซื้อเครื่องตัดหญ้า 43 เครื่องตามชุมชนเราก็ซื้อได้
เพราะเราไม่ได้ซื้อให้กับชุมชน เพราะระเบียบไม่ได้ แต่เราคํานึงถึงคนตัดว่ามีกี่คน เพราะคนเดีย วคงตัด
4 เครื่องไม่ได้แน่นอน ต้องตัดทีละเครื่อง ก็ต้องใช้ขนาดนั้น จึงจําเป็นต้องซื้อเพียง 10 เครื่องก่อน ให้พอกําลัง
ดําเนินการ และจะได้เจียดงบประมาณไปใช้ในภารกิจอื่นที่สําคัญต่อไป ขอบคุณมากครับ
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หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือ
จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะ
และชุ ม ชน งานกํ าจั ดขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กูล หมวดค่ าครุ ภั ณฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ งานบ้ านงานครั ว
รายการเครื่องตัดหญ้า จํานวน 10 เครื่อง จํานวนเงิน 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมี มติเห็ นชอบเป็น เอกฉันท์ อนุ มัติให้โอนเงิน เหลือจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิ กูล หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุ ภัณฑ์ งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้ า
จํานวน 10 เครื่อง จํานวนเงิน 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สํานั กงาน รายการเครื่องปรั บอากาศแบบแยกส่ วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิ ดแขวน (มีร ะบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ํากว่า 30,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 37,000 บาท งบประมาณ 74,000 บาท (เจ็ดหมื่น
สี่พันบาทถ้วน) สํานักการศึกษา
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 3.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
รายการเครื่ องปรับ อากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ งพื้น หรื อชนิ ดแขวน (มี ระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ํากว่ า
30,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 37,000 บาท งบประมาณ 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สํานัก
การศึกษา เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขอเสนอญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโ อนเงิน เหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
ในแผนงานการศึ ก ษา งานศึ ก ษาไม่ กํ า หนดระดั บ หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ สํ า นั ก งาน
รายการเครื่ องปรั บ อากาศแบบแยกส่ วน ชนิ ดตั้ งพื้ นหรื อชนิ ดแขวน (มี ระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ ต่ํากว่ า
30,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 37,000 บาท งบประมาณ 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สํานัก
การศึกษา
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงิ น เหลื อ จ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ในแผนงานการศึ ก ษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรื อชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ํากว่า 30,000 บี ทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
37,000 บาท งบประมาณ 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สํานักการศึกษา ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
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เพื่ อ ให้ ก ารทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และวั ฒ นธรรมอั น ดี ข องท้ อ งถิ่ น
ตามพระราชบั ญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบั บที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 56 (1) ประกอบ
มาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (8) ที่จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลําปาง (หอปูมละกอน) มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนที่ เ ข้ า มาศึ ก ษาค้ น คว้ า และเยี่ ย มชม จํ า เป็ น ต้ อ งขอโอนเงิ น เหลื อ จ่ า ยจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งาน
ศึกษาไม่กําหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิ ดตั้ งพื้ นหรื อชนิ ดแขวน (มี ระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ ต่ํากว่ า 30,000 บี ทียู จํ านวน 2 เครื่ องๆ ละ
37,000 บาท งบประมาณ 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สํานักการศึกษา ทั้งนี้ การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็ น รายการใหม่ ให้ เ ป็ น อํ า นาจอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27
เหตุผล

เนื่ องจากงานพิ พิ ธ ภั ณฑ์ และเครื อข่ ายทางการศึ กษา สํ า นั กการศึ กษา มี ห น้ าที่ ดํ าเนิ น งานภายใน
พิพิธภัณฑ์ ให้บริการและอํานวยความสะดวกในการนําชมและศึกษาดูงาน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม
ข้ อ มู ล และวั ต ถุ จั ด แสดงภายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เป็ น ต้ น ซึ่ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ทศบาลนครลํ า ปาง (หอปู ม ละกอน)
ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง แต่ห้องจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ยังไม่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้
ทําให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมในการให้บริการเยี่ยมชมนิทรรศการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และเพื่อ
พั ฒนาศั กยภาพพิ พิธภั ณฑ์ เทศบาลนครลํ าปาง (หอปู มละกอน) ให้ สอดคล้ องกั บนโยบายของจั งหวั ดลํ าปาง
ในการพั ฒ นาการท่ องเที่ ย วของจั งหวั ดลํ า ปาง ประกอบกั บ งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละเครื อ ข่ า ยทางการศึ ก ษา
ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ เทศบาลนครลําปางจึงมีความจําเป็นต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิ ด ตั้ งพื้ น หรื อ ชนิ ดแขวน (มี ร ะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ ต่ํ า กว่ า 30,000 บี ที ยู จํ า นวน 2 เครื่ องๆ ละ
37,000 บาท งบประมาณ 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ไว้รองรับนักท่องเที่ยวและประชาคมอาเซียน
ในอนาคต เพื่อให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25582560) แก้ไข ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-90 รายละเอียดตามเอกสารและบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่แนบมาพร้อมนี้
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ในแผนงานการศึ ก ษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ํากว่า 30,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
37,000 บาท งบประมาณ 74,000 บาท (เจ็ ด หมื่ น สี่ พั น บาทถ้ ว น) สํ า นั ก การศึ ก ษา ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่
เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง

- 17 นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ก็เห็นด้วยนะครับกับการที่จะติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศเพื่อให้ห้องแสดงนิทรรศการมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเข้าเยี่ยมชม ทีนี้เรื่องของหอ
ปูมละกอน ทางสมาชิกหลายๆ ท่านก็ได้เคยอภิปรายตั้งข้อสังเกตและขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ไปหาทางพัฒนา
ซึ่งวันนี้ก็เห็นว่าได้นําการโอนเงินงบประมาณเพื่อนําไปติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเข้ามา แต่ว่าเมื่อวันที่ 18
มิถุนายน ปีที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเยี่ยมชมที่หอปูมละกอน และก็ได้เข้าไปเดินชมบริเวณห้องวีดีทัศน์ ซึ่งไม่ได้มี
การใช้งานอยู่ตามวัตถุประสงค์ของห้อง แต่กลับไปพบเจ้าหน้าที่กําลังนอนใช้โทรศัพท์แชท มีรูปภาพ ถ้าทาง
ฝ่ายบริหารต้องการก็จะส่งให้นะครับ และห้องนั้นก็วางข้าวของเกะกะ มีสภาพไม่เหมาะที่จะเป็นห้องฉายวีดี
ทัศน์เลย ที่นํามาเรียนต่อท่านประธานก็เพื่อว่า อยากจะให้ฝ่ายบริหารได้เข้มงวดกวดขันต่อการมาขออนุมัติใช้
งบประมาณ และเมื่อสภาอนุมัติงบประมาณให้ไปใช้แล้ว ก็ขอได้โปรดนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านอื่นอภิปรายเพิ่มเติม
หรือไม่ครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง
เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
การศึ ก ษา งานศึ ก ษาไม่ กํ า หนดระดั บ หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ สํ า นั ก งาน รายการ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ํากว่า 30,000 บีทียู
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 37,000 บาท งบประมาณ 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สํานักการศึกษา
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ ผมจะได้นับ ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนเงินเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเครื่องปรับ อากาศแบบแยกส่ว น ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีร ะบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ํากว่า 30,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 37,000 บาท งบประมาณ 74,000 บาท
(เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาและทางลาด
สําหรับผู้ พิการ คนชรา ที่ สถานีขนส่งผู้ โดยสารจังหวัดลํ าปาง (เทศบาลนครลําปาง) ชั้ นล่า ง บริเวณ
ด้านหลังห้องทํางานเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 3.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ในแผนงานการพาณิช ย์ หมวดค่ าที่ ดิน และสิ่ งก่ อสร้าง
ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาและทางลาดสําหรับผู้พิการ
คนชรา ที่ สถานี ขนส่งผู้โ ดยสารจั งหวัดลํ าปาง (เทศบาลนครลํ าปาง) ชั้น ล่าง บริ เวณด้ านหลั งห้ องทํางาน
เจ้าหน้าที่ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เชิญ ฝ่ายบริหาร

- 18 นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขอเสนอญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ต่อ เติม หรือ ดัด แปลงอาคารบ้า นพัก โ ครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ห้ อ งสุ ข าและทางลาดสํ า หรั บ
ผู้ พิ การ คนชรา ที ่ส ถานีข นส่ง ผู ้โ ดยสารจัง หวัด ลํ า ปาง (เทศบาลนครลํ า ปาง) ชั้ นล่ าง บริ เวณด้ านหลั ง
ห้องทํางานเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้ าพเจ้ านายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ
โอนเงิ น งบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการสถานี ขนส่ งผู้ โ ดยสาร ประจํ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ไปตั้ งจ่ าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ หมวดค่า ที่ดิน และสิ่ง ก่อ สร้า ง ประเภทค่า ต่อ เติม หรือ ดัด แปลง
อาคารบ้านพัก โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาและทางลาดสําหรับผู้พิการ คนชรา ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จัง หวัด ลํ า ปาง (เทศบาลนครลํ า ปาง) ชั้ นล่ าง บริ เวณด้ านหลั งห้ องทํ างานเจ้า หน้า ที ่ จํ านวน 1 รายการ
งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อให้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) ซึ่งเป็นภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนและ
จัดให้เป็นที่จอดรถตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา
56 (6) ประกอบพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (3) มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ไว้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการและเป็นไปโดย
เรียบร้อย จําเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณพ.ศ.
2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อ เติม
หรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาและทางลาดสําหรับผู้พิการ คนชรา ที่สถานี
ขนส่งผู้โ ดยสารจังหวัด ลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) ชั้นล่ าง บริ เวณด้านหลังห้องทํางานเจ้าหน้าที่ จํ านวน 1
รายการ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้ วน) ทั้งนี้ การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่ า
ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ทํ า ให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ โอนไปตั้ ง จ่ า ย
เป็ น รายการใหม่ ให้ เ ป็ น อํ า นาจอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27
เหตุผล

เนื่องจากงานกิจการสถานีขนส่ง ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ในการจัดให้มี
บริการแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง เช่น การบริการห้องสุขา เป็นต้น แต่
ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้จัดให้มีห้องสุขาและทางลาดสําหรับผู้พิการ คนชรา ที่มาใช้บริการแต่อย่างใด ประกอบกับ
เป็ น ภารกิ จ เร่ งด่ ว นตามนโยบายของรั ฐ บาลและคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ได้ มีการติ ดตามผลการจั ด
ระเบียบการให้บริการขนส่งสาธารณะรับจ้าง ตามหนังสือกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบก
ที่ 32 ที่ คสช (รส) 3.7/167 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 และหนังสือสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ที่ ลป
0012/694 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ให้มีการพัฒนาห้องน้ําสถานีขนส่งผู้โดยสารให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมการขนส่งทางบก และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แต่งานกิจการสถานีขนส่งไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพื่อการนี้ไว้ เทศบาลนครลําปางจึงมีความจําเป็นต้องยกเลิกโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องโถง บริเวณชั้น 2
อาคารสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสารจั ง หวั ด ลํ า ปาง (เทศบาลนครลํ า ปาง) จํ า นว น 400, 000 บาท

- 19 (สี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนี้ เพราะยังอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบพื้นที่
และทดสอบกําลังรับน้ํ าหนักบรรทุกของโครงสร้ างอาคารดั งกล่าวจากผู้ เชี่ ยวชาญ เพื่อนํ าเงิน งบประมาณ
ตามโครงการดังกล่าวมาดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาและทางลาดสําหรับผู้พิการ คนชรา ที่สถานีขนส่ง
ผู้ โดยสารจั งหวั ดลํ าปาง (เทศบาลนครลํ าปาง) ชั้ นล่ าง บริ เวณด้ านหลั งห้ องทํ างานเจ้ าหน้ าที่ งบประมาณ
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้ ว น) เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารสาธารณะเป็ น ไปอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3 รายละเอียด
ตามเอกสารและบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่แนบมาพร้อมนี้
ดังนั้น ขอได้โ ปรดนําเรียนต่อที่ ประชุมสภาเทศบาลนครลํ าปาง เพื่อขออนุ มัติโ อนเงินงบประมาณ
รายจ่ า ยเฉพาะการสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสาร ประจํ า ปี ง บประมาณพ.ศ. 2558 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
ในงบรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร แผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง ประเภท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาและทางลาดสําหรับผู้พิการ คนชรา
ที่ส ถานีข นส่งผู้โ ดยสารจัง หวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) ชั้นล่ าง บริ เวณด้านหลังห้องทํางานเจ้าหน้า ที่
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
ข้อ 27 ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่
เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตามญัตติเรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็น รายการ
ใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาและทางลาดสําหรับผู้พิการ คนชรา ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง
(เทศบาลนครลําปาง) ชั้นล่าง บริเวณด้านหลังห้องทํางานเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 300,000
บาท ญัตตินี้ที่จะสร้างห้องน้ําให้คนพิการ ผมเชื่อว่าพี่น้องคนพิการทั้งจังหวัดลําปางที่ได้ยิน จะยินดีและตบมือ
ให้ท่านเป็นอย่างมากครับ มีผู้บริหารที่ทําห้องสุขาชั้นล่างให้คนพิการ ซึ่งครั้งก่อนๆ นี้ ห้องน้ําคนพิการจะขึ้นไป
ชั้น 2 ลําบากมาก เช่น ผมเป็นคนพิการ และที่ขนส่ง เพื่อนและพี่น้องคนพิการของผมก็บ่นกับผมมาเยอะมาก
ท่านเป็นสมาชิกสภาแล้ว ขนส่งก็เป็นของเทศบาลแล้ว ทําไมท่านไม่ดูแลห้องน้ําให้คนพิการบ้าง เดินทางไปไหน
มาไหน พอมาถึงเทศบาลนครลําปางมีปัญหาเรื่องห้องน้ํา รถวีลแชร์ก็ลําบากมากครับ ถ้ากลางคืนก็พอทน มืดก็
พอจะหามุมได้ แต่กลางวันนี่ลําบากครับ ผมก็เลยแนะนําว่า ถ้าลําบากมากก็หลับตา ใครก็ไม่เห็นแล้วครับ ยินดี
มากเลยครับ เพราะการสร้างสาธารณูปโภคใช้ภาษีของพี่น้องทุกคนในประเทศไทย เพราะกฎหมายมีเขียนไว้ว่า
คนไทยทุกคนมีหน้าที่เสียภาษี และในการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยงบภาษีของราษฎร ต้องนึกถึงว่าให้คนทุกคน
มีสิทธิเข้าถึงและใช้ได้ ไม่ใช่ว่าพวกหนึ่งคนปกติใช้ได้ แต่คนพิการจะไปใช้ จะใช้อย่างไรเพราะไม่มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกให้ใช้ได้ ฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารด้วยนะครับ พี่น้องคนพิการจะยินดีอย่างมาก และฝากอีก
เรื่ องที่สถานีขนส่ งควรจะมี ที่จอดรถสํ าหรับคนพิการสัก 1 ที่ ด้วยนะครับ คงใช้ พื้นที่ ไม่ มากครับ เหมื อนกั บ

- 20 เทศบาลทําบริเวณทางก่อนขึ้นไปห้องประชุมสภาครับ ซึ่งไม่ได้ใช้อะไรมากมาย เพียงทาสี ติดป้ายเท่านั้นเอง และ
ต้องให้คนพิการจริงๆ เข้าไปใช้นะครับ อย่าให้คนที่ไม่พิการ พอวนหาที่จอดรถไม่ได้ ก็มาเป็นคนพิการจอด
ตรงนี้เลย ก็ขอให้เป็นคนพิการจริงๆ เข้าไปใช้ สําหรับที่จอดรถนะครับ ผมก็ขอขอบคุณแทนพี่น้องคนพิการทั่ว
ประเทศเลย ที่จะได้มาใช้ห้องน้ําคนพิการ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านอื่นอภิปรายเพิ่มเติม
หรือไม่ครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง
เสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยเฉพาะการสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสาร ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ต่อ เติม หรือ ดัด แปลงอาคารบ้า นพัก โ ครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ห้ อ งสุ ข าและทางลาดสํ า หรั บ
ผู้ พิ การ คนชรา ที ่ส ถานีข นส่ง ผู ้โ ดยสารจัง หวัด ลํ า ปาง (เทศบาลนครลํ า ปาง) ชั้ นล่ าง บริ เวณด้ านหลั ง
ห้องทํางานเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ในแผนงานการพาณิช ย์
หมวดค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้า นพัก โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ห้องสุขาและทางลาดสําหรับผู้พิการ คนชรา ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) ชั้นล่าง
บริเวณด้านหลังห้องทํางานเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
3.8 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (วาระที่ 1)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 3.8 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (วาระที่ 1) เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก่อนที่ผมจะเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อนําเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ในการประชุมสภาแห่งนี้ และในวันนี้ ผมขออนุญาตเท้าความเดิมเรื่องของพิพิธภัณฑ์ เรื่องของมิวเซียมที่ทาง
เทศบาลนครลําปางของเราได้ร่วมทํา MOU กับสถาบันการเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ขณะนี้ผลการเจรจาต่างๆ
เพื่อให้ MOU ดังกล่าวได้เดินไปข้างหน้า เพื่อให้เป็นไปตาม MOU ที่เราได้ลงนามเอาไว้ตั้งแต่หลายปีที่แล้ว
และงบประมาณส่วนหนึ่งทางเทศบาลนครลําปางของเราได้ดําเนินการในส่วนของ MOU ที่เราได้ดําเนินการ
ภายใต้ MOU ระหว่างกัน แต่ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ หยุดชะงักไปพอสมควร เพราะความชัดเจนระหว่าง
คณะกรรมการ คือบอร์ดบริหารของ สพร. กับทางเทศบาลนครลําปางยังมีปัญหาเรื่องข้อตกลง ความเข้าใจใน
การที่จะดําเนินการร่วมกัน ขณะนี้ผลการเจรจา ผลการประชุมร่วมระหว่างเทศบาลนครลําปาง กับ สพร. ได้
บรรลุข้อตกลงอย่างละเอียด เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมในฐานะนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่มีความจําเป็นต้อง
ขับเคลื่อนภายใต้ MOU ที่ทางคณะผู้บริหารชุดเดิมได้ MOU ไว้ และสิ่งสําคัญที่สุดคือ มิวเซียมลําปาง และ
พิพิธภัณฑ์ลําปาง มีความสําคัญกับพี่น้องชาวจังหวัดลําปาง ไม่เฉพาะเทศบาลนครลําปางของเราเท่านั้น ที่

- 21 อยากจะเห็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ลํ า ปางเกิ ด ขึ้ น กั บ จั ง หวั ด ลํ า ปางของเรา เพราะตรงนี้ จ ะอธิ บ ายถึ ง ความเป็ น มา
ประวัติศาสตร์ดั้งเดิมของเราได้ รวมไปถึงความเป็นรากเหง้าของคนลําปางว่า มีที่มาที่ไปอย่างไร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
งบประมาณในการก่อสร้างดําเนินการในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ใช้เป็นจํานวนมาก ผลการเจรจาในเบื้องต้น และ
หาข้อสรุปร่วมกันว่า เพื่อที่จะให้พิพิธภัณฑ์ลําปางขับเคลื่อนไปข้างหน้าให้ได้ และสามารถที่จะเปิดให้พี่น้อง
ประชาชนได้เรียนรู้ ได้ดู ได้ชม ประกอบกับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่พวกเราเห็น
และที่สําคัญที่สุดคือสนองนโยบายเมืองต้องห้าม...พลาด เพราะตอนนี้เทศบาลนครลําปางของเราก็ไปเป็น
ส่วนหนึ่งของจังหวัดลําปางที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา ก็คือ 12 เมืองต้องห้ามพลาด
ผลการเจรจาดังกล่าวจะแบ่งเซกชั่นงานเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ก็คือ ตัวพิพิธภัณฑ์ชั้น 2 ในวันที่ 22 กันยายน
2558 ที่จะถึงนี้ผมจะได้แจ้งผ่านท่านเลขาว่า ถ้ามีการประชุมอะไรขอเลื่อน เพราะผมจะต้องไปพรีเซ็นต์เรื่อง
งบประมาณ สพร. ที่จะต้องมาดําเนินการส่วนที่ 1 ที่ 2 สําหรับในชั้นที่ 2 ในส่วนที่ 1 นี้ ทาง สพร.ได้อนุมัติเงิน
ให้กับการก่อสร้ างพิ พิธภั ณฑ์จํ านวน 25 ล้านบาท หลังจากที่ สพร. ได้ ดําเนิน การในเบื้องต้นในการศึ กษา
ออกแบบและบริหารจัดการโครงการพิพิธภัณฑ์ลําปางใช้งบประมาณอยู่ระหว่างดําเนินการทั้งหมด 15 ล้าน
บาท ซึ่งไม่ได้ใช้ของเทศบาล แล้วทาง สพร. ก็ได้สนับสนุนเงินอีก 25 ล้านบาท จริงๆ แล้ว ผมก็เข้าใจว่าเงิน
25 ล้านบาท ของทาง สพร. สามารถที่จะมาดําเนินการได้ทุกอย่าง ไม่จําเป็นต้องใช้เงินของทางเทศบาล จริงๆ
ไม่ใช่ พอตรวจสอบในรายละเอียดของงบประมาณแล้ว ปรากฏว่า ทาง สพร. จะรับผิดชอบเฉพาะการจัดทํา
นิทรรศการถาวรในชั้น 2 ใน MOU ดังกล่าวก็ระบุไว้อย่างชัดเจน รวมไปถึงภารกิจหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้อง
ดําเนินการปรับปรุง เพื่อรองรับนิทรรศการถาวรดังกล่าวของ สพร. เป็นหน้าที่ของเทศบาล รวมไปถึงชั้นที่ 1
ในเฟสแรกนี้ ที่จะต้องจัดทําห้องนิทรรศการถาวร ห้องทั้งหลาย เพื่อรองรับพิพิธภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า
สําหรับในส่วนปีกทั้ง 2 ข้างในเซกชั่นที่ 2 ที่ 3 ซึ่งทาง สพร. ร่วมกับเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย
ก็จะหาทางหางบประมาณมาดําเนินการให้แล้วเสร็จ เพราะฉะนั้นการนําเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมในครั้งนี้ มีที่มาที่ไปตามที่ผมได้ชี้แจงในเบื้องต้นนี้ ต่อจากนี้ผมจะได้นําเสนอญัตติ ดังนี้
เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายกิ ตติภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญั ตติร่ างเทศบั ญญั ติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนําเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่าง
เทศบัญญัติฯ ดังกล่าวมาด้วยแล้ว
ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
------------------------------
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หลักการ
ด้าน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

รวม
20,000,00
409,000
20,409,000

เหตุผล
เทศบาลนครลําปางมีความจําเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายรับบางประเภท
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเทศบาลนครลําปางมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ ทําให้มี
ความจําเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ในญั ต ติ เ สนอร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ มเติม ฉบับ ที่ 1 ประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (วาระที่ 1) จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายหรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อันนี้เกี่ยวกับญัตติที่ 3.8 นะครับท่าน
ผู้เสนอญัตติได้แถลงไปเมื่อสักครู่ ท่านประธานนําเรียนต่อที่ประชุมว่า ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับ
ญัตตินี้ เชิญนะครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
เพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่จะเข้า
สู่วาระรับหลักการ เราเคยประชุมกันในเรื่องนี้และมีการขอผ่านมายังผู้บริหาร เป็นเงินสะสมเข้ามาแต่เราก็
ไม่ได้ผ่านงบประมาณให้ตอนนั้นนะครับ แต่ตอนนี้ผมดีใจที่เข้ามาสู่ตามระบบในงบประมาณประจําปี แต่อยาก
เรียนถามฝ่ายบริหารผ่านไปยังท่านประธานว่า หน่วยงานที่ทํา MOU กับเรา เขาเริ่มขยับหรือยัง และอีกกรณี
หนึ่งที่ว่าท่านฝ่ายบริหารเสนองบประมาณรายจ่ายเพิ่มมาอีก 20 ล้านบาท ผมอยากเรียนถามว่า ถึงจุดสิ้นสุด
หรือยังครับในเงิน 20 ล้านบาท หรือต้องขอใหม่อีกในปีหน้า หรือขอเพิ่มอีกตอนไหน และเรารับผิดชอบใน
ส่วนไหนของมิวเซียมนี้ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง จริงๆ เมื่อสักครู่เบื้องต้นผมก็อธิบาย แต่ยังไม่
ชัดเจน ต้องกราบขอบคุณทางสมาชิกสภานะครับ คือจริงๆ แล้ว ใช่ครับ เป็นเรื่องจริงที่เทศบาลคือ ตัวกระผม
เองได้นําเสนอพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสมเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้ทรงเกียรติในครั้งนั้น แต่ด้วยเหตุและ
ผลเราก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวไปได้ แต่ก็ไม่เป็นไร เรื่องผ่านไปแล้ว วันนั้นในบันทึกรายงาน
การประชุม มีสมาชิกสภาท่านหนึ่งได้แนะนําให้ผมไปตั้งในรูปแบบของงบประจํา จนวันนี้จริงๆ แล้ว เราต้อง

- 23 ขอบคุณทางพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ให้ภาษีเราได้มากขึ้น
จึงเป็นต้นเหตุต้นเรื่องที่เราได้มีเงินเพิ่มเติมเข้ามาในการพิจารณาที่จะทําพิพิธภัณฑ์ จริงๆ ผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับ
งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี 2558 ที่ ส ภาแห่ ง นี้ ไ ด้ พิ จ ารณาให้ ผ มได้ ดํ า เนิ น การตั้ ง แต่ แ รก อั น นี้ เ ป็ น
ความสามารถที่ต้องยกความดีความชอบให้กับพนักงานเทศบาลของเรา ในสัดส่วนของพิพิธภัณฑ์ทาง สพร.เขา
ได้ขับเคลื่อนมาก่อนหน้าเราเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่เราจะดําเนินการที่จะได้มอบหมายภารกิจงานดังกล่าวให้กับ
ทางเทศบาล ภายใต้ MOU สพร. เขามีการแต่งตั้งคณะทํางานทั้งกรรมการฝ่ายกายภาพ ทั้งฝ่ายศึกษา ทั้งฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายที่มาร่วมกันทําในครั้งนั้น ซึ่งตัวผมเองได้มารับงานหลังจากที่กระบวนการ
ตรงนี้เสร็จสิ้นไปแล้ว เหลือแต่เนื้องานให้ผมเดินต่อ งบประมาณในการดังกล่าวในเบื้องต้น เทศบาลกับทาง
สพร. ทาง สพร.ได้จัดสรรงบประมาณก้อนหนึ่งมาให้ดําเนินการเพื่อที่จะกําหนดทิศทางว่า พิพิธภัณฑ์ลําปางจะ
ไปในทิศทางใด ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล ซึ่งอยู่ภายใต้ MOU ส่วนของเทศบาลที่ได้ดําเนินการมาแล้ว
ด้วยความกรุณาของสภาแห่งนี้ก็ได้อนุมัติเงินให้กับคณะผู้บริหารชุดเดิม ดําเนินการในการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็น
หลังคา ซ่อมแซมส่วนที่ชํารุดสึกหรอ อันนั้นเป็นงบประมาณของทางเทศบาล ในเบื้องต้นเมื่อสักครู่ผมบอกแล้ว
ว่า งานทั้งหมดยังไม่จบสิ้น พอเราแบ่ง section งานออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ก็คือ ส่วนตัวพิพิธภัณฑ์คือ
นิทรรศการถาวร ซึ่งเราไม่ได้ใช้งบประมาณของทางเทศบาลนครลําปางของเรา ในจํานวนเงิน 25 ล้านบาท ซึ่ง
ผมเองจะร่วมกันประชุมในวันที่ 17 นี้ ทางทีมงานของ สพร. จะมาร่วมกับทางทีมงานของเทศบาล อันนี้อยู่
ภายใต้ MOU เราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขา เขามาทําให้เรา 25 ล้านบาท แต่ภายใต้ MOU เราต้องดําเนินการใน
เรื่องของการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็น ฝ้า ไฟฟ้า ติดแอร์ ทั้งหลาย หน้าที่ของเทศบาลตาม MOU นะครับ ผมก็ได้
ใน section แรก ก็ได้ของบประมาณเพิ่มเติมตรงนี้มาดําเนินการ 20 ล้านบาท ซึ่งจะทําทั้งชั้น 2 และชั้น 1
เพื่อที่จะเปิดในส่วนนี้ให้ได้ก่อน และก็แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนข้างซ้าย กับข้างขวา ทางทีมงานก็จะต้องมาร่วมกัน
ออกแบบว่า เราควรจะทําอะไรให้สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งจะต้องในการพิจารณาต่อไป สบายใจได้ครับ ถ้าไม่จําเป็น
จริงๆ ผมจะไม่ขอใช้ งบประมาณของเทศบาล ซึ่งเหมื อนกับหลายๆ โครงการ เพราะหลายๆ หน่วยงานให้
ความสํ าคั ญ จริ งๆ แล้ว พิ พิธ ภั ณฑ์ลํ าปางไม่ใช่ แค่เป็ น มรดกของคนลํ าปางอย่างเดีย ว เป็ น ประวั ติศาสตร์
ทั้งหลาย เป็นมรดกของคนทั้งประเทศไทย เพราะฉะนั้นหลายๆ หน่วยงานก็ได้เริ่มคุยกันบ้างแล้วว่า เราควรที่
จะต้องทําอย่างไรในการที่จะทําในส่วนที่สอง กับส่วนที่สาม ให้สมบูรณ์ที่สุด แต่ในเบื้องต้นนี้ผมขอนําเสนอ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จํานวน 20,409,000 บาทในวันนี้ จะต้องทําตรงนี้ให้สําเร็จแล้วต้องเปิดบริการ
ให้กับคนที่มาเที่ยว มาดู มาชม มาศึกษาค้นคว้าในส่วน section ที่หนึ่งให้เร็วที่สุดในเบื้องต้นนี้ แต่สําหรับส่วน
ที่สองที่สาม ผลการออกแบบการเจรจาเป็นอย่างไร ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ที่จะถึงนี้ ที่ผมบอกในเบื้องต้น
เมื่อสักครู่นี้ว่า ผมจะไปเซ็นเรื่องงบประมาณในการที่จะทําส่วนที่สองที่สามกับทาง สพร. ในการที่จะกําหนด
งบประมาณในการดําเนินการในครั้งต่อไปอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ทุกท่านสบายใจได้ครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ขอชมเชยท่านนายกฯ นะครับ พูดจาได้ดี
มากๆ มีทักษะการพูด ก็คล้อยตามนะครับ ประเด็นแรกที่ท่านนายกฯ บอกถึงเรื่องของเจ้าหน้าที่พนักงาน
เทศบาลได้ทําการจัดเก็บภาษี จัดเก็บรายได้ ทําให้เราได้มีเงินก้อน 20 ล้านบาทกลับคืนมา คือ การทํางานอย่าง
เหน็ดเหนื่อย ผมก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่เหล่านั้นนะครับ ซึ่งโดยหลักการผมก็ไม่ขัดข้องเรื่องโครงการนี้ เนื่องจากว่า
เราได้ดําเนินการมาได้เกือบจะลุล่วงและทีนี้ก็ขาดเม็ดเงินอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งก็ได้บอกแล้วว่า เป็นการจัดเก็บ
รายได้มาด้วยความยากลําบาก เงิน 20 ล้านบาท เป็นเงินที่มากพอสมควร แทบจะสร้างอาคารหลังใหญ่ๆ ได้
หลังหนึ่ง เงิน 20 ล้านบาทก็เป็นเงินภาษีของพวกเราทั้งหมดนะครับ ทั้งฝ่ายบริหาร ทั้งฝ่ายสภา และชุมชน

- 24 ทุกท่านที่มาในวันนี้ นี่ก็เป็นเงินของท่านด้วยนะครับ ในเมื่อมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ประมาณการ 20 ล้านบาทที่เสนอมานี้ ผมก็จะขอรับไว้พิจารณาว่ามีรายการใดบ้างที่ควรต่อการพิจารณาโดย
รอบคอบ เพราะว่าการพิจารณางบประมาณจํานวนมากรายการ อาจจะมีบางรายการที่ตั้งไว้ อาจจะสูงเกินไป
หรือขาดอะไรไป ผมก็จะได้ช่วยฝ่ายบริหารดูให้ เพราะฉะนั้น ฝ่ายพี่น้องชุมชนที่มาก็ขอให้เข้าใจด้วยนะครับ
การพิจารณาของสภาโดยเฉพาะสมาชิกสภา สิ่งใดที่เห็นเป็นประโยชน์เราก็สนับสนุน แต่ขณะเดียวกันการ
สนับสนุนก็ต้องอยู่บนรากฐานที่ถูกต้องนะครับ ด้วยการต้องประหยัดงบประมาณให้มากที่สุด ซึ่งเมื่อสักครู่ก็
บอกแล้ว งบประมาณนี้ก็คือเงินของท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้ด้วย ก็ขอเรียนไว้ต่อประธานสภา ขอบคุณครับ
นายกิต ติ จิ วะสัน ติการ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง จะมี สมาชิ กฯ ท่านใดอภิป รายอี ก
หรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผม
ขอเวลานิดหนึ่งครับ ก่อนอื่นผมต้องกล่าวชื่นชมทางผู้บริหารที่ใช้วิธีการเกี่ยวกับการดําเนินการในโครงการ
ดังกล่าวนี้ ด้วยวิธีการทางด้านงบประมาณที่ท่านขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านนายกฯ ได้อภิปรายเมื่อสักครู่ว่า มี
สมาชิกท่านหนึ่งได้เคยแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่า ควรที่จะไปดําเนินการทางวิธีการงบประมาณนั้น
ผมขอแสดงตัวครับว่า ในการประชุมสภาแห่งนี้ที่ผ่านมาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการจ่าย
ขาดเงินสะสม ผมเป็นท่านหนึ่งครับที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่า ควรที่จะดําเนินการโดยวิธีการ
งบประมาณ ซึ่งเหตุผลในครั้งนั้นที่ผมได้พูดเช่นนี้ก็เพราะผมได้พิจารณาแล้ว การขอจ่ายขาดเงินสะสมนั้น ผม
เห็นว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ ฉะนั้นผมจึงขอแสดงตนว่า ที่นายกฯ ท่านได้อธิบายเมื่อสักครู่ว่า สมาชิกท่านหนึ่งได้
อภิ ป รายว่ าให้ ใช้ วิ ธี การทางงบประมาณนั้ น มี ผ มท่ านหนึ่ งครับ ที่ ได้ กล่ าวไว้เช่ น นี้ ท่ านประธานครั บ มี ข้อ
อภิปรายของท่านนายกฯ อยู่ประโยคหนึ่งบอกว่า ท่านจะพิจารณาตามความจําเป็น ก็เป็นการดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
โครงการดังกล่าวมีข้อตกลงอยู่อย่างที่ที่ประชุมแห่งนี้ได้ทราบ แต่อย่างไรก็ตามการดําเนินการตามข้อตกลงนั้น
การที่จะเอาค่าใช้จ่ายอะไรไปดําเนินการก็ตาม เทศบาลแห่งนี้จะต้องดูด้วยว่า งานเหล่านั้นเป็นภารกิจของ
เทศบาลหรือไม่ นี่ผมให้เป็นข้อสังเกตไว้ แต่สําหรับวิธีการในวันนี้ ญัตติที่เรากําลังพิจารณากันอยู่ในวาระ 1 นั้น
โดยหลักการแล้วผมเห็นด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมต้องกราบขอบคุณทางสมาชิกสภานะครับ
ก่อนที่เราจะได้ลงมติ กัน คือจริงๆ แล้ว การตรวจสอบติ ดตามประสานงาน เร่งรั ด เป็น ภารกิจ หน้ าที่ที่เรา
จําเป็นต้องทําให้พี่น้องประชาชนอยู่แล้ว ไม่ใช่แค่ลําพังเพียงโครงการของพิพิธภัณฑ์อย่างเดียว แต่ผมต้อง
ขอขอบคุณนะครับ เพราะบางเรื่องนายกเทศมนตรีไม่ได้รู้ทั้งหมด ผู้บริหารไม่ได้รู้ทั้งหมด บางเรื่องก็รู้ บางเรื่อง
ก็โง่จะตาย เพราะฉะนั้นถ้าสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ลงมาช่วยกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน แม้แต่เม็ดเงิน
แต่ละบาทแต่ละสตางค์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผมว่าเป็นความใฝ่ฝันของพี่น้องประชาชน รวมไปถึงงานที่ทําไมช้า
เราจะเร่งได้หรือไม่ เพราะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน เร่งทําให้หน่อย ผมว่าเป็นความใฝ่ฝันของพี่น้อง
ประชาชน เขาอยากได้ อ ย่ า งนี้ ม ากที่ สุ ด นะครั บ แต่ ภ ารกิ จ ของนายกเทศมนตรี นอกจากผมประมาณ
การงบประมาณ ยกตั วอย่ าง ประมาณการงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี 2559 การประมาณการ ผมเอง
ร่วมกับคณะผู้บริหารที่สําคัญสุดคือ เครื่องมือของเรา คือ พนักงานเทศบาลที่จะต้องขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้
ได้มาซึ่งเงิน ซึ่งงบประมาณ ว่าจะทําอย่างไรให้ได้เงินมา ถ้าไม่ได้ นายกฯ ต้องรับผิดชอบ เพราะได้เสนอต่อสภา
ไว้แล้ว ผมก็ต้องดิ้นรนว่าผมต้องทําอย่างไร ต้องสลับสับหลีกอย่างไร ต้องเรียบเรียงปัญหาความสําคัญอย่างไร

- 25 อะไรมาก่อนมาหลัง แต่ถ้าท่านมีหน้าที่บอกว่า นายกเรื่องนี้นะ จําเป็นก่อนนะ ขอก่อนเถอะ เรามาพูดคุย
เจรจากัน และเอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง ผมว่าบ้านเมืองสนุก บ้านเมืองไปไกลมาก ผมต้อง
ขอขอบคุณทางสมาชิกสภา ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้
ทางด้านวิศวกรรม ผมเองไม่มีความรู้เรื่องนี้ ขอบคุณมากครับที่ท่านจะช่วยผม ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้เช้ามากินของหวานเยอะนะครับ คําพูด
หวานๆ ออกมาเยอะ ก็คงจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญควรจะต้องคุยกัน
มากๆ นะครับ เพราะว่างบประมาณ 20 ล้านบาท ไม่ใช่เงินน้อยๆ ยิ่งเราต้องใช้เงินของคนอื่นมาทํางาน ยิ่งต้อง
ให้ความสําคัญ เพราะเงิน 20 ล้านบาทไม่ใช่เงินของพวกเรา ทั้งฝ่ายสภา ทั้งฝ่ายบริหาร เรารู้ที่มาที่ไปอยู่แล้วว่า
เงิน 20 ล้านบาทมาจากไหน ท่านนายกฯ ก็ได้อธิบายไปแล้วว่าจากการจัดเก็บภาษี ก็คงไม่ใช่ของใคร ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางเรา ที่รวบรวมเงินจ่ายภาษีมาได้ตั้ง 20 ล้านบาทที่เกินมานี้ เราต้องใช้ เงิน
20 ล้านบาทในการพัฒนาบ้านเมือง ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า อย่างที่
ท่านสมาชิกได้อภิปรายก่อนหน้านั้น ก็มีหลายประการอาจจะขาดตกบกพร่อง บางอย่างอาจจะใส่เกินเข้าไป
บางอย่างอาจจะลืมใส่ไปในงบประมาณนี้ ผมคิดว่าก็ต้องมาช่วยกันพิจารณาในรายละเอียดว่า อะไรบ้างที่เรา
จะปรับลดได้บ้าง ถ้าทําแล้วจริงๆ ได้ตามคุณสมบัติที่เราต้องการจริงๆ แล้ว แต่ใช้เงินไม่ถึง 20 ล้านบาท เงิน
ที่เหลือก็จะใช้อย่างอื่นได้ ถึงจะเป็นประโยชน์ ผมคิดว่านี่เป็นสาระสําคัญที่เราควรจะต้องคุยกันในวันนี้ และ
หลั งจากที่ เราได้ รั บ หลั กการ ซึ่ งในความคิ ดเห็ น ผมในส่ ว นตั ว คงจะเห็ น ชอบในเรื่ องรั บ หลั กการ แต่ ว่ าใน
รายละเอี ยดนั้ นควรจะต้องคุย กัน เพราะว่ าอะไรครั บ บ้านเมื องเรามี หลายอย่างที่จํ าเป็นในขณะนี้ ในเขต
เทศบาลนครลําปางเรามีหลายอย่างที่จําเป็น ถ้าท่านผู้บริหารได้พิจารณาแล้วว่าสิ่งนี้จําเป็นมาเป็นอันดับต้นๆ
พิจารณาแล้วจึงส่งเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในวันนี้ แต่ก็มีหลายๆ เรื่องเหมือนกันที่จําเป็น แต่อาจจะรองกว่านี้ก็
คงจะต้องดูว่า ถ้ามีงบประมาณก้อนนี้หลงเหลือพอจะเจียดไปในส่วนที่จําเป็นรองลงมา ก็จะเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาความจําเป็นทั้งหลายเหล่านี้ได้ ก็อีกมุมมองหนึ่ง เมื่อสักครู่เราได้พิจารณาในเรื่องงบประมาณของ
หอปูมละกอน แต่ขณะนี้เรากําลังพิจารณาในเรื่องงบประมาณที่เราจะทําพิพิธภัณฑ์เมืองลําปาง ทีนี้ในมุมมอง
ผมก็เหมือนเราเปิดร้านนะครับ เปิดร้านหนึ่งแล้ว ก็ไปเปิดร้านอีกร้านหนึ่ง จะมีการแย่งลูกค้ากันหรือไม่ เราจะ
ทําอย่างไรถ้าเกิดเป็นร้านของเราเอง ซึ่งผมก็คิดว่าเทศบาลเราก็มีส่วนเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ไม่มากก็น้อย เมื่อ
เกิดเป็นมิวเซียมลําปางที่สมบูรณ์แล้ว อย่างน้อยเทศบาลนครลําปางเราก็ล งทุนในสิ่งปลูกสร้างในอาคาร
ตั้งหลายอย่าง อย่างน้อยเราก็ถือว่าเทศบาลก็มีส่วนเป็นเจ้าของ ทีนี้เราจะทําอย่างไรถ้าสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นสําเร็จ
ลุล่วง และสิ่งเก่าที่เราทําไว้ตรงนี้จะมีผลตอบรับอย่างไร ผมคิดว่านี่เราต้องคุยกันนะครับ ก็ฝากท่านประธาน
ผ่านไปยังผู้บริหาร เราไปเปิดที่ใหม่แล้ว ที่เก่าก็ร้าง แต่เราก็ลงทุนที่เก่าของเราไปไม่น้อยเหมือนกัน เมื่อไม่มีคน
เราจะทําอย่างไร ผมคิดว่าบริบทคงไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเราจะบูรณาการกัน หลายๆ เหตุผลที่บอกมาในนี้ว่า
จะต้องมีความจําเป็น เราจะต้องต้อนรับ AEC เราจะต้องต้อนรับนักท่องเที่ยว ในขณะที่นี่ที่ของเราที่มีอยู่ทุก
วันนี้ ผมเข้าใจว่าเปิดในเวลาราชการ เสาร์- อาทิตย์ก็หยุด หอปูมละกอนแห่งนี้ ถามว่านักท่องเที่ยวจะเที่ยววัน
ไหน เที่ยววันเวลาราชการ ก็คงจะขัดในหลักนโยบายหรือเหตุผลที่เราจะต้องทํา เมื่อเราทําสิ่งที่จะต้องเป็นการ
บริการนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวไม่มีเวลาบอกว่าจะต้องเที่ยวตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึงสามโมงครึ่ง สี่โมงครึ่ง
ถูกมั้ยครับ เสาร์ - อาทิตย์เป็นวันหยุดงานของเขา เขาก็มาเที่ยว แต่เมื่อมาแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์ มาแล้วไม่ได้
นี่ ก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ผ มประสบนะครั บ เพราะบางที มี แ ขกมาจากต่ า งถิ่ น เราก็ พ ยายามจะโชว์ แ ละพยายาม
ประชาสัมพันธ์ แต่พอมาถึงไม่มี เราก็ไม่รู้จะทําอย่างไร นี่ต้องฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารเรื่องของ

- 26 หลักการ เพราะเราจะลงทุนเพิ่มเติมไปอีกไม่น้อย วิธีการทํางานก็อาจจะต้องมีหลายอย่าง สามารถปรับเปลี่ยน
ได้เพื่อวิธีการบริการ นี่ผมกําลังพูดให้เห็นว่าเราจะเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรามีอยู่กับสิ่งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นให้ดี
ขึ้นได้อย่างไร ก็คงจะไปเกี่ยวเนื่องกับการบริการและการท่องเที่ยวว่าทําอย่างไร เมื่อมีรถประชาสัมพันธ์แล้ว
เราจะประชาสัมพันธ์อย่างไร ให้คนรู้ว่ามีปูมละกอน มาดูบ้านเกิดก่อน แล้วไปดูรายละเอียดในภาพรวมของ
จังหวัดอย่างนี้เป็นต้น ผมไม่แน่ใจว่ามีวิธีการอย่างไร แต่ในหลักการเบื้องต้น ผมคิดว่าเราควรจะต้องบูรณาการ
ระหว่ า งสิ่ ง ที่ เ รามี อ ยู่ ลงทุ น ไปหลายล้ า นบาทกั บ สิ่ ง ที่ เ รากํ า ลั ง จะลงทุ น อี ก 20 ล้ า นบาท ผมคิ ด ว่ า เป็ น
สาระสําคัญที่จะอภิปรายเพื่อฝากไปยังฝ่ายบริหารได้ดูในกระบวนการต่างๆ ให้ครอบคลุมกับงบประมาณ ที่
เสนอมา ขอบคุณครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใดอภิ ป ราย
อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (วาระที่ 1) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
มติเป็นเอกฉันท์
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ มติเป็นเอกฉันท์
ครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรับหลักการของร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (วาระที่ 1)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ในเรื่องรับหลักการ ก่อนที่จะเข้าสู่ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ผมจะขอปรึกษากับสมาชิกสภาฯ ในเรื่องการ
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ และกําหนดระยะเวลาการแปรญัตติ แต่ผมจะให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้
ชี้ แ จงถึ ง ขั้ น ตอนและระเบี ย บการประชุ ม ฯ ในเรื่ อ งนี้ ใ ห้ ท่ านสมาชิ ก ฯ ได้ ท ราบโดยสั ง เขปก่ อน เชิ ญท่ า น
เลขานุการสภาฯ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนคร
ลําปาง เมื่ อปรากฏว่ าที่ ประชุ มแห่ งนี้ ได้ ล งมติ เกี่ ย วกั บ ญั ตติ ร่ างเทศบั ญญั ติเพิ่มเติ ม ฉบั บ ที่ 1 ประจํ าปี
งบประมาณ 2558 วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการด้วยมติเอกฉันท์ไปแล้วนั้น จากนี้ไปที่ประชุมก็จะต้องดําเนินการ
พิจารณาในวาระที่ 2 แต่เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสาม ได้บัญญัติหลักการไว้ว่า “ญัตติร่าง
ข้อบัญญั ติงบประมาณจะพิ จารณาสามวาระรวดเดี ยวไม่ได้ และในการพิ จ ารณาในวาระที่ ส อง ให้ กําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น” ตามหลักการตรงนี้ก็แปลความว่า ที่ป ระชุมแห่งนี้จ ะพิจ ารณาร่างเทศบัญญัติเพิ่มเติมนี้
เป็น 3 วาระไม่ได้ ส่วนในวาระที่ 2 เกี่ยวกับการพิจารณาในขั้นแปรญัตตินั้น ก็จะต้องมีคณะกรรมการแปร
ด้วยหลักการดังกล่าว จากนี้ไป ท่านประธานในที่ประชุมจะต้องนําเสนอต่อที่ป ระชุมแห่งนี้เพื่อเสนอญัตติ
และลงมติใ นประเด็น สําคัญอยู่ 4 ประเด็น ประเด็น แรก ที่ป ระชุมแห่ง นี้จ ะตั้งคณะกรรมการแปรญัต ติ
พิจ ารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับ ที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กี่ท่า น
ระหว่าง 3 – 7 คน โดยตั้งเป็นคระกรรมการสามัญ ผู้ที่จ ะเสนอเป็น คณะกรรมการได้ จะต้องเป็น สมาชิก
สภาเท่านั้น ในประเด็น ที่ส อง เมื่อที่ป ระชุม แห่ง นี้มีมติว่าจะตั้งกรรมการกี่ค นดังกล่าวแล้ว ระหว่า ง 3-7
คน ที่ประชุมแห่งนี้ก็จะต้องมีการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการ โดยมีการเลือกเป็นคนๆ ไปทั้งนี้

- 27 อยู่ภ ายใต้ข้อบัง คับ การประชุม สภาท้อ งถิ่น ข้อ 107 ประกอบด้ว ยข้อ 12 ส่ว นประเด็น ที่ส าม ที่ป ระชุม
แห่งนี้จะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตามที่ผ มแจ้งให้ทราบว่า ข้อ 43 วรรคสามกําหนดไว้ว่า
ต้องกําหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ที่สภาลงมติรับหลักการแล้ว ประเด็น นี้ที่ป ระชุมแห่ง
นี้จะต้องเสนอญัตติและลงมติกัน อีกประเด็นหนึ่ง ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติที่
ประชุมแห่งนี้ก็จะต้องมีการเสนอและลงมติว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตตินั้น ได้พิจ ารณาร่าง พิจ ารณา
คํ า แปร ในกรณีที ่มีก ารเสนอคํ า แปรเมื ่อ ใด ก็จ ะต้อ งกํ า หนดไว้เ ช่น กัน ผมให้ข ้อ สัง เกตนิด หนึ ่ง ครับ
ระยะเวลากําหนดคําแปรกับระยะเวลาพิจ ารณาคําแปรของคณะกรรมการ เมื่อท่านกําหนดระยะเวลาคํา
แปรไว้แ ล้ว ในการกํา หนดระยะเวลาพิจ ารณาคํา แปรควรจะทิ้ง เวลาห่า งกัน อย่า งน้อ ยสัก 1-2 วัน เพื่อ
คณะกรรมการแปรจะได้ไปดําเนิน การในส่ว นที่เ กี่ย วข้องกับ คณะกรรมการแปรต่อ ไป ผมคิด ว่าที่ป ระชุม
แห่งนี้จะเข้าใจหลักการและวิธีการที่ผมนําเรียนไปแล้ว ถ้าไม่มีอะไรสงสัย ผมจะได้ให้ป ระธานในที่ป ระชุม
ได้ดําเนินการตามที่ผมได้ชี้แจงไปแล้วข้างต้น ขอบคุณครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ตามที่ ท่ า นเลขานุ ก ารสภาฯ
ได้ ชี้ แจงให้ ส มาชิ กฯ ได้ รั บทราบถึ งขั้ น ตอนการดํ าเนิน การแต่ งตั้ งคณะกรรมการแปรญั ตติ ฯ ผมจะเริ่ มต้ น
ในขั้นตอนแรก การพิจารณาว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณางบประมาณมีจํานวนกี่คน ผมขอ
เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ ว่ามีจํานวนกี่คน ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 3 คน
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใดเสนอ
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบให้ มี คณะกรรมการแปรญั ตติ ร่ า งเทศบั ญญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 3 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอรายชื่อ
สมาชิกสภาฯ ที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยผมจะขอมติในที่ประชุมฯ พิจารณาเป็นรายๆ ไป
ผมขอเชิ ญท่ านสมาชิ กสภาฯ ได้ เสนอชื่ อบุ คคลที่ จ ะทํ าหน้ าที่ เป็ น คณะกรรมการแปรญั ตติ ร่ างเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คนที่ 1 เชิญ นายจรูญ เติงจันต๊ะ
นายจรู ญ เติ ง จั น ต๊ ะ สมาชิ ก สภ าเ ทศบาลน ครลํ า ปาง เรี ย นท่ า นประธ านสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสันติ เขียวอุไร ทํา
หน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 คนที่ 1
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใดเสนอ
เป็ น อย่ า งอื่ น อี ก หรื อ ไม่ เมื่ อ ไม่ มี ขอผู้ รั บ รองครั บ มี ผู้ รั บ รองถู ก ต้ อ ง สมาชิ ก ฯ ท่ า นใดเห็ น ชอบให้
นายสันติ เขียวอุไร ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คนที่ 1 โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก

- 28 มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ มมี มติ ด้ ว ยเสี ย งข้ างมากเห็ น ชอบให้ นายสั น ติ เขี ย วอุ ไ ร ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
คนที่ 1
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล
ที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 คนที่ 2 เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ ทําหน้าที่
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
คนที่ 2
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใดเสนอ
เป็ น อย่ า งอื่ น อี ก หรื อ ไม่ เมื่ อ ไม่ มี ขอผู้ รั บ รองครั บ มี ผู้ รั บ รองถู ก ต้ อ ง สมาชิ ก ฯ ท่ า นใดเห็ น ชอบให้
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คนที่ 2 โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ ทําหน้าที่
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
คนที่ 2
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล
ที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 คนที่ 3 เชิญ นายประชัญ บุญสูง
นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม
นายประชัญ บุ ญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสมบูร ณ์ คุรุ ภากรณ์ ทําหน้าที่เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
คนที่ 3
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใดเสนอ
เป็ น อย่ า งอื่ น อี ก หรื อ ไม่ เมื่ อ ไม่ มี ขอผู้ รั บ รองครั บ มี ผู้ รั บ รองถู ก ต้ อ ง สมาชิ ก ฯ ท่ า นใดเห็ น ชอบให้
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คนที่ 3 โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ ว ยเสี ย งข้ า งมากเห็ น ชอบให้ นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์
ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 คนที่ 3
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้เลือกสมาชิก
สภาฯ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 3 ท่าน คือ
1. นายสันติ เขียวอุไร
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3. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ช อบแต่ ง ตั้ ง สมาชิ ก สภาฯ จํ า นวน 3 ท่ า น ทํ า หน้ า ที่
เป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ างเทศบั ญญั ติง บประมาณรายจ่ ายเพิ่ มเติ ม ฉบั บ ที่ 1 ประจํ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2558 ได้แก่
1. นายสันติ เขียวอุไร
2. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
3. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปผมขอท่านสมาชิกฯ ได้เสนอ
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ และกําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรฯ เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ จํานวน 2 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 17-18 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง15.00 น. ณ
ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง และกําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ จํานวน 1 วัน คือ วันที่ 19 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้องสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะ
ครับ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม
นายสมบู รณ์ คุ รุภ ากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง ผมเกรงว่าอาจจะมี ปัญหา เนื่ องจากจะต้ องมี
ระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงในการที่จะแจ้งให้กับผู้บริหาร และผู้ยื่นคําแปร จึงขอเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 2 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 17-18 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
ถึง15.00 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง และกําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 1 วัน คือ วันที่ 20 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ณ
ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ
ตามที่ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ เสนอ โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือขึ้นสูงๆ นะครับ ท่านประธาน
ถามว่า ผู้ใดเห็นด้วยที่คุณสมบูรณ์เสนอ ผมจะได้นับ ผมก็เห็นด้วยกับคุณสมบูรณ์เสนอ รวมทั้งหมด 9 คนครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่ นาย
บริบูรณ์ บุญยู่ฮง เสนอ โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือขึ้นสูงๆ นะครับ ผู้ใดเห็นด้วยที่
คุณบริบูรณ์เสนอ มี 4 ท่านครับท่านประธาน

- 30 มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบด้ ว ยเสี ย งข้ า งมากให้ มี ร ะยะเวลาเสนอคํ า แปรญั ต ติ ต่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 2 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 17-18 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
ถึง15.00 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง และกําหนดพิจารณาคําแปรญัตติของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ จํานวน 1 วัน คือ วันที่ 20 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้องสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เกี่ยวกับเรื่องระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ สืบเนื่องจากเมื่อสักครู่ ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ที่
ท่านนายกได้พูดอยู่ช่วงหนึ่งว่า ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ที่จะถึงนั้น ท่านติดภารกิจก็พูดฝากท่านเลขาว่า ใน
ทํานองที่ผมเข้าใจนะครับ คือ ถ้ามีเรื่องอะไร ถ้าหลีกเว้นในวันดังกล่าวได้จะเป็นการดี ผมเข้าใจอย่างนั้นนะ
ครับ ซึ่งเมื่อท่านแจ้งผมอย่างนี้ ผมก็อยากจะนําเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่า ที่ประชุมคงจะทราบแล้วนะครับว่า
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2558 นั้น แต่เดิมสภาแห่งนี้ได้กําหนดวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2558
จากนั้นท่านประธานได้รายงานต่อจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขยายอีก 30 วัน โดยระยะเวลาที่ขยายนั้น
จะสิ้นสุดลงในวันที่ 29 กันยายน ศกนี้ เมื่อกรณีเป็นอย่างนี้ ผมขอเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่า หากที่ประชุมแห่ง
นี้ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาก็ดี ทางท่านนายกฯ ก็ดี มีญัตติ ไม่ว่าจะเป็นญัตติข้อบัญญัติหรือญัตติเกี่ยวกับกิจการ
สภาก็ต้องขอความร่วมมือ ต้องเร่งรีบดําเนินการเพื่อกระผมในฐานะเลขานุการสภาจะได้จัดระเบียบวาระ จะได้
บรรจุเรื่องที่ท่านประสงค์จะให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้พิจารณานั้น ให้เสร็จได้ทันภายในวันที่ 29 กันยายน 2558
นะครับ ผมให้ข้อสังเกตว่า วันที่ 29 กันยายน 2558 นี้จะสิ้นสุดสมัยประชุม สมัยสามัญแล้ว ถ้าในกรณีที่เป็น
ญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาเสนอเข้ามา เราพิจารณาแค่วาระเดียวคือ เห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบ จะมีปัญหาก็คือในเรื่องของญัตติเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติที่จะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ และผมก็ให้
ข้อสังเกตอีกนิดหนึ่งว่า วันนี้เราได้พิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช
2558 เรากําลังอยู่ในวาระ 1 และจะเข้าสู่วาระ 2 ขั้นตอนต่อไปเมื่อสภาพิจารณาวาระ 2 , 3 เสร็จ เราก็จะ
นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ ผมดูในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เมื่อประกาศใช้ก็มีผลบังคับใช้ทันที ฉะนั้น งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 จะต้องดําเนินการให้ทันภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2558 นี้ ฉะนั้นผมเล็งเห็นแล้วว่า ร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าว เมื่อผ่านกระบวนการตั้งแต่
สภาเห็นชอบไปจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ ก็คงจะต้องมีการกันเงินหรืออะไรในลักษณะทํานองนี้ ผมเข้าใจ
เช่นนี้ ดังนั้นผมจึงให้ข้อสังเกตว่า กระบวนการต่างๆ จะต้องเข้าใจและเร่งรีบจัดการให้ทันภายในกําหนดคือ
วันที่ 29 กันยายน ศกนี้ด้วย ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีก
เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตอนแรกก็ว่าจะไม่พูดครับท่าน
ประธาน เพราะถึงเวลาทานอาหารเที่ยงแล้ว ขอเวลาไม่มากครับท่านประธาน คือ มีเรื่องทางชาวบ้านโทรมา
สอบถามผม เกี่ ย วกั บ กรณี ที่ ผ มยื่ น แปรญั ต ติ ข องงบประมาณรายจ่ า ยนี้ เขาก็ ถ ามผมว่ า สท.สมหมายมี
หลักเกณฑ์และเหตุผลอย่างไรที่ไปขอยื่นแปรญัตติของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่ผมยื่นไป ผมก็มี
ความคิดเห็นยื่นไป 2 เรื่อง เกี่ยวกับการก่อสร้างปรับปรุงถนน 2 สาย ถนนทิพย์วรรณ ตั้งแต่แยกถนนซุปเปอร์

- 31 ไฮเวย์ลําปาง-งาว ถึงแยกถนนพหลโยธิน ที่ใช้งบประมาณ 3 ล้านบาท และอีกเรื่องหนึ่งก่อสร้างปรับปรุงถนน
บุญวาทย์ตั้งแต่หน้าร้านอาหารตาลเดี่ยวถึงลําห้วยแม่กระติ๊บ ใช้งบประมาณสองล้านกว่าบาท เขาอยากทราบ
ว่าผมมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานอย่างไร ที่ทําหน้าที่ตรงนี้ ผมเรียนท่านประธานเลยว่า ผมเป็นสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปางได้เพราะประชาชน ประชาชนเป็นผู้คัดเลือกลงคะแนนให้ ผมก็ต้องทําตามหน้าที่ของผม
สมาชิกสภามีหน้าที่อะไรครับท่านประธาน ตรวจสอบงบประมาณ พิจารณางบประมาณเพื่อความเหมาะสม
เพื่ อ เป็ น ไปได้ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ประชาชน ผมก็ ยึ ด หลั ก จากหนั ง สื อ ซั ก ซ้ อ มที่ ท าง
กระทรวงมหาดไทยส่งมาให้ มีอยู่ข้อหนึ่งเขาเน้นเลยว่า เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แล้ว
ถนนเส้นที่ผมขอยื่นแปร นี่เป็นความเห็นของผมนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ความเห็นของผมอาจจะไม่ตรงกับคนอื่น
ก็ ไ ด้ คนอื่ น อาจมี ค วามเห็ น แตกต่ า งก็ ไ ด้ เพราะว่ า การที่ ผ มยื่ น แปร ก็ ไ ม่ ไ ด้ จ บอยู่ ที่ ผ ม ไม่ ใ ช่ จ บอยู่ ที่
คณะกรรมการแปรฯ ด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าความเห็นของผมไม่ตรงกับคนอื่น ก็ต้องมาใช้มติใหญ่ในสภาแห่งนี้ ใน
สภาแห่งนี้ผมก็เชื่อว่า สมาชิกทุกคนที่มาจากประชาชนก็ต้องเห็นความโปร่งใส มองเห็นประโยชน์ส่วนรวม ที่
ประชาชนจะได้รับเป็นที่ตั้ง อย่างถนนที่ผมยื่นไป 2 เรื่อง ผมไปดูแล้วไม่ใช่ว่าผมนั่งอยู่กับที่และยื่นเรื่อยเปื่อย
นะครับ ผมไปตรวจสอบแล้ว ถนนก็ยังใช้การได้ นี่เป็นความคิดของผมครับ เป็นบางที่บางแห่งที่มีน้ําขังหรือ
ชํารุ ดจากกรณี ที่ป ระปาไปขุ ดวางท่ อตรงนั้น ด้ ว ยความคิ ดของผม คื อ ซ่ อมแซมได้ อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อของ
เทศบาลเราก็มี ไม่จําเป็นต้องเอางบประมาณ 2 ล้าน 3 ล้านตรงนี้ไปทําตรงนู้น เราไปหาดูที่เดือดร้อนมากกว่านี้
ดีหรือไม่ มีถนนอีกหลายสายที่ยังไม่ได้ลาดยาง และไม่มีคอนกรีต ยังเป็นถนนลูกรัง กรณีข้างร้านขายข้าวสาร
หลังโรงแรมลําปางเวียงทอง ก็มีบ้านอยู่ 4-5 หลังที่จะต้องใช้สัญจรไปมา ถนนยังเป็นลูกรังอยู่ครับ ฝนตกทีไรก็
สร้างความลําบากให้กับเขา แล้วถนนเส้นนี้ยังดี ใช้ได้อยู่ น้ําขังไม่มาก ความเห็นของผมว่า ปีหนึ่งฝนตกไม่กี่ครั้ง
ก็มีน้ําขังบ้างนิดหน่อย น้ําขังไม่นานก็แห้งแล้ว ถ้าเราจะแก้ไขจริงๆ เราไปเอายางแอสฟัลติกค์ไปลง ปรับให้
เสมอเท่ากันก็แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ ผมยกตัวอย่างเช่น ถนนเส้นนี้เสียเพียงแค่บางจุด ไม่ได้เสียทั้งหมด กรณีบ้าน
ของเราหลังคากว้างใหญ่มาก มีกระเบื้องแผ่นเดียวชํารุด ฝนตกมารั่วเฉพาะตรงนั้น นี่ถ้ามองคุณค่าของเงินที่เรา
จะลงไปแล้ว เราก็เปลี่ยนแค่กระเบื้องแผ่นเดียวไม่ได้หรือครับ ทําไมต้องเปลี่ยนทั้งหลัง กระเบื้องแผ่นเดียว
ราคาไม่กี่ร้อย ก็แก้ปัญหาได้แล้ว ถ้าเปลี่ยนหลังคาทั้งผืนเป็นแสนสองแสน สิ้นเปลืองมั้ยครับ อันนี้เป็นความคิด
ของผม ผมก็ทําหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางที่ประชาชนเลือกมา เพราะผมคํานึงอยู่เสมอว่า ภาษี
ประชาชนทุกบาททุกสตางค์ที่เสียไป ล้วนเป็นรายได้ที่เขาต้องเอาไปจุนเจือครอบครัว แต่เขาต้องมาเสียตรงนี้
เพราะเป็นระเบียบกฎหมายที่เราต้องเสีย เพราะฉะนั้นผมเลยพิจารณาให้เป็นประโยชน์ที่สุด ทุกโครงการที่มี
สมาชิกสภายื่นขอคําแปรตรงนี้ นี่ก็เป็นความคิดเห็นของสมาชิกสภาแต่ละคน เพราะเขาอาจจะมีความคิดแบบ
ผม แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น ก็ อยู่ ที่มติของสมาชิ กสภาแห่ งนี้ ในเมื่อความเห็ นของผมเป็ นอย่างนี้ ทางฝ่ายบริห ารให้
ความเห็ น ไปอี กอย่ า งหนึ่ ง เราก็ ใ ห้ ส ภาแห่ งนี้ ตั ด สิ น ว่ า ความเห็ น ของใครจะถู ก ต้ อ งและดี ที่ สุ ด ในระบอบ
ประชาธิปไตยครับ แต่ระยะเวลาช่วง 4 -5 ชั่วโมงมานี้ เริ่มตั้งแต่ 2 ทุ่ม – 3 ทุ่ม มีชาวบ้านโทรหาผมตลอด คุณ
สมหมายทําไมถึงถ่วงความเจริญของบ้านเมืองอย่างนั้น เขาจะสร้างนู่นสร้างนี่ไปยื่นแปรตัดเขาได้อย่างไร ผม
เสียเวลาอธิบายให้เขาเหมือนกับที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ ความคิดเห็นของผมเป็นอย่างนี้ ใครเห็นต่างกับผมอย่างไร
ผมไม่รู้ แล้วผมก็บอกครับว่า สมมติว่าถ้าความเห็นของผมมีสมาชิกเห็นด้วย ก็แสดงว่าโครงการที่ผมขอยื่นไป
ถูก ประชาชน สมาชิกแต่ละคนพิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณค่า ประหยัด ที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปทําอย่างอื่น นี่ผมก็
ขอทําความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องด้วยว่า วิธีการพิจารณากับโครงการต่างๆ นี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเห็นประชาชนเป็น
ที่ตั้งอยู่แล้ว ถ้าเขาได้ประโยชน์สูงสุด ดี ที่สุด สมาชิกที่เกิดจากประชาชนที่เลือกตั้งมาแล้วก็คิดว่าไม่มีใคร
ขัดขวางได้หรอกครับ เว้นเสียแต่ เอาน้ําพริกไปละลายแม่น้ํา ไม่ได้รสชาด เผ็ด ร้อน เค็ม ไม่รู้รส อย่างที่ผม
ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ เงินสามล้านกว่าบาทถ้าเราเอาไปแก้ไขปรับปรุงก็ไม่ต้องเสียเงินตรงนี้ เอาเงินสามล้าน
บาทไปทําที่อื่นก็ได้ เทศบาลมีถนนหนทางที่ชํารุดเยอะ ประธานชุมชนก็แจ้งมาตลอดว่าบ้านผมน้ําท่วมถนนเส้น

- 32 นั้นเส้นนี้ เราเอาไปแก้ไขตรงนั้นได้หรือไม่ครับ ก็มีสมาชิกหลายท่านที่มายื่นตรงนี้ เพราะว่าเขาเห็นประโยชน์
ส่วนรวม เห็นคุณค่า ภาษีประชาชนตรงนี้ จากท่านนายกฯ พูดเมื่อสักครู่ นายกฯ ก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่อง รู้บ้างไม่รู้บ้าง
นายกฯ เสนอมา ใช่ถูกต้องตามกฎหมายเลยครับ ที่เสนอมา แต่ส มาชิกสภาทําหน้าที่พิจ ารณาเห็น ชอบ
ไม่เห็นชอบ ในเมื่อก่อนที่เราจะเห็นชอบด้วย เราก็ต้องไปศึกษา ไปดูว่าเหมาะสมหรือไม่ ในเมื่อความคิดของผม
ของสมาชิกที่ยื่นไปเห็นแตกต่างกับฝ่ายบริหารก็คอมเม้นท์มา มาบอกกับคณะกรรมการแปรว่าเป็นอย่างนี้
สมควรจะเป็นอย่างนี้หรือไม่ ในเมื่อคณะกรรมการแปรก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์มากน้อย
แค่ไหนระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายผู้ยื่นคําแปร ก็ต้องใช้มติจากสภาเหมือนกัน ผมก็เชื่อได้ว่า สมาชิกสภาทุกคน
ที่อยู่ในสภาแห่งนี้ก็ต้องยึดหลักความเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด ผมก็คงจะมีเรื่องเพียงเท่านี้ เพื่อชี้แจง
กรณีที่มีชาวบ้านโทรมาถามถึงกรณีที่ผมขอยื่นแปรญัตติกับฝ่ายบริหาร 3-4 โครงการ และเป็นตัวแทนของ
สมาชิกอื่นๆ ที่ยื่นด้วย เพราะว่าเขาก็มีความคิดเหมือนผมนี่แหละ เห็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน งบประมาณภาษี
ประชาชน ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ จะมี
สมาชิ กท่ านใดอีกหรื อไม่ ไม่ มีน ะครับ ถ้าไม่ มี วัน นี้การประชุ มก็ เริ่มตั้งแต่ 10.00 น. เรื่องญั ตติ ต่างๆ
ตลอดจนร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวาระรับหลักการก็
ผ่านไปด้วยดี ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุม และเชิญทุกท่านร่วมรับประทาน
อาหารกลาง รวมทั้งประชาชนทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
เลิกประชุม เวลา 12.20 น.
(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื่อ).....................................................................
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

