รายงานการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลําปาง
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
------------------------รายนามผู้เข้าประชุม
1. นายกิตติ
2. จ.ส.อ.สมบูรณ์
3. นายจาตุรงค์
4. นายแพทย์วัฒนา
5. นายพิทักษ์
6. นายณัฐธนวัฒน์
7. นายสมหมาย
8. นายสุบิน
9. นายนวพัฒน์
10. นายนพดล
11. นางสาวอมลยา
12. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
13. นายสันติ
14. นายประสิทธิ์
15. นายจรูญ
16. นายสมบูรณ์
17. นายวิบูลย์
18. นายสมัย
19. นายณัฐกิตติ์
20. พันตรีวิชานนท์
21. นายเกษม
22. นายบริบูรณ์
23. นายประชัญ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสุดารัตน์

จิวะสันติการ
บรรจงจิตต์
พรหมศร
วานิชสุขสมบัติ
แสนชมภู
ปัญญาพันธ์
พงษ์ไพบูลย์
ชุ่มตา
ไหวมาเจริญ
ผดุงพงษ์
เจนตวนิชย์
หงษ์ใจสี
เขียวอุไร
หรรษ์หิรัญ
เติงจันต๊ะ
คุรุภากรณ์
ฐานิสรากูล
เมฆนคร
บรรจงจิตต์
แดงสร้อย
ปัญญาทอง
บุญยู่ฮง
บุญสูง

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

บุญมี

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาพักผ่อน)
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รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายกิตติภูมิ
2. นายสมเกียรติ
3. นายสุรทัศน์
4. นายสุวรรณ
5. นางจันทร์สม
6. นางชนูสี
7. นายสุทธิพันธ์
8. นายสุคนธ์

นามวงค์
อัญชนา
พงษ์นิกร
นครังกุล
เสียงดี
อินดาวงศ์
รัตนรังสรรค์
อินเตชะ

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพิชิต
2. นางอินทมาศ
3. นายพีระยศ
4. นางวรรณศรี
5. นางดวงจันทร์
6. นายพงค์กร
7. นายอรรณพ
8. นายวสันต์
9. นายสมชาย
10. นายไพศาล
11. นายบรรยง
12. นายมนัส
13. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์
14. นางสาวพัฒนี
15. นางสาววิไล
16. นางพีรภาว์
17. นายธงชัย
18. นางเบญจวรรณ
19. นางสาวฉลัทชา
20. นายจักรวรรดิ
21. นายพิสิฐ

โมกศรี
สมพงษ์
วิรัตน์เกษ
อินทราชา
ทองกระสัน
รัตนประเวศ
สิทธิวงศ์
สุวรรณวงศ์
ขันอุระ
ลาภจรัสแสงโรจน์
เอื้อนจิตร์
ใหม่คํา
คุณชมภู
เมืองใจมา
วงศ์พรม
ใหม่กิติ
พัวศรีพันธุ์
จินตนพงค์พันธุ์
ปัดสาพันธุ์
จิตธํารงสิริกุล
ชัยวงศ์สุรฤทธิ์

ปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
ผู้อํานวยส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นิติกรชํานาญการพิเศษ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
นักบริหารงานการศึกษา
นายช่างสํารวจอาวุโส
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22. นางเลิศลักษณ์
23. นายคมกริช
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ทรัพย์รุ่งทวีผล
สุรภักดี
ฯลฯ

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
สถาปนิกปฏิบัติการ

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้
เป็นการนัดประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลําปาง บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบ
กับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนครลํา ปางส่ว นหนึ่ง ได้เ ข้า
ร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้
กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ
จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียน
เชิญครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้เป็นการประชุมวิสามัญ
สภาเทศบาลนครลําปาง ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วม
รับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่จะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศฯ เรียกประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ
ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ ในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระของการประชุมสภาในวันนี้ กระผมมีประกาศของจังหวัดลําปาง และหนังสือของ
เทศบาลนครลําปาง ซึ่งเป็นสาระสําคัญของการประชุมในวันนี้ เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ดังนี้
ประกาศจังหวัดลําปาง
เรื่อง เรียกประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลําปาง
........................................
โดยที่ น ายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง ขอให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ลํ า ปางเปิ ด ประชุ ม วิ ส ามั ญ และ
เรียกประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลนครลําปาง และ
ญัตติอื่น ๆ ต่อสภาเทศบาลนครลําปางในการบริการชุมชนและสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือเพื่อบําบัด
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 13 – 27 มิถุนายน 2559
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางจึงประกาศเรียกประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลําปาง ตั้งแต่วันที่
13 – 27 มิถุนายน 2559
ประกาศ ณ วันที่ ๑0 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9
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สามารถ ลอยฟ้า
(นายสามารถ ลอยฟ้า)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
และหนังสือ
ที่ ลป 52001/2933

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000
17 มิถุนายน 2559
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้
ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/55 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลําปาง ในวันศุกร์
ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 เอกาทศ
และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอํานาจ
ตามความในข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้า พเจ้า นายกิต ติภ ูม ิ นามวงค์ ตํ า แหน่ง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานักและกอง
เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสมเกียรติ อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
2. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
3. นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
4. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทํา
หน้าที่ในการประชุมครั้งนี้ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่
ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ เนื่องจากนายกฯ ได้เสนอญัตติเข้ามาระหว่างฯ นัดประชุมสภาฯ จึงได้

๕
บรรจุเข้าระเบียบวาระฯ และจัดระเบียบวาระการประชุมฯ ใหม่ โดยท่านรองประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง วันนี้จึงขอใช้ระเบียบวาระการประชุมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้ส่งให้ทุกท่านครั้งล่าสุดนะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 (วันที่ 26 พฤษภาคม 2559)
นายกิต ติ จิว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ในระเบีย บวาระที่ 2 เรื่อ ง
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี
2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์
พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแก้ไขรายงาน
การประชุมสภาฯ ในหน้าที่ 6 จากด้านบนบรรทัดที่ 14 ข้อความว่า “พิจารณา ถ้าท่านมีมติให้แก้ไข”
ขอแก้ไขเป็น “พิจารณา ถ้าที่ประชุมสภาฯ มีมติให้แก้ไข”
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง กระผมจะขอมติในที่ประชุม
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ ขอแก้ไข โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ ท่าน
ประธานฯ ขอมติเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับท่านประธาน
มติที่ป ระชุม ที่ประชุ มมีมติเ ห็นชอบเป็ นเอกฉั นท์ให้แก้ไ ขรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครลํ าปาง สมั ยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 เมื่อวั นที่ 26 พฤษภาคม
2559 หน้าที่ 6 จากด้านบนบรรทัดที่ 14 ข้อความว่า “พิจารณา ถ้าท่านมีมติให้แก้ไข” แก้ไขเป็น
“พิจารณา ถ้าที่ประชุมสภาฯ มีมติให้แก้ไข”
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั นติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง มี ส มาชิก ท่า นใดขอแก้ ไ ข
รายงานอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะครับ สมาชิก
สภาฯ ท่านใดเห็ นชอบรั บ รองรายงานการประชุ ม สมั ย ประชุ มสามั ญ สมั ย ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจํ าปี
2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ยกมื อ สู ง ๆ นะครั บ
ท่ า นประธานฯ ขอมติ เ ห็ น ชอบรั บ รองรายงานการประชุ ม นะครั บ เห็ น ชอบเป็ น เอกฉั น ท์ ค รั บ
ท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

๖

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการ
บริ ก ารชุม ชนและสัง คมด้า นโครงสร้า งพื ้น ฐาน จํ า นวน 6 โครงการ เป็น จํ า นวนเงิน
23,497,300 บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่
เสนอใหม่ ข้อ 3.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการ
บริ ก ารชุม ช น แ ล ะ สัง ค ม ด้า น โ ค ร ง ส ร้า ง พื ้น ฐ า น จํ า น ว น 6 โ ค ร ง ก า ร เ ป็น จํ า น ว น เ งิน
23,497,300 บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) เชิญ ผู้เสนอ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลํ า ปาง และท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค์
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมของเทศบาลนครลํ า ปางเพื่ อ การบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน 6 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 23,497,3๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสน
เก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตใิ ช้จ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลนครลํ า ปาง เพื่ อ การบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน จํ า นวน 6 โครงการ
เป็นจํานวนเงิน 23,497,3๐๐ บาท ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อจัดให้มีและบํารุงทางบกและทางระบายน้ําในเขตเทศบาลนครลําปางให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ (๑) ประกอบ
มาตรา ๕๓ (๑) (๕) และมาตรา 50 (2) อันเป็นการบริการชุมชนและสังคมด้านการสาธารณูปโภค ตามโครงการ
แผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ๓ ปี (๒๕๕9 – ๒๕61) ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่ งเกี่ ยวกั บด้ านการบริ การชุ มชนและสั งคมฯ หรือ เพื่อ บํ า บั ด ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ (๑) ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย

๗
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.2/ว ๑438 ลงวันที่ ๑0 มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จึ งขออนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลํ าปาง เพื่ อกระทํา กิจ การ
ดังกล่าว จํานวน 6 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 23,497,3๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน
สามร้อยบาทถ้วน)
เหตุผล
เนื่ องจากในเขตเทศบาลนครลํ าปาง มี ถนนซึ่ งผิ วจราจรเป็ นชนิ ดแอสฟั ลท์ ติ คคอนกรี ตหลายสาย
มีสภาพชํารุดจากการใช้งานและขาดการบํารุงรักษาซ่อมแซมรวมทั้งไม่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานการจราจร
จึงสมควรต้องทําการปรับปรุงทํานุบํารุงผิวจราจรให้มีความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรมจราจร และความปลอดภัย
ในชี วิตและทรัพย์ สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทางสั ญจร โดยทํ าการปรั บปรุงเสริมผิวจราจรชนิดพาราแอสฟัล ท์
คอนกรีต (แอสฟัลท์ คอนกรีตผสมยางพารา) ทั้งนี้ เพื่อบริการชุมชนและสังคมด้ านการสาธารณู ปโภคและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเร่งด่วน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ
ตามนโยบายของรั ฐบาล จึ งมี ความจํ าเป็ นต้ องขออนุ มั ติใช้ จ่ ายเงิ นสะสมของเทศบาลนครลํ าปาง จํ านวน 6
โครงการ ตามรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

หน่วยงาน

แผนงาน

งาน

สํานัก
การช่าง

เคหะและ
ชุมชน

ไฟฟ้า
ถนน

สํานัก
การช่าง

เคหะและ
ชุมชน

ไฟฟ้า
ถนน

โครงการ
รายละเอียด

ลําดับ
ที่
1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระแก้ว ตั้งแต่แยกถนนประตูม้า
(ตรงข้ามบ้านเลขที่ 5) ถึงถนนท่ามะโอ ข้างวัดแสงเมืองมา
-โดยทํ า การเสริ ม ผิ ว พาราแอสฟั ล ท์ ค อนกรี ต ขนาดกว้ า ง
ประมาณ ๕.0๐ - 9.๐๐ เมตร หรือ ตามสภาพ ความยาว
ประมาณ ๕40.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล งบประมาณ ๒,466,1๐๐ บาท
(ตามแผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี ๒๕๕9 – ๒๕61 ลําดับที่ ๒3
หน้าที่ 3 - ๑1๘)
2

โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ถนนศรี ป งชั ย ตั้ ง แต่ ถ นนไฮเวย์
ลําปาง-เชียงใหม่ ถึงสุดเขตเทศบาลนครลําปาง
- โดยทํ า การเสริ ม ผิ ว พาราแอสฟั ล ท์ ค อนกรี ต ขนาดกว้ า ง
ประมาณ ๕.0๐ - 12.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ ความยาว
ประมาณ 910.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ ย 0.05 เมตร หรือ พื้ น ที่
ไม่น้อยกว่า 6,200 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงาน

๘
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล งบประมาณ 3,846,4๐๐ บาท
(ตามแผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี ๒๕๕9 – ๒๕61 ลําดับที่ 26
หน้าที่ 3 - 119)

โครงการ
รายละเอียด

หน่วยงาน

แผนงาน

งาน

สํานัก
การช่าง

เคหะและ
ชุมชน

ไฟฟ้า
ถนน

สํานัก
การช่าง

เคหะและ
ชุมชน

ไฟฟ้า
ถนน

4

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนจองคํา ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลําปางงาว ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน
- โดยทํ า การเสริ ม ผิ ว พาราแอสฟั ล ท์ ค อนกรี ต ขนาดกว้ า ง
ประมาณ ๕.5๐ - 6.8๐ เมตร หรือตามสภาพ ความยาว
ประมาณ 460.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ ย 0.05 เมตร หรื อ พื้ น ที่
ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล งบประมาณ ๒,604,7๐๐ บาท
(ตามแผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี ๒๕๕9 – ๒๕61 (เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 ลําดับที่ 4 หน้าที่ 8)

สํานัก
การช่าง

เคหะและ
ชุมชน

ไฟฟ้า
ถนน

5

โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ถนนบ้ า นต้ า สามั ค คี ตั้ ง แต่ ถ นน
อนุสาวรีย์ ถึงสุดเขตเทศบาลนครลําปาง
- โดยทํ า การเสริ ม ผิ ว พาราแอสฟั ล ท์ ค อนกรี ต ขนาดกว้ า ง
ประมาณ 4.0๐ – 8.0๐ เมตร หรือ ตามสภาพ ความยาว
ประมาณ 645.0๐ เมตร หนาเฉลี่ ย 0.05 เมตร หรือ พื้ น ที่
ไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงาน

ลําดับ
ที่
3 โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ถนนบ้ า นดงพั ฒ นา ตั้ ง แต่ ส ะพาน
บ้านดงพัฒนา ถึงบริเวณหน้าวัดบ้านดงม่อนกระทิง
- โดยทํ า การเสริ ม ผิ ว พาราแอสฟั ล ท์ ค อนกรี ต ขนาดกว้ า ง
ประมาณ ๕.0๐ - 9.๐๐ เมตร หรือ ตามสภาพ ความยาว
ประมาณ 65๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล งบประมาณ ๒,542,8๐๐ บาท
(ตามแผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี ๒๕๕9 – ๒๕61 (เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 ลําดับที่ 3 หน้าที่ 7)

๙
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล งบประมาณ ๒,633,0๐๐ บาท
(ตามแผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี ๒๕๕9 – ๒๕61 (เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 ลําดับที่ 2 หน้าที่ 6)

หน่วยงาน

แผนงาน

งาน

สํานัก
การช่าง

เคหะและ
ชุมชน

ไฟฟ้า
ถนน

โครงการ
รายละเอียด

ลําดับ
ที่
6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประตูม้า ตั้งแต่ถนนวังโค้ง ถึงสุด
เขตเทศบาลนครลําปาง
- โดยทํ า การเสริ ม ผิ ว พาราแอสฟั ล ท์ ค อนกรี ต ขนาดกว้ า ง
ประมาณ 8.0๐ - 12.0๐ เมตร หรือตามสภาพ ความยาว
ประมาณ 1,158.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 13,789 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และ
งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล งบประมาณ 9,404,3๐๐
บาท (ตามแผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี ๒๕๕9 - ๒๕61 ลําดับที่
54 หน้าที่ 3 - ๑33)

๑๐
เงินสะสม ณ วันที่ ๓1 พฤษภาคม ๒๕๕9
หัก เงินฝาก กสท.
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย
ผลต่างจากการชําระหนี้เงินกู้
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
ลูกหนี้เงินสะสม
เงินสะสมที่นําไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (1)
หัก สํารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพัน (2)
คงเหลือเงินสะสมที่นาํ ไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (3)
หัก สํารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน) (4)
สํารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนฯ (5)
เงินคงเหลือเงินสะสม (6)
หัก สํารองกรณีสาธารณภัย 10% (7)
คงเหลือเงินสะสมทีน่ ําไปใช้ได้ (8)

500,231,133.51
107,649,864.๙9
5,000.๐๐
2,967,462.09
29,876,519.93
1,770,521.83
14,824.953.35 ๑57,094,327.19
343,136,806.32
๗,961,791.49
335,175,0๑4.83
56,937,146.25
13,760,670.00
7๐,697,816.25
264,477,198.58
26,447,719.86
238,029,478.72

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลนครลําปาง จํานวนเงิน 23,497,3๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงิ น ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้ อ ๘๙ (๑) ประกอบหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ก่ อ นที่ ท่ านสมาชิ ก สภาฯ
จะอภิปราย ขอเชิญท่านเลขานุการสภา ชี้แจงข้อระเบียบครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตตินี้
ท่านประธานได้มอบหมายให้กระผมชี้แจง ซึ่งผมเข้าใจว่าท่านประธานคงจะให้ผมชี้แจงข้อระเบีย บ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภาฯ ท่านทั้งหลายครับ การใช้จ่ายเงิน
สะสมเป็นเงินนอกงบประมาณ แต่เป็นอํานาจพิจารณาอนุมัติของสภาฯ การนําเงินภาษีของประชาชนไป
ใช้จ่ายนั้นต้องมีกฎหมายรองรับ และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่กําหนดไว้เป็น

๑๑
สําคัญด้วย ฉะนั้นเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาญัตตินี้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย เป็นประโยชน์กับ
ท้องถิ่นและประชาชน รวมทั้งถูกต้องตามระเบียบที่กฎหมายกําหนด ผมมีระเบียบกฎหมายที่จะเรียน
แจ้งให้ที่ประชุมได้ท ราบตามลําดับต่อไปนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรั บเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ซึ่งปั จจุ บันก็ ได้มีการแก้ไ ขเพิ่มเติม แต่เกี่ย วกั บญั ตตินี้ท่านทั้งหลายต้องไปดูที่ระเบียบฯ ข้อ 89 ขอ
อนุญาตท่านประธานให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการสภา นํารายละเอียดของระเบียบฯดังกล่าว และหนังสือสั่ง
การแสดงประกอบนะครับ (ประธานอนุญาต) สรุปรายละเอียดดังนี้ครับ การใช้จ่ายเงินสะสมให้กระทํา
ได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้านบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจการที่จัดทําขึ้นเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด แล้วได้มีการส่งเงินสมทบ
เข้ากองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
ใช้จ่าย รายการประจํ า และกรณีฉุ ก เฉินที่มีภัย สาธารณะ เมื่อสภาอนุ มัติ แล้ว ก่อหนี้ผูก พั นภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในกําหนด ให้ถือว่าเป็นอันพับไป และขอให้ท่าน
อ่านหนังสือด่วนที่สุด ตามที่ผู้แถลงญัตติได้อ้างถึงเมื่อสักครู่ หนังสือที่ มท 0808.2/1438 ลงวันที่
10 มีนาคม 2559 ซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียด เพราะหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมที่ผมอ้างถึง
นี้ ที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงแถลงประกอบญัตติ ประธานสภาได้นําเรียนให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบแล้ว
ตามหนังสือลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 มีใครไม่ได้รับหรือไม่ครับ ได้รับทุกคนนะครับ เมื่อท่านได้รับ
ทุกคน ท่านก็พิจารณาตามองค์ประกอบของระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่ผมได้เรียนให้ที่ประชุม
ได้ทราบ ถ้าท่านเข้าใจแล้ว ผมก็ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติที่ 3.1 จะมีทั้งหมด
6 โครงการ ผมจะให้อภิปรายในภาพรวม แต่จะให้ลงมติทีละโครงการนะครับ
ที่ประชุม

รับทราบ

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย เชิญ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับ
เรื่องที่เ รากําลั งประชุ มกันอยู่นี้ใ นวั นนี้ เป็ นเรื่องที่สํ าคั ญ มากทีเ ดีย ว เพราะเป็ นเรื่องที่เ กี่ย วกั บ การ
ขออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ซึ่ ง เทศบาลนครลํ า ปางก็ มี อ ยู่ ใ นจํ า นวนที่ ม ากพอสมควร ต้ อ งเรี ย น
ท่านประธานก่อนว่า การที่มีเงินสะสมมาก ๆ นั้นไม่ใช่เรื่องเสียหาย เป็นเรื่องดีที่แสดงว่าความมั่นคง
ฐานะทางการเงินของเทศบาลนครลําปาง มีความมั่นคงและแข็งแรง นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่
ถามว่าดีอย่างไร แล้ว มีค วามจําเป็ นขนาดไหน ทางราชการถึงได้ออกระเบีย บข้อบั งคั บ ต่าง ๆ เพื่อ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินก้อนนี้ ซึ่งจริง ๆ แล้ว เงินก้อนนี้ ก่อให้เ กิดเพิ่มพูนรายได้ มีดอกเบี้ยได้ และที่

๑๒
สําคัญที่สุด คือ เอาไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ในยามเดือดร้อน เมื่อบ้านเมืองประสบภัยพิบัติต่าง ๆ นานา
ฉะนั้น จึงมีระเบียบหลาย ๆ เรื่องด้วยกันที่จะมาควบคุมในเรื่องนี้ ประการที่สอง เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ ก็ขอ
อภัยท่านประธานไว้ก่อนว่า การอภิปรายของผมอาจจะไปกระทบบางท่านให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจบ้าง
แต่อย่างไรก็ดี ผมก็ได้วิเคราะห์และได้ใช้เวลาพอสมควรที่จะศึกษาในญัตติต่าง ๆ ที่เสนอมาเพื่อขอใช้
จ่ายเงินสะสม ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 ญัตติ ด้วยกัน แต่ในญัตตินี้ก็มี 6 โครงการ ต้องขอบคุณท่านเลขาฯ
ที่ไ ด้ ชี้แจงแสดงรายละเอีย ดในเรื่ องของระเบีย บกฎหมาย เพราะฉะนั้น ผมเชื่อ ว่า ท่านประธานก็ ดี
ท่านสมาชิกสภาก็ดี ได้ศึกษามาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนแล้ว เพราะการที่จะขอใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
จะต้องมีเหตุมีผล อย่างที่ท่านเลขาฯ ได้สรุปเมื่อสักครู่ ว่าจะต้องมีลักษณะอย่างไร ต้องแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนโดยแท้จริง ตรงกับความต้องการโดยแท้จริงของประชาชน ข้ออื่นก็มีการเพิ่มพูนรายได้
ไหม เหล่านี้เป็นต้น ถ้าพิจารณาดูใน 6 โครงการต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว ในความเห็นของกระผมนั้นคิดว่าไม่
เข้าหลักเกณฑ์เลยครับ อาจจะขัดต่อระเบียบด้วยซ้ํา ความถูกต้องต่าง ๆ นานา ผมไม่ทราบว่าเกิดจาก
ความรีบร้อนหรืออย่างไร เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2559 มีการประชุมโดยรัฐบาลเล็งเห็นว่าเศรษฐกิจของ
ประเทศ เลยอยากจะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายให้มากขึ้นและมีหนังสือสั่งการตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม
2559 แล้วก็ให้มีการประชุมในระดับท้องถิ่น วันที่ 15 มีนาคม 2559 มีหนังสือจากปลัดกระทรวง
มหาดไทย แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แล้ววันที่ 14 มีนาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดก็แจ้ง
ให้นายก อปท. ทั้งหมดมาประชุมในเรื่องหลักเกณฑ์ใช้จ่ายเงินสะสมในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ห้อง
ประชุม อบจ.ลําปาง หลายเดือนอยู่ แล้วทําไมเรื่องนี้ถึงจะมา ถ้าเป็นความเดือดร้อนความต้องการของ
ประชาชนโดยแท้จริงก็ไม่น่าจะเนิ่นนานขนาดนี้ นี่เป็นข้อสังเกตประการที่หนึ่ง ถ้ามีความตั้งใจที่จะแก้ไข
ความเดือดร้อน รู้ปัญหา รู้สภาพโดยแท้จริง ควรจะเริ่มตั้งแต่ปลายมีนาคมแล้ว ที่จะมีญัตติเรื่องขอใช้
จ่ายเงินสะสมในทุกโครงการ ก็แสดงว่าโครงการเหล่านี้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนโดยแท้จริง ไม่ได้เป็น
ปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยแท้จริงเลย ประการถัดไป การจัดทําโครงการดูค่อนข้างจะ
รีบร้อน ผมก็ไ ม่แน่ใจว่ามีเหตุอันใดที่จะต้องรีบ ร้อนขอใช้เงินสะสม ความถูกผิดในเรื่องตัวอั กษรก็ ดี
ในโครงการในแผนพั ฒนาอะไรก็ ตาม ถ้าท่านประธานอ่านทุ ก ตั ว อั ก ษร ไม่ตรงกั นเลย นี่ก็ เ ป็ นจาก
เอกสาร แต่ถ้ามาดูใ นหลักการตามที่ผู้ยื่นขอแถลงง่าย ๆ จะทําอย่างไรให้เข้ากับหลั กการที่จะขอใช้
จ่ายเงินสะสมเขียนได้ทั้งนั้น แต่ผมอยากให้ท่านประธานดูเหตุผล ถนน 6 สายในญัตตินี้ 6 โครงการ
บอกว่ามีสภาพชํารุดจากการใช้งานและขาดการบํารุงรักษา ผมไปดูมาแล้วทั้ง 6 เส้นทาง ผิวถนนยัง
เรียบร้อย สวยงาม ไม่เป็นหลุมขรุขระ ไม่เป็นบ่อ บังเอิญผมเป็นมืออาชีพในการถ่ายภาพซึ่งแย่ที่สุด
ผมไปถ่ายมาทั้ง 6 เส้น ทั้ง 6 โครงการ แต่ปรากฏว่า มีดีอยู่แค่ 30 วินาที ซึ่งคงจะต้องขออนุญาตท่าน
ประธานให้ดูตอนท้าย คือถนนตอนช่วงสะพานท่าคราวน้อยไปจนถึงม่อนกระทิง ชํารุดไม่มีชํารุด แต่ไหล่
ทางเท่านั้นเองที่ดูไม่เรียบร้อยและสวยงาม ยังไม่เต็ม ยังไม่ชิดเขตกําแพงรั้วบ้านของราษฎรสองข้าง
บางที่ยั งเป็ นลู ก รัง ทั้ง ๆ ที่งานบํ ารุ งรั ก ษาถนนและสะพานนั้น หินคลุ ก ก็ มี เทศบาลก็ มีก ารต้มยาง
แอสฟัลท์ติคอยู่แล้ว ก็ไม่ได้ไปดูแล อาจจะไปดูแลในบางสายตามการร้องขอของประชาชนที่เดือดร้อน
จริง ๆ เท่านั้น ถามว่า การบํารุงรักษาเป็นหน้าที่ของใคร และควรจะต้องทําอย่างไร ถัดไปเหตุผลที่บอก

๑๓
ว่า ไม่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานการจราจร จึงสมควรต้องทําการปรับปรุงทํานุบํารุงผิวจราจร
กระผมได้เรียนในที่ประชุมนี้หลายครั้งหลายหนและหลายปีด้วย เพราะความปลอดภัยมิใช่มีแต่เรื่อง
ผิวจราจรอย่างเดียวที่จะเป็นหลุมเป็นบ่อ ทางโค้ง ทางหักมุม แต่อยู่ที่สัญญาณการจราจรที่ตีเส้นบน
พื้นผิวถนน สัญญาณป้ายบอกทางแยก ทางเลี้ยว ทางตรง ทางห้ามทั้งหลาย เหล่านี้สําคัญ และใช้เงิน
ไม่มาก ผมได้เรียนท่านประธานในที่ประชุมแห่งนี้หลายครั้งว่า งบที่ใช้จ่ายตีเส้นจราจรก็ดี แม้นจะมี
ไม่มากได้จากเงินภาษีค่าปรับที่รับจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทําไมเราไม่ทําให้มากกว่านั้น ถ้าทําให้
ทั้งบ้านเมืองถนนทุกสาย สองร้อยกว่าเส้นทางในเขตเทศบาลนครลําปางมีเส้นจราจรที่ชัดเจน ทั้งขอบ
ทางทั้งกลางทาง และป้ายสัญญาณครบถ้วน อุบัติเหตุจราจรจะลดลงอย่างมากจนเกือบจะเป็นศูนย์
ก็ว่าได้ นี่จะเข้าหน้าฝนแล้ว เกือบจะทุกเส้นทาง เส้นถนนเลือนหาย เส้นทางม้าลายสําหรับข้ามถนน
เลือนหาย นี่สํ าคั ญ ครั บ ชีวิตและความปลอดภัย การจราจร และเหตุ ผลที่อ้างมานี้ไ ม่ไ ด้เ ข้าเลยครั บ
ถ้าตรวจสอบดี ๆ จะเป็นการขัดต่อระเบียบด้วยซ้ํา ญัตติบอกว่าจะปรับปรุงเสริมผิวจราจรชนิดพารา
แอสฟัลท์ติคคอนกรีต ก็คงเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล แต่มีคําหนึ่งที่น่าสนใจครับท่านประธาน คําที่ท่าน
พูดเมื่อสักครู่ว่าบรรเทานโยบายของรัฐบาล ไม่ทราบว่าบรรเทาอย่างไร จะตามนโนบายรัฐบาลหรือจะ
บรรเทา ก็เพิ่งเคยพบเป็นครั้งแรก กราบเรียนท่านประธานว่า เพียงเหตุผลเท่านี้เราก็มองเห็นแล้วว่า
โครงการทั้ง 6 เส้นทางที่เสนอมานี้ ไม่เ หมาะสมและไม่ส มควรด้วย เมื่อสัก ครู่ท่านเลขาได้ชี้แจงถึง
หนังสือสั่งการ ข้อ 89 นั้นเคร่งครัด ผมเข้าใจว่าเราเคยพูดถึงข้อ 89 นี้มาครั้งหนึ่ง เมื่อครั้งที่จะขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมไปปรับปรุงบํารุงพิพิธภัณฑ์ที่ศาลากลางเก่า ในประการสําคัญถัดมา ในหนังสือ
จากรัฐบาล ท่านเลขาไม่ได้สรุปในรายละเอียด ที่สําคัญผมอยากกราบเรียนให้ท่านประธานได้ดูว่า เขา
เขียนไว้เลยว่า แนวทางปฏิบัตินอกเหนือจากว่า หลักการที่จะต้องบรรเทา ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนโดยแท้จริง นี่ไม่มีข้อมูลแสดงนะครับ เพียงแต่ไปพูดว่าให้อยู่ในแผนพัฒนา ซึ่งทําได้ง่ายมาก
เพีย งแต่เ พิ่ม แผนก็ จ บ ก็ เ ข้าหลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก าร แต่เ หตุ ผ ลไม่เ ข้า เลย อย่า งที่ ผมได้ก ราบเรีย น
แนวทางนี้นะครับ หนังสือสั่งการฉบับล่าสุด โครงการที่จะใช้จ่ายนั้นต้องมีความสําคัญในด้านต่าง ๆ
ดังนี้ สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ ต้องดูตรงนี้ ถนนดีอยู่แล้ว
ไม่มีใครเดือดร้อน ไม่มีใครร้องขอ ถนนเส้นที่จะไปเส้นศรีปงชัยนั้น ถ้านับการสัญจรไปมาผมว่ารถไม่คับ
คั่งและมากพอ อาจจะมีวันที่มีการเผาศพ เพราะเป็นที่ตั้งของสุสานนาก่วมใต้ ก็เส้นทางสั้นๆ จากแยก
ถนนไฮเวย์ลงไปไม่กี่ร้อยเมตร ไปถึงวัดถนนก็ยังผิวเรียบ กว้างขวางดี เพียงแต่ไหล่ทางอย่างที่กระผมได้
กราบเรียนไปแล้ว ไม่เข้าหลักตามเศรษฐกิจพอเพียงเลย ประการถัดไป เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการ
ปรับปรุง บํารุงจัดแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรหรือไม่ ก็ไม่ใช่ เป็นการจัดหาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
หรือไม่ ก็ไม่ใช่ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว นี่บรรยายไว้เยอะ การจัดลานจอดรถให้นักท่องเที่ยวก็ดี
ก็ไม่เข้า ไม่ตรง ส่วนเรื่องการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายใน นั่นก็เป็นนโยบายของรัฐบาล แต่ในญัตติ
บอกว่าใช้พาราแอสฟัลท์ ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าได้ดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหน แล้วราคากลางเรียบร้อย
หรือยัง แล้วเป็นข้ออื่น ๆ นี่ถ้ามาดูในแนวทางแล้ว ผมคิดว่า โครงการทั้ง 6 เส้นทาง และแม้แต่อีก 2
ญัตติก็ตาม ไม่ได้เข้าข่าย อาจจะเป็นการขั ดระเบียบด้ว ยซ้ํา ถ้าได้พิจารณาดูโดยแท้จริง ขอให้ท่าน

๑๔
ประธานได้ดู ใ นการรายงาน มี เ อกสารอยู่แ ผ่นหนึ่ งว่าการรายงานผลการดํ าเนิน งานตามโครงการ
ถ้าได้รับอนุมัติให้ใช้แล้วก็จะมี 4 แนวทางที่ผมได้กราบเรียน เรื่องการจัดหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
เพื่ออุปโภคบริโภค เข้าหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว การรายงานข้อท้าย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ เป็นผู้กํากับดูแล แล้วก็ยังบอกว่า ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ คสช.
ที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 โดยเคร่งครัด อย่างที่ผมได้กราบเรียนแล้วว่า ถ้าดูตาม
เส้นทาง 6 โครงการจริง ๆ แล้ว ไม่ได้เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ที่จะขอใช้เงินสะสม ดูจะเป็นการขัดต่อ
ระเบียบด้วยซ้ํา ท่านประธานครับ ต้องขออภัยอย่างที่ผมกราบเรียนตั้งแต่แรกว่า บางครั้งการอภิปราย
จะไปกระทบใจบางท่าน ภัยร้ายของประเทศไทยเวลานี้และหลาย ๆ ประเทศ ก็คือการทุจริต คดโกง จะ
เป็นไปตามโดยตรง หรือเชิงนโยบายก็แล้วแต่ ท่านประธานทราบดีว่า ตอนนี้คดีทุจริตคลองด่าน ซึ่งเป็น
โครงการระดับใหญ่ของประเทศก็ได้ถูกรื้อฟื้น ขุดคุ้ย สมดั่งคําที่ว่า เงินหลวงนั้นตกน้ําไม่ไหล ตกไฟ
ไม่ไหม้ อาจจะใช้เวลาหลายปี เป็นสิบปีก็ได้ เมื่อมีการขุดคุ้ยถูกร้องเรียนและตรวจพบว่า โครงการนั้น
ไม่ได้เป็นความต้องการโดยแท้จริงของประชาชน ไม่ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดย
แท้ จ ริ ง และก็ ไ ม่ ไ ด้ ส นั บ สนุ น การกระจายรายได้ ไ ปยั ง ท้ อ งถิ่ น โดยแท้ จ ริ ง เลย มี อ ดี ต รั ฐ มนตรี
อดีตข้าราชการหลายท่าน 19 ท่าน ปรากฏชื่อในคดีทุจริตคลองด่าน กระผมถึงอยากกราบเรียนท่าน
ประธานว่า ผู้ ที่จ ะใช้ ดุ ล ยพิ นิ จพิ จ ารณาความเหมาะสมโครงการขอให้ใ ช้ ดุ ล ยพิ นิจ อย่ างรอบคอบ
เหมาะสม สมเหตุสมผล ผู้เสนอขอใช้เงินก็คงจะต้องเขียนให้เข้าหลักเกณฑ์ แต่ถ้ามาดูเนื้อแท้แล้ว ไม่ได้
เข้าหลักเกณฑ์อย่างที่ผมได้กราบเรียนท่านประธาน อาจจะขัดต่อระเบียบหลาย ๆ ข้อด้วยซ้ํา ถ้าได้มี
การตรวจสอบ หรือได้มีการถูกขุดคุ้ยในภายหลัง ดังนั้นผู้ที่จะอนุมัติหรือเห็นชอบให้ใช้เงินนี้ได้ ก็คงต้อง
ใช้ความรอบคอบเป็นอย่างดี สําหรับกระผมเอง อย่างที่ได้กราบเรียนท่านประธานแล้วว่า ผมเป็นผู้หนึ่ง
ที่ไม่เห็นชอบที่จะขอใช้เงินสะสมของเทศบาลนครลําปางมาใช้จ่ายในโครงการ 6 โครงการตามญัตตินี้
รวมทั้งอีก 2 ญัตติด้วยที่การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมบริเวณห้าแยกประตูชัยนั้น จริง ๆ ไม่ได้แก้ไขหรอกครับ
วิธีแก้ไขทางอื่นมีเยอะแยะและแก้ไขได้ผลดีกว่าด้วย ความเดือดร้อนจริง ๆ ก็ใช้เวลาไม่มาก ถ้าฝนตก
เกิน 80 มิลลิเมตร แน่นอนน้ําท่วมขัง ในญัตติที่ 3 ก็เช่นเดียวกัน ไม่ตรงกับระเบียบโดยแท้จริง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอนนี้ยังอยู่ในญัตติที่ 3.1 ผมว่า
ยังไม่ถึงญัตติอื่น ยังไม่ควรพูดครับ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ครับไม่พูดครับ โดย
สรุปว่า ใน 6 โครงการที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานแล้วว่า มีความไม่เหมาะสม และไม่ถูกต้องตาม
หนังสือสั่งการ หรือตามระเบียบต่าง ๆ ก็ขอกราบเรียนว่า ถ้าจะขอมติผม ผมก็คงไม่เห็นชอบและก็ขอ
ท่านได้ให้ท่านเลขาฯ ลงชื่อผมด้วย ว่าผมไม่เห็ นชอบในการขอใช้จ่ายเงินสะสมด้วยเหตุผลตามที่ไ ด้
อภิปรายไปแล้ว เผื่อถ้าหากว่ามีการขุดคุ้ยขึ้นมาในภายหลัง ผมก็จะได้ยืนยันในความสุจริตใจของผมว่า
ผมไม่เห็นชอบด้วยเหตุอะไร เพราะผมยังจําคําปฏิญาณตนเมื่อเข้ารับตําแหน่งสภาในสมัยนี้ว่า ได้พูด
อย่างไร ได้ปฏิญาณอย่างไร ว่าจะทําหน้าที่ด้วยความสุจริตและยุติธรรมเพื่อประชาชน เพื่อท้องถิ่นครับ

๑๕
ขอบคุณครับท่านประธาน แต่ถ้าหากเจ้าหน้าที่สามารถฉายได้ 30 วินาที ก็ขอให้นําภาพขึ้นจอด้วย แต่
ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่
เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
เกี่ ย วกั บ ญั ต ติ 6 โครงการนี้ ผมมองตรงกั น ข้ า มกั บ ขออนุ ญ าตเอ่ ย นามครั บ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ
นายแพทย์วัฒนา คือ อยู่ที่ระเบียบการจ่ายเงินสะสมนี้ ฝ่ายบริหารเขามีอํานาจอนุมัติหรือไม่ คือความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ หรืออยู่ในแผนหรือไม่ ผมว่า ท่านเลขานุการสภา ขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่านจาตุรงค์ พรหมศร ท่านต้อง...(ถอนคําพูด) เกี่ยวกับการทําญัตตินี้นะครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ผมขอประท้ ว งผู้ กํ า ลั ง
อภิปราย คือการใช้คําหรือพูดคําว่า ท่านเลขานุการสภา จาตุรงค์ พรหมศร รู้เห็นรู้ดีเกี่ยวกับการทํา
ญัตตินี้ การใช้ถ้อยคําอย่างนี้ทําให้คนอื่นฟังแล้วเกิดความเสียหายต่อผมครับท่านประธาน คําพูดที่ว่า
คุณจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาฯ รู้เห็นเกี่ยวกับญัตตินี้ดี ผมขอให้ท่านประธานได้วินิจฉัย และ
ให้ผู้กําลังอภิปรายถอนคําพูดนี้ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอให้คุณณัฐกิตติ์ฯ ถอน
คําพูดนี้ครับ
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานวินิจฉัยแล้วนะครับ
ถ้ า อย่ า งนั้ น ผมขอถอนคํ า พู ด ที่ ว่ า รู้ เ ห็ น เกี่ ย วกั บ ญั ต ติ นี้ แต่ ผ มยั ง พู ด ไม่ จ บครั บ ท่ า นประธาน
มีคําสั่งจากทางจังหวัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาล รวมทั้งผู้ที่จัดทําเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
สะสม เข้าไปประชุมร่วมกันที่ อบจ. และผมมีข้อมูลว่า ท่านเลขานุการสภา ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่าน
จาตุรงค์ พรหมศร ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ผมหมายถึงว่า ท่านมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์นี้ ผมอาจจะ
ใช้คําพูดผิดไป ขออภัยด้วยครับท่านเลขาฯ ไม่ได้เป็นการประชดประชันหรือเสียดสีท่าน เพียงแต่ว่าพูด
ผิดตอนต้น แต่ท่านได้เข้าร่วมประชุมจริงหรือไม่ ผมขออภิปรายต่อครับท่านประธาน ผมมองตรงกัน
ข้ามกั บนายแพทย์วั ฒนา ขออนุ ญาตเอ่ย นามนะครั บ ผมอาศั ยระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ย
การรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2547 ข้อ 89 ขออนุญาตอ่านครับท่านประธาน ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริหาร ด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพิ่มพูนรายได้และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกิจการที่กระทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
เรามาดูโครงการที่ 1 ครับท่านประธาน ตามหลักเราต้องเอาแผนพัฒนาเป็นหลัก แผน 3 ปีก็มาจาก
คณะกรรมการจากแผนชุ มชน เขาเดือดร้อน เขามีค วามต้องการอยู่ใ นแผนหมดครั บ ผมอยากเห็ น

๑๖
บ้านเมืองมีค วามเจริญ การเดิน ทางปลอดภั ย ในโครงการที่ 1 ตามแผน หน้า 3-118 โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงถนนพระแก้ว ตั้งแต่แยกถนนประตูม้า (ตรงข้ามบ้านเลขที่ 5) ถึงถนนท่ามะโอ ข้างวัด
แสงเมืองมา เป้าหมายของโครงการคือ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต แต่ตามญัตติที่เสนอมา
บอกว่า โดยการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต การก่อสร้างกับการเสริมผิวเหมือนกันหรือไม่ครับ
ท่านประธาน การก่อสร้างคือต้องทําทั้งระบบนะครับ ต้องบดอัด ต้องรื้อทําหมด แต่นี่เสริมผิวเฉย ๆ ก็
ไม่ ต รงตามแผนพั ฒนาที่อ้ า งไว้ ต ามข้ อ 89 ผมจะอภิ ป รายเฉพาะโครงการที่ ผมสงสั ย ที่จ ะให้ ท่ า น
เจ้าหน้าที่หรือฝ่ายบริหารที่เสนอญัตตินี้ชี้แจงเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณา โครงการที่ 2 ผมเห็น
ว่าเป็นไปตามแผน จะไม่พูดถึงนะครับ โครงการที่ 3 อยู่ในแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ลําดับที่ 3 หน้า 7
ตามแผนบอกว่า โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ําถนนบ้านดงพัฒนา ตั้งแต่สะพานบ้าน
ดงพัฒนาถึงบริเวณแยกถนนบ้านดง เป้าหมายของโครงการ เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา แต่ตามญัตติที่เสนอมาเป็นการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
ไม่มีบอกว่าวางท่อระบายน้ําเลยครับท่านประธาน ปรับปรุงบ่อพัก หมายถึงว่า สี่เหลี่ยมที่เรายกขึ้นหรือ
ว่าเสริมยางไปแล้ว บ่อพักต่ํากว่าถนน แล้วก็เสริมขึ้นมา นี่คือการปรับปรุงบ่อพัก แต่ตามแผนบอกว่า
วางท่อระบายน้ํา นี่ก็ไม่ตรงตามแผนพัฒนาฯ ของกระทรวงมหาดไทยข้อ 89 ครับ โครงการที่ 4 อยู่ใน
แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ลําดับที่ 4 หน้าที่ 8 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนจองคํา ตั้งแต่ถนนไฮเวย์
ลําปาง-งาว ถึงทางเลียบคลองชลประทาน เป้าหมายโครงการคือ เสริมผิวแอสฟัลท์ติค และทําการรื้อ
ทางเท้าเดิมออกทําการก่อสร้างใหม่ แต่ในญัตติที่เสนอมาไม่มีคําว่ารื้อทางเท้าเดิมออก และก่อสร้าง
ใหม่ขนาดกว้าง 1.5 – 2 เมตร ไม่มีบอกครับท่านประธาน ก็ไม่ตรงตามแผนพัฒนาฯ ตามที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ โครงการที่ 5 ผมดูแล้วตรงตามแผน 3 ปี 2559 – 2561 ของเราครับ
โครงการที่ 6 ตามแผนพัฒนาฯ หน้าที่ 3-133 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประตูม้า ตั้งแต่ถนน
วังโค้งถึงสุดเขตเทศบาลนครลําปาง เป้าหมายการพัฒนา ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติค พร้อมปรับปรุง
บ่อพัก แต่ในญัตติที่เสนอเข้ามาประกอบการพิจารณาบอกว่า ทําการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
ขนาดกว้าง 8.00 – 12.00 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก ญัตตินี้ก็ไม่ตรงตามแผนที่กําหนดไว้ครับ
ก็ อ ยากจะขอเรี ย นผู้ เ สนอญั ต ติ หรือ เจ้า หน้า ที่ ที่เ กี่ย วข้อ งอธิ บ าย หรื อ ชี้แ จงเหตุ ผ ล ประกอบการ
พิจารณา การตัดสินใจในญัตตินี้ และเมื่อได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ ผมจะขอใช้สิทธิอภิปรายต่อครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ท่านเลขานุการสภา
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภา
เทศบาลนครลําปาง ผมต้องขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิงนะครับ เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านได้
อภิปรายตอนหนึ่งซึ่งพูดในที่ประชุมแห่งนี้ว่า กระผมในฐานะเลขานุการสภา ได้เข้าร่วมประชุมกับทาง
จังหวั ดลําปางในเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ตามที่
ผู้เสนอญัตติได้แถลงต่อที่ประชุมไปเมื่อสักครู่ คือ หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1438 ลงวันที่

๑๗
10 มีนาคม 2559 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ทางจังหวัด
ลําปางซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกํากับดูแลการใช้จ่ายเงินสะสม ได้มีการเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัด
ท่านรองปลัด หรือหัวหน้าส่วนการคลัง รวมถึงท่านประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัด
ลํ าปางเข้าร่วมรั บฟั งการชี้แจง การใช้ จ่ายเงินสะสมเมื่อวั นที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุ ม
องค์การบริหารส่วนจั งหวัดลําปาง เนื่องจากท่านประธานสภาฯ ติดภารกิจในวั นดังกล่าว ท่านจึงได้
มอบหมายให้ผมเข้าร่วมประชุมแทนท่านฯ ดังนั้น ผมจึงไปในฐานะผู้แทนของท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ซึ่งในวันนั้นทางเทศบาลนครลําปางที่ผมสังเกตเห็น มีท่านรองปลัด ท่านผู้อํานวยการกอง
คลัง และเจ้าหน้าที่อื่นอีก ได้ไปร่วมฟังการชี้แจงเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม ผมเรียนว่า ทางจังหวัดได้บอก
เรื่องหลักเกณฑ์ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร ก็เหมือนกับผมเรียนต่อที่ประชุมว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ข้อ 89 ต้องเป็นไปตามแผน และให้ข้อสังเกตว่า การที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบตามที่ผมพูด
เมื่อสักครู่ เพราะต้องการให้การใช้จ่ายเงินสะสมมีความคล่องตัว ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการ
ยกเลิกเรื่องหลั กเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมรวม 3 ฉบับ ซึ่งรายละเอียดผมจะไม่พู ดถึง และกํ าหนด
รายละเอียด ที่ มท 0808.2/ว 1438 ลงวั นที่ 10 มีนาคม 2559 ขึ้นมา โดยต้องการให้องค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นที่ มี เ งิ น สะสมหลั งจากได้ มี ก ารหั ก ค่ าใช้ จ่ ายต่ าง ๆ แล้ ว ได้ นํ าเงิ นออกมาเพื่ อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และอีกส่วนหนึ่งเพื่อต้องการสนับสนุน
โครงการของรัฐบาล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ข้อสังเกตว่า โครงการที่จะทําสนับสนุนโครงการรัฐบาลมีอะไรบ้าง
แต่ถ้าท่านดูหนังสือก็จะบอกอย่างชัดเจนว่า ให้ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่น
จังหวัด ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการ สนับสนุน และติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ผมขอเรียนชี้แจงสักเล็กน้อยว่า ทําไมผมถึงได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในเรื่องนี้ แต่การที่ท่านจะพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ เป็นอํานาจหน้าที่ของที่ประชุมแห่งนี้ เพราะ
การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปโดยอนุมัติของที่ประชุมสภาเทศบาล ขอบคุณครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ที่
เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตตินี้เป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับการทําถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติค ซึ่งดูผิวเผินแล้วก็เป็นโครงการที่ดี แต่ผมได้รับฟังการ
อภิปรายจากผู้อภิปรายก่อนหน้านี้ 2 ท่าน ผมก็เห็นว่ามีเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ไม่เรียบร้อย เนื่องจากว่า อย่าง
ที่ผู้อภิปราย ขออภั ยที่เอ่ยนามครับ ท่านนายแพทย์วัฒนา ว่า หลัก ๆ คือเรื่องนี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ไม่
ถูกต้อง ไม่ชัดเจนว่า ถ้าเราอนุมัติโครงการนี้ไปแล้ว อาจจะถูกตรวจสอบหรือถูกร้องเรียน เพราะฉะนั้น
ผมจึงมีความกังวลว่า โครงการนี้ผมเกรงว่าอาจจะเกิดปั ญหากับสภาของเรา ก็อยากจะเรียนถึงท่าน
สมาชิกทุกท่านให้พิจารณาอย่างรอบคอบ นอกจากนี้แล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการอ้างถึงในแผนของ
เทศบาลเรา โครงการต่าง ๆ ที่ได้นํามาบรรจุในครั้งนี้ 6 โครงการ ซึ่งทั้งถ้อยคํา ทั้งปริมาณงานก็ไม่ตรง

๑๘
ผมจึงเห็ นว่า นี่เป็ นอีกปั ญหาหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้แล้ว ได้มีการใช้วั สดุ ใหม่ที่ไม่เคยใช้ใน
เทศบาลมาก่อน ก็คือ วัสดุที่ทําผิวทาง ที่เรียกว่า พาราแอสฟัลท์ติค ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าจะดีกว่าของเดิม
มากน้อยเพียงใด เพราะว่าฝ่ายบริหารก็ไม่ได้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียมาให้ทางสภาดู แต่ที่ผมอยากจะชี้ให้
ที่ประชุมทราบคือว่า วั สดุตัวใหม่ที่เรียกว่า ผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ปรากฏว่า ราคาสูง ราคาต่อ
หน่วย 335 บาท ของเดิมที่เราใช้กันที่ผ่านมาประมาณ 304 บาท จะเห็นว่าราคาต่อตารางเมตรถูกกว่า
นอกจากนี้ การที่เราใช้ผิวพาราตัวนี้ ทําให้เราต้องใช้ Factor F 1.3365 ซึ่งสูงกว่า Factor F ที่เคยใช้กับ
ยางแบบดั้งเดิมที่เคยมี 1.2726 จึงเรียกได้ว่าราคาจะสู งขึ้นมาโดยรวมอีก 6% เพราะฉะนั้น ผมจึง
อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตว่า โครงการนี้ถ้าจะให้เป็นการช่วยเหลือสนองนโยบายของรัฐบาล ผมก็เข้าใจดี
แต่ว่าการช่วยเหลือกันโดยมาก ราคาต้องใกล้เคียงหรือเท่ากัน แต่นี่กลายเป็นว่าเราช่วยในราคาที่สูงกว่า
เพราะฉะนั้น ผมจึงไม่เห็นด้วยและขอให้ที่ประชุมบันทึกได้ว่า กระผมนายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ไม่เห็นด้วย
กั บญั ตตินี้นะครั บ เนื่องจากว่า ไม่เหมาะสมตามเหตุ ผลที่ได้ อภิปรายไป เหตุ ผลอี กหนึ่งที่เมื่อสั กครู่
ผู้บริหารได้ชี้แจงมาก็คือ เรื่องของผิวทางเดิมที่ชํารุด ผมได้เคยลองขับรถไปดูเส้นทางต่าง ๆ แล้ว ถนนก็
ยังดี สภาพประมาณ 80 – 90% ไม่ถึงขั้นที่จะต้องเอาเงินตั้งยี่สิบกว่าล้านมาลงในโครงการเหล่านี้
โครงการที่มีความจําเป็นยังมีอีกมากมาย ผมอยากจะขอให้ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด เงินสะสม
เป็นเงินคลังที่ใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง หมายถึง หากเรามีเหตุจําเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน เราจะใช้เงินตัวนี้
ให้เกิดประโยชน์ทันที แต่เราเอาเงินมาใช้ในโครงการนี้ ซึ่งไม่ถูกหลักเกณฑ์นะครับ และยังไม่มีความ
จําเป็ นต้องใช้ในขณะนี้ด้วย เพราะฉะนั้นผมจึงไม่เห็นด้วย ขอฝากคํ าอภิปรายและข้อสั งเกตถึงเพื่อน
สมาชิกทุกคน ระยะหลังผมทราบว่า อาจจะ...(ถอนคําพูด) บางอย่างทําให้เพื่อนสมาชิกอาจจะไม่ได้ใช้คํา
อภิปราย เหตุผลอะไรต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ เป็ นหลักการในการตัดสินใจ ผมก็ขอฝากการตัดสินใจ
ครั้งสําคัญนี้ในการลงมติครั้งนี้ด้วย ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ผมอภิปรายเมื่อสักครู่
เจ้าหน้าที่องค์กรของเราหรือว่าผู้เ สนอญัตติจะอธิบายเหตุหรือไม่ว่า การก่อสร้างและการเสริมผิว
เหมือนกันหรือไม่ จะมีใครชี้แจงหรือไม่ครับ หรือจะให้ผมอภิปรายต่อครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เพื่อความกระจ่าง เพื่อความชัดเจนของโครงการ 6 โครงการ ผมขอ
อนุญาตท่านประธานสภา ขอให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครลําปางได้อธิบายทั้ง 6 โครงการดังกล่าว
เพื่อที่สมาชิกสภาจะได้ประกอบการพิจารณาอนุมัติต่อไปครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายวสันต์ สุวรรณวงศ์

๑๙
นายวสั น ต์ สุ ว รรณวงศ์ ผู้ อํ า นวยการส่ ว นควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง กราบเรี ย น
ท่านประธานสภาฯ ที่เ คารพ และท่า นสมาชิก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติทุ ก ท่าน กระผมนายวสั น ต์
สุวรรณวงศ์ ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง สําหรับโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนกรณีถ นนลาดยางทั้ง 6 โครงการ ขอนํ าเรีย นว่า เนื่องจากโครงการนี้เ ป็ น
โครงการที่สนับสนุนการใช้ยางพาราของรัฐบาล ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
ในความเป็ นจริงแล้ ว ตามมาตรฐานของท้ องถิ่ นเรา เรายั ง ไม่มี มาตรฐานกลางที่ใ ช้ สํ าหรั บ การคิ ด
ยางพาราแอสฟัลท์ แต่เนื่องจากเป็นโครงการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของการใช้ยางพารา ทาง
ที ม งานของส่ ว นควบคุ ม การก่ อ สร้ า งก็ ไ ด้ ป ระสานงานกั บ กรมทางหลวงชนบทในการกํ า หนดเป็ น
มาตรฐานงานก่อสร้าง รวมทั้ง การคิ ด การประมาณราคากลางด้ว ย จะเห็ น ได้ว่ าการใช้ ย างพารา
แอสฟัลท์ เอามาเป็นส่วนผสมหนึ่งของแอสฟัลท์ เปรียบเทียบกับแอสฟัลท์คอนกรีตเดิมราคากลางจะสูง
กว่าประมาณ 10% และประสิทธิภาพการใช้งานตามที่ได้ทําการศึกษามาก็มีคุณภาพใกล้เคียงกับการ
ใช้แอสฟั ลท์ติคคอนกรีต สําหรั บโครงการที่ท่านสมาชิกได้ถามรายละเอียดจะไม่ตรงกับแผนทีเดีย ว
นะครับ เนื่องจากแผนพัฒนาเทศบาล แผน 3 ปี 3 โครงการได้ระบุในแผนเดิมไว้ว่าเป็นการก่อสร้าง
ถนนแอสฟั ล ท์ ติ ค คอนกรี ต กระผมขอนํ า เรี ย นชี้ แจงว่ า ในกระบวนการก่ อ สร้ า งถนนแอสฟั ล ท์ ติ ค
คอนกรีตจะเป็น Cost หลักของกระบวนการก่อสร้าง ส่วนศัพท์ย่อยของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโครงการ
ก่อสร้างก็จะประกอบด้วย การเสริมผิวแอสฟัลท์ติค การปูผิวแอสฟัลท์ติค ซึ่งเรารู้โดยทั่วไปว่า over lay
มีการก่อสร้างปรับปรุง และมีการซ่อมสร้างในวิธีการ ซึ่งจากการที่เราได้ประสานงานเพื่อใช้ขอแบบ
มาตรฐานในการทําเป็นพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต รวมทั้ง การคิดราคากลางจากกรมทางหลวงชนบท
ทางกรมทางหลวงชนบทได้แนะนําว่าให้ระบุกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักที่เราใช้จริง ๆ สําหรับโครงการ
ก่อสร้าง ซึ่งกิจกรรมหลักทั้ง 6 โครงการของเราจะเป็นการเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีตเป็นหลัก
ส่วนงานที่เป็นงานรองเช่น งานปรับปรุงทางเท้า กรณีถนนวัดจองคํา รวมถึงงานตีเส้นจราจร ซึ่งท่าน
นายแพทย์วัฒนาได้พูดถึง รวมทั้งปรับปรุงบ่อพักก็จะเป็นกิจกรรมรอง ซึ่งเราระบุรายละเอียดในแบบ
แปลนว่ า เป็ น negative ซึ่ ง เราจะเห็ น ได้ ว่ า เนื้ อ งานของการก่ อ สร้ า งเป็ น งานเสริ ม ผิ ว แอสฟั ล ท์ ติ ค
เป็นหลัก และงานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแผน เช่น งานปรับปรุงทางเท้า กรณีถนนวัดจองคํา ก็อยู่ในแบบ
แปลน อยู่ในรายละเอียดการประมาณการ ซึ่งท่านสมาชิกสภาฯ สามารถดูได้ในบัญชีประมาณการ
ที่ประกอบ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณท่านผู้อํานวยการฯ
วสันต์ ที่ชี้แจงเหตุผลของญัตติที่ไม่ตรงตามแผน ซึ่งผมก็พอจะเข้าใจ แต่ผมอยากจะเรียนถามผู้บริหาร
ผู้ทําญัตตินี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม
2559 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม ข้อ 2.3.2 ขออนุญาตอ่านนะครับ ให้กระทําได้เฉพาะ

๒๐
โครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการชุมชนและ
สังคม ผมไม่ได้มองประเด็นอื่นนะครับท่านประธาน ผมอยากเห็นความเจริญของบ้านเมือง อยากเห็น
ประชาชนได้รับบริการ ได้รับประโยชน์มากที่สุดครับ แต่ผมมีข้อสังเกตตามหนังสือฉบับนี้ ข้อ 2.3.4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความพร้อมด้านสถานที่ และโครงการหรือกิจการต้องไม่ซ้ําซ้อน
กับโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทําไว้แล้ว หรือที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐได้
ดําเนินการแล้ว รวมทั้งสามารถดําเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การผ่านเงินสะสม 6
โครงการและอีก 2 ญัตติ ผมอยากขอรับความยืนยันจากผู้บริหาร ท่านสามารถทําได้หรือไม่ครับภายใน
ไม่กี่เดือนจะสิ้นปีงบประมาณ ขอได้รับคําชี้แจงครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย
ก่อนนะครับ มีท่านใดจะอภิปรายอีกครับ เชิญ นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์
นายณั ฐ ธนวั ฒ น์ ปั ญ ญาพั น ธ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมได้นั่งฟังท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้อภิปรายไปแล้ว 3 ท่าน
และเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลนครลําปางก็ได้ช้ีแจงทั้ง 6 โครงการเรียบร้อย ซึ่งผมเองก็ได้รับหนังสือ
ด่วนที่สุดฉบับนี้ในหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้อ่านพร้อม ๆ
กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ผมอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย ผมก็ยังไม่มี
ความรู้สึกว่า ทั้ง 6 โครงการ ที่คณะผู้บริหาร นํ าโดย ท่าน ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี
นครลํ าปาง ได้นําเสนอเป็ นญั ตติต่อสภาเทศบาลนครลํ าปางว่าผิด ตรงไหนของระเบีย บการใช้จ่าย
เงินสะสม ตามหนังสือด่ว นที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว 6683 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 หน้าแรก
วรรคที่สอง จังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีเงินสะสมหลังจากที่ได้สํารองเป็นรายจ่ายที่จําเป็นไว้แล้วเพียงพอที่จะนําไปใช้
จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ และสนับสนุนการดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล นี่เป็นประโยคแรกที่ผมจะสนับสนุนและเห็นด้วยกับโครงการทั้ง 6 โครงการใน
ญัตติที่ 3.1 นี้ “เป็นโครงการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง” และอีกข้อหนึ่ง ข้อ 2 กําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนตามอํานาจหน้าที่ และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ให้องค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่นถือเป็ นแนวทางปฏิบั ติ”และหนั งสือด่ว นที่สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1438 ลงวั นที่ 10
มีนาคม 2559 ข้อ 2.3.1 “โครงการที่จะนําเงินสะสมไปใช้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และตรงกับความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง” ทั้ง 6 โครงการมีวงเล็บว่าตามแผนพัฒนา 3 ปี 2559-2561
ตามลําดับ ผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับ ในข้อ 2.3.1 “โครงการที่จะนําเงินสะสมไปใช้ต้องเป็นไป
ตามเพื่อประโยชน์และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยนําเอาข้อมูลปัญหาและ
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ความต้องการจากแผนพั ฒนาท้อ งถิ่น มาใช้ใ นการจั ด ทํ าโครงการ” ชั ด เจนครั บ ว่าโครงการนี้ค ณะ
ผู้บริหาร นําโดย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้นําเอาความต้องการพื้นฐานจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง มาเป็นพื้นฐานในการพิจารณาและ
ดุลยพินิจของท่านนายกเทศมนตรีนครลําปางกับคณะผู้บริหาร และผมจะขอยกอีกข้อหนึ่งเพื่อเป็นการ
พิจารณาว่า ญัตติข้อ 3.1 ทั้ง 6 โครงการนี้มีความชอบตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 ข้อ 2.3.2 “ให้กระทําได้เฉพาะ
โครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการชุมชนและ
สังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ หรือกิจการที่จัดทําขึ้นเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 โดยพิจารณาให้ความสําคัญใน
ด้านต่าง ๆ” ท่านประธานที่เคารพครับ การที่ผิวถนนขรุขระ ถนนบางเส้นเอายางแอสฟัลท์หรือยางมะ
ตอยไปปะแล้วปะอีก ถนนบางเส้นพอฝนตกรถวิ่งน้ํากระเซ็น โดนใส่คนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซต์บ้าง โดน
ใส่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาบ้าง ความเดือดร้อนอย่างนี้ เป็นความเดือดร้อนด้านพื้นฐานของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครลําปางหรือไม่ อย่างไร เพราะฉะนั้นในการพิจารณาทั้ง 6 โครงการนี้ขึ้นมาเป็นญัตติ
ในเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลํ าปางเพื่อการบริการและสั งคม ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานจํานวน 6 โครงการเป็นเงินยี่สิบสามล้านบาทเศษนั้น ผมขอสนับสนุนโดยสุจริตใจในนามสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง โดยไม่มีสิ่งจูงใจใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากยึดหลักการแก้ไขความเดือดร้อนของพี่
น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางเป็นสําคัญ ในฐานะเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดลําปางที่
เลือกมาเป็นตัวแทนในที่นี้ เพราะฉะนั้นผมขอสนั บสนุนและขอรับรอง และเรียนให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปางทุกท่านผ่านไปยังท่านประธานสภาฯ ว่า ทั้งหมดตามระเบียบที่ผมได้อ้างถึงนี้ เล่ม
เดียวกัน ได้รับเกือบพร้อม ๆ กัน เพื่อมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาในญัตติข้อ 3.1 นี้ เพื่อเป็นประโยชน์
สูงสุดกับพี่น้องในเขตเทศบาลนครลําปาง ผม นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ เห็นชอบโดยสุจริตใจกับ
ญัตตินี้ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ท่านเลขานุการสภา
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง จริง ๆ แล้วในการทํางานแต่ละครั้งผมต้องรับผิดชอบหน้าที่ 2 ด้านควบคู่กันไป ด้านหนึ่งก็
คือเลขานุการสภา อีกด้านหนึ่งก็คือการทําหน้าที่สมาชิกสภา ตามบทบาทหน้าที่ของผม เมื่อสักครู่ผม
รู้ สึ ก ไม่ ส บายใจที่ ท่ า นสมาชิ ก ผู้ ท รงเกี ย รติ ท่ า นหนึ่ ง ได้ อ ภิ ป รายขออนุ ญ าตเอ่ ย นาม ท่ า นสมบู ร ณ์
คุรุภากรณ์ ที่ท่านพู ด บอกว่า ขอให้ส มาชิก ได้ทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา พู ดในทํ านองว่ามีค นถู ก
ชักจูงใจทํานองนี้ ที่จริงผมไม่ได้เดือดเนื้อร้อนตัวอะไร แต่การที่พูดแบบนี้อาจจะกระทบกระทั่งคนอื่นที่
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ได้ฟังแล้ว อาจจะรู้สึกไม่ดี ซึ่งตรงนี้ขอเรียนท่านว่า คนอื่นผมไม่ทราบ แต่ผมทําหน้าที่ด้วยความสุจริต
ซื่อสัตย์ ตามแนวคิดของกรอบกฎหมายที่ให้อํานาจไว้ เมื่อสักครู่ท่านนายกฯ ได้ลุกขึ้นชี้แจง และท่าน
ประธานได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับญัตตินี้ได้มีโอกาสชี้แจงเพื่อประกอบการตัดสินใจต่อการ
พิจารณาญัตตินี้ เช่นเดียวกันครับ ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง การที่จะพิจารณาญัตติ
อะไรก็แล้วแต่ ผมก็ต้องดูด้วยความละเอียดรอบคอบ ผมเรียนในเบื้องต้นว่า การใช้จ่ายเงินสะสมตาม
ข้อ 89 นั้น มีองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง กิจการเฉพาะในอํานาจหน้าที่ บําบัดความเดือดร้อน ผมไม่
ทักท้วงครับท่านประธาน ผมเห็นด้วย การทําถนนเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ชาวบ้านเดือดร้อน เป็นอํานาจ
หน้าที่ที่ต้องทําแค่นั้น อ่านกฎหมายให้ตลอดครับ ในระเบียบข้อ 89 ทั้งนี้เป็นไปตามแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด คําว่าเป็นไปตามแผน ไม่ใช่อยู่ในแผนนะครับ แผน
เขียนไว้อย่างไร สีดํา สีแดง ก่อสร้าง เสริมผิว ฉะนั้นต้องเอาแผนเป็นแม่บท ท่านจะทําญัตติแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างไร ก็เอามาจากแผนครับ ทําให้ตรงตามแผน ที่ผมลุกขึ้นอภิปราย
เพราะต้องการรับฟังข้อความให้รอบด้านในการทําหน้าที่ของผม ผมเรียนท่านประธานว่า ในแผนที่เขียน
ว่าก่อสร้าง กับในญัตติที่เขียนว่าเสริมผิว ผมไม่มีความรู้ทางด้านช่าง เพราะผมไม่ใช่นักการช่าง ผม
เป็นนักกฎหมาย ฉะนั้น เพื่อความกระจ่างแจ้งในการตัดสินใจตรงนี้ ผมขอกราบเรียนต่อท่านประธาน
ขออนุญาตให้ผู้อํานวยการสํานักการช่าง ซึ่งเป็นคนที่ผมเคารพนับถือ และท่านก็มีความรู้ความสามารถ
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่า คําว่า ก่อสร้าง กับการเสริมผิว เหมือนกันหรือไม่ หรือแตกต่างกันหรือไม่
จะได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ ตามโครงการในแผน แผน 3 ปี หน้า 118 ที่ทางผู้บริหารอ้าง เขียนว่า
ก่อสร้าง แต่ในญัตติเขียนว่า เสริมผิว ถ้าผมมองก็คือมองคนละอย่าง นี่คือประเด็นแรก ประเด็นต่อไป
ในญัตติถัดมาผมเห็นประมาณการความยาวเช่น ในโครงการที่ 3 ถนนบ้านดงพัฒนา ความยาวตาม
แผนบอกว่า 325.00 เมตร แต่ในญัตติบอกว่า 655.00 เมตร ความยาวแตกต่าง แผนเขียนไว้อย่าง
หนึ่ง เท่าที่ผมได้ไปอบรมศึกษาโดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถาบันการศึกษาที่
เป็นที่ยอมรับ ผมสอบถามวิทยากรบรรยายว่า เรื่องความยาวประมาณการ ถ้าน้อยกว่าเล็กน้อยไม่
เป็ น ไร เพราะตอนที่ ทํ า แผนอาจจะดู แ บบคร่ า ว ๆ แต่ เ วลาปฏิ บั ติ จ ริ ง พื้ น ที่ บ างส่ ว นอาจจะอยู่
นอกเหนือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจะอยู่ในที่ของเอกชน จะน้อยกว่าหนึ่งเมตรหรือครึ่ง
เมตรไม่เป็นไร แต่ถ้ามากกว่าไม่ได้ครับ แต่โครงการที่ผมยกตัวอย่างนี้ความยาวมากกว่าประมาณสาม
ร้อยกว่าเมตร มองคลาดเคลื่อนถึงขนาดนี้จะไม่ให้ผมสงสัยได้อย่างไร ฉะนั้นผมต้องเรียนถามผู้รู้ก็คือ
ท่านผู้อํานวยการสํานักการช่างเช่นเดียวกัน ตรงนี้ขอให้ท่านได้ชี้แจงเพื่อติดในรายงานการประชุมแห่งนี้
ว่า สิ่งที่ผมสงสัยในสองประเด็นนี้ ควรจะเป็นอย่างไร แต่ผมเรียนต่อท่านประธานว่า ในฐานะที่เป็น
สมาชิกสภา และในฐานะเป็นนักกฎหมาย การผิดแปลกแตกต่างอย่างนี้ โดยวิธีปฏิบัติถ้าเป็นปัญหา
ความเดือดร้อน หรือเป็นนโยบายของผู้บริหารหรืออะไรก็แล้วแต่ตามข้อ 89 แต่ทั้งนี้ก็ต้องเป็นไปตาม
แผนตามที่กฎหมายบัญญัติ หากท่านจะทําท่านต้องแก้ไขแผน ผมไม่ได้ห้าม และอยู่ในอํานาจของ
ผู้บริหารที่จะแก้ไขด้วย หากท่านจะสนองนโยบายรัฐบาลก็ตาม จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนก็ตาม
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ข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่า เรื่องนี้ทางจังหวัดได้ประชุมชี้แจงตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 แผนที่
ท่านแก้ไขเพิ่มเติม หลั งจากประชุมท่านมาทํ าแผน มีความชอบธรรมครับ ที่ท่านจะแก้ไ ขให้ถู กต้อง
ให้ตรงทั้ง 6 โครงการนี้ ถ้ามองแล้วมี 2 โครงการที่เป็นไปตามแผน คือโครงการที่ 2 กับโครงการที่ 5
เข้าหลักเกณฑ์ข้อ 89 เข้าหลักเกณฑ์ตามหนังสือด่วนที่สุดที่เราพูดย้ํากันเมื่อสักครู่ แต่ผมมีประเด็น
สงสัย 2 ประเด็น และขอให้ชี้แจงตรงนี้ เพื่อการตัดสินใจ อีกประการสําคัญครับ ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50
วรรคท้าย ได้บัญญัติไว้ชัดเจน ผมขออนุญาตอ่านนะครับ เพื่อผมจะใช้ประกอบการตัดสินใจ บอกไว้ว่า
“การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ดี และให้ คํ านึ ง ถึ งการมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
เทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิ ด เผยข้อ มู ล ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เ ป็ นไปตามกฎหมาย ระเบีย บ ข้อบั งคั บ ว่าด้ว ยการนั้นและ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด” นอกจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย นอกจาก
หนังสือสั่งการแล้ว ด้วยความเคารพครับท่านประธาน ผมยึดหลักตามพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา
50 วรรคท้าย ตามที่ผมกราบเรียนต่อท่านประธานเมื่อสักครู่ ตอนนี้ผมยังไม่อาจจะที่จะพูดได้ว่าผม
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ผมจะขอฟังคําชี้แจงที่ผมสงสัยอยู่สองประเด็นจากผู้อํานวยการสํานักการช่าง
หลังจากนั้นผมจะใช้ดุลยพินิจว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบครับ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ท่านผู้อภิปรายไปเมื่อ
สักครู่ จะให้ฝ่ายบริหารตอบ ผมจะขอถามเพื่อจะได้ตอบทีเดียวเลยนะครับ นิดเดียวครับ สั้น ๆ ใน
หนังสือเรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในข้อที่ 2.3.2 (5)
“โครงการส่ง เสริ มการใช้ ย างพาราภายในประเทศตามนโยบายของรั ฐ บาล ซึ่ง ขณะนี้ก ารยางแห่ ง
ประเทศไทย (กยท.) อยู่ระหว่างดําเนินการรับซื้อยางจากเกษตรกรเพื่อนํามาใช้ในโครงการ เมื่อทราบ
แนวทางปฏิบั ติ ที่ชัด เจนเกี่ย วกั บ รายชื่อผู้ ป ระกอบการที่มีสิท ธิเ ข้าร่ ว มโครงการ ประเภทโครงการ
มาตรฐานวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ รวมทั้งราคามาตรฐาน หรือราคากลางแล้ว กระทรวงมหาดไทยจะได้
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง” นี่ก็บอกว่า กระทรวงมหาดไทยยัง
ไม่มี ราคามาตรฐานตรงนี้ และดู ใ นแผ่ นสุ ด ท้า ยแนวขวาง ซึ่ง เขี ย นไว้ใ นหมายเหตุ (*) รอการแจ้ ง
แนวทางปฏิบัติจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งก็เขียนไว้ว่าส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศไทย และมี
วงเล็บไว้ ตัวนี้ก็ชัดเจนตามข้อ 2.3.2 (5) ว่า รอการแจ้งแนวทางปฏิบัติจากกระทรวงมหาดไทย ใน
ญัตตินี้ที่จะทําถนนเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ก็อยากจะให้ทางผู้บริหารตอบว่า เอาราคากลาง
หรือราคามาตรฐานนี้มาจากไหน ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
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นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จริง ๆ ก็เห็นด้วยกับเพื่อน
สมาชิ ก หลายท่ า นที่ ไ ด้ อ ภิ ป รายไว้ ว่ า โครงการเหล่ า นี้ เ ป็ น โครงการที่ ต อบสนองนโยบายรั ฐ บาล
เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่ก็อย่างที่ท่านเลขานุการสภาได้กรุณาให้
ข้อมูลไว้ และให้แนวทางที่ถูกต้อง ชัด เจนในการที่พวกเราจะทําหน้าที่ในการปฏิบัติเพื่อพิจารณา 6
โครงการนี้ ต ามญั ต ติ 3.1 ผมจะขอเสริ ม สิ่ ง ที่ ท่ า นเลขานุ ก ารได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ไว้ ก็ คื อ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในขณะเดียวกันก็
จะถามประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ไปที่ฝ่ายบริหารให้กรุณาตอบ เพื่อที่กระผมและเพื่อนสมาชิกจะได้ใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่า สมควรที่จะอนุมัติเพราะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อระเบียบกฎหมาย หรือมี
ความจํ าเป็นที่จะไม่สามารถอนุมัติได้เพราะญั ตตินี้ขัด กับ ระเบีย บหลัก เกณฑ์กั บข้อกฎหมาย ผมขอ
อนุ ญ าตท่ านประธานได้ อ่า นระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒนาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในระเบียบนี้ให้ความหมายของคําสําคัญไว้ 3 คํา ก็คือ “การแก้ไข” หมายความว่า
การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนา หรือแผนการดําเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทําให้วัตถุประสงค์และ
สาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป “การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มี
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี และ “การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การ
ทําให้วัตถุประสงค์และสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การแก้ไขแผนพัฒนาใน
หมวดที่ 4 ระบุ ไ ว้ว่า การแก้ไ ข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ย นแปลงแผนพั ฒนา ข้อ 21 การแก้ไ ข
แผนพัฒนาเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี
ให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนั บสนุนการจัดทํ า
แผนพั ฒนาท้องถิ่น จั ด ทํ าร่างแผนพั ฒนาสามปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ย นแปลงพร้อมเหตุ ผลและความ
จําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
สามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และ (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ
ร่า งแผนพั ฒ นาสามปี ที่ เ พิ่ มเติ มหรือ เปลี่ย นแปลง และประกาศใช้แ ผนพั ฒนาสามปี ที่เ พิ่ม เติ มหรื อ
เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่เช้าที่ท่านนายแพทย์วัฒนาได้กรุณาลุกขึ้นมาให้ข้อมูล อภิปรายชี้ให้เห็นประเด็ น
สํ าคั ญ ต่า ง ๆ รวมทั้งเพื่อ นสมาชิ ก อีก หลายท่ านที่เ ห็ นด้ ว ย และไม่ เ ห็ นด้ว ย ด้ว ยเหตุ ผลต่า ง ๆ ผม
อยากจะเสริมข้อสงสั ย ที่ต่อจากท่านเลขาฯ และท่านร้อยเอกศั ก ดิ์ชัย หงษ์ใ จสี ผมจะทวนให้ฝ่าย
บริหารได้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่า ข้อสงสัยเกี่ยวกับคําที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี และคําที่ปรากฏอยู่ใน
โครงการที่เสนอเป็นญัตติมานี้คําว่า ก่อสร้าง กับ เสริมผิว เป็นสาระสําคัญหรือไม่ เหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร การประมาณการความยาวซึ่งท่านเลขาฯ ได้กรุณายกตัวอย่างไว้แล้วว่า ถ้าหายไปสักเมตรสอง
เมตรก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าหายไปครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็น หรือเท่าตัว คงจะเป็นอะไรขึ้นมาบ้าง และในส่วน
ของคําว่า ชนิดวัสดุ เดิมในแผนระบุเพียงแต่ว่า ให้ใช้แอสฟัลท์ติคคอนกรีต แต่ในโครงการที่ฝ่ายบริหาร
เสนอเข้ามาระบุว่า ให้ใช้พาราแอสฟัลท์ ซึ่งทางร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ก็ได้ท้วงไปแล้วว่า ยังไม่มี
ราคากลาง ถึงแม้จะได้รับคําชี้แจงจากทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ว่า ได้ปรึกษากับทางหลวงชนบท แต่เท่าที่ฟัง
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และมีข้อมูลมา ทางหลวงชนบทเป็นโครงการนําร่อง เป็นโครงการนําร่อง (pioneer) เป็นโครงการวิจัย
เขาจะใช้งบประมาณในลั ก ษณะที่เป็ นการวิจัย ของเขา แต่ของเราเป็ นการใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน
งบประมาณ จะใช้ คํ า แนะนํ า นั้ น มาเป็ น บรรทั ด ฐานในการกํ า หนดราคากลางนี้ ไ ด้ ห รื อ ขอให้ ท าง
ฝ่ายบริหารตอบด้วยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสาระสําคัญ ถ้าเป็นสาระสําคัญก็ถามไปยังฝ่ายบริหารว่า
ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือยัง มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประกาศแจ้งแล้ว ก็ให้นําเรียนมา แต่ถ้ายังไม่มี
ในความเห็นของผม ผมก็เห็นด้วยกับท่านเลขาฯ ว่า ไม่ได้เป็นญัตติที่ถูกต้อง ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อกําหนดของกฎหมายที่ถูกต้องแท้จริง ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เท่าที่ผมนั่งฟังท่าน
สมาชิกทั้งหลายที่ได้อภิปรายไป เห็นว่าในโครงการที่ทางผู้บริหารได้เสนอมา บางท่านบอกว่าโครงการ
ที่ท่านเสนอมา ประชาชนไม่ต้องการ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านนายแพทย์วัฒนา ผมอยากจะถามว่าใน
เมื่อประชาชนไม่ต้องการ ทํ าแผนมาทําไม การทํ าแผนคือประชาชนทํ ามานะครับ เราไปประชาคม
มาแล้ว ประชาชนต้องการ เขาบอกว่าถนนยังดีอยู่ บางแห่งก็ดี บางแห่งก็ขรุขระ เวลาปะซ่อม ก็สูง ๆ
ต่ํา ๆ เป็นอันตรายแก่ผู้ขี่จักรยานยนต์ หรือผู้สัญจรไปมา ในเมื่อผู้บริหารจะทําให้ดี ผมอยากจะถามว่า
ถ้าท่านมีกางเกงสองตัว ตัวหนึ่งปะ อีกตัวหนึ่งใหม่ ท่านจะเลือกใส่ตัวไหนครับ เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ผม
รับราชการทหารอยู่ที่อุตรดิตถ์ พาเพื่อนมาเที่ยวลําปาง ขณะนั่งรถเขาถามผมว่า ถนนในลําปางเป็น
กระจกเหรอ สมัยแม่เลี้ยงเทียมเป็นนายกฯ เขาทําให้ผมภูมิใจที่ว่า ถนนของบ้านเราดี แต่ตอนนี้ถนนไม่ดี
ในเมื่อเรามีเงินสะสมเหลือสองร้อยกว่าล้านบาท นําไปใช้เพียงยี่สิบสามล้านบาทก็คงไม่เสียหายอะไรนะ
ครับ และก็บอกกับผมว่า เงินสะสมนี้เรากันไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว เพียงยี่สิบสามล้านบาททําให้ถนนบ้าน
เราดีขึ้นมาจะเป็ นประโยชน์ต่อเราหรือไม่ ท่านอย่าลืมว่าท่านเป็ นสมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง
เปรียบเสมือนลูกจ้างชั่วคราวนะครับ ถ้าท่านไม่ทําให้พี่น้องประชาชนของท่านได้รับผลประโยชน์ สมัย
หน้าก็อย่าหวังเลย ในเมื่อถนนของในเขตตัวเองไม่ดี ผู้บริหารจะทําให้ ก็บอกว่าไม่อยากให้ทํา ให้เก็บ
เงินสะสมไว้ สมัยก่อนเมื่อสองสมัยที่แล้ว เราใช้เงินสะสมไปตั้งเยอะไม่เห็นมีใครว่าอะไร แต่พอสมัยนี้
ฝ่ายบริหารจะทําเพียงแค่ยี่สิบสามล้านบาท ก็บอกว่าไม่เห็นควร นี่ก็แล้วแต่ดุลยพินิจของท่าน และอีก
อย่าง นายณั ฐ กิตติ์ฯ ก็ บ อกว่า แผนกั บ ญั ตติ คํ าพูดไม่ตรงกั น ต่อไปผมขอให้ท่านนายกฯ ได้กํ าชั บ
เจ้าหน้าที่ขอให้ทําให้ตรงกัน เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาในสภาอีกต่อไป และผมคิดว่าในการทําญัตติ นายกฯ
คงจะไม่ได้ดูทุกตัวอักษร อยู่ที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นมา ต่อไปขอให้ดูตามแผน อย่าให้ข้อขัดข้องอย่างนี้อีกเลย
เพื่อจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันในสภา และอีกเรื่องหนึ่ง ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสมบูรณ์บอกว่าเห็นด้วย
ในการทําถนนในเขตเทศบาล แต่ตอนหลังท่านบอกว่าท่านไม่ยอมรับ และพูดอีกคําหนึ่ง ผมติดใจใน
ฐานะที่เป็นสมาชิกเหมือนกัน ท่านบอกว่า อาจจะมีแรงจูงใจ ขอให้ท่านสมบูรณ์ได้อธิบายว่า แรงจูงใจ

๒๖
คืออะไร และผมก็ไม่เคยไปร่วมประชุมกับใคร ไม่มีแรงจูงใจอะไรทั้งนั้น อยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละคน
ผมไม่ได้อยู่ใต้อาณัติของใคร ผมข้องใจเรื่องนี้ และขอให้ได้อธิบายให้เข้าใจว่า ในเหตุผลที่ท่านไม่ยอมรับ
เพราะอะไร หรือว่าท่านไม่เห็นแก่ประชาชนของท่านแล้ว หรือจะปล่อยให้ตามมีตามเกิดอย่างนั้นหรือ ใน
เมื่อเรามีเงินสะสมเหลือเฟือ พอที่จะแบ่งไปทําให้พี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์ บางคนก็อวดตัวว่า
เป็นสมาชิกดีเด่นในสภานอกสภาแต่ก็ตัดโครงการของพี่น้องประชาชน ผมว่าทําไม่ถูกครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมรู้สึกไม่สบายใจ และ
อาจจะพลั้งปากพูดไปเรื่องแรงจูงใจ ซึ่งเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงผมว่า สมาชิกสภาลองถามตัวเองหรือมอง
หน้าตัวเองในกระจกก็รู้ดีว่ามีจริงหรือไม่ ผมได้ยินมา ผมก็เกรงว่าเรื่องแบบนี้จะทําให้สภาเราเสื่อมเสีย
บางครั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณและความจําเป็นต่าง ๆ ที่จะทํา
หรือไม่ ผมอยากจะขอให้เพื่อนสมาชิกคํานึงถึงเหตุผลความถูกต้องในการตัดสินใจ แต่สิ่งที่ผมพูดไป
ถ้าหากไม่สบายใจผมก็ขอถอนคําพูดว่า มีแรงจูงใจ นะครับ และผมเชื่อว่าสมาชิกสภาทุกคนมีศักดิ์ศรี
คิดว่าคงไม่ลดทอนศักดิ์ศรีของตัวเองในสิ่งที่เข้าใจกัน ประเด็นที่ท่านจ่าสิบเอกสมบูรณ์ ได้กล่าวว่าผม
พูดตอนแรกว่า เป็นโครงการที่ดี และตอนหลังพู ดว่าไม่เห็นด้วย เรื่องนี้ต้องแยกเป็นสองกรณีครั บ
ตอนแรกผมว่ า เป็ น โครงการที่ เ ป็ น ประโยชน์ ก็ จ ริ ง แต่ ใ นเมื่ อ ไม่ ถู ก ต้ อ งหลั ก เกณฑ์ ห ลาย ๆ อย่ า ง
มีผู้อภิปรายอย่างชัดเจนหลาย ๆ ท่าน ก็ขอยกตัวอย่างท่านเลขานุการได้พูดอย่างชัดเจนว่า เสริม และ
ก่อสร้าง และอื่น ๆ อีกในเรื่องของปริมาณงาน ไม่ตรง ซึ่งจริง ๆ แล้วฝ่ายบริหารมีหน้าที่อยู่แล้วที่จะจัด
ถ้อยคําใหม่ให้ถูกต้อง และนําเข้าสู่คณะกรรมการแผนให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยแต่
ท่านไม่ทํา ท่านมาแบบนี้ก็มีความคลุมเครือและสุ่มเสี่ยงที่สภาได้มีการผ่านญัตตินี้ไป ผู้ที่ยกมือผ่านให้
อาจได้รับปัญหา ผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้ และแจ้งความจํานงไว้ล่วงหน้าว่าผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ ผมเชื่อ
ว่าสมาชิกสภาทุกคนจะมีความเป็นห่วง และรักพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าการทํางานต้องมี
หลักการ เรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ เราต้องแยกออกจากกัน รักก็คือรัก แต่ความจําเป็นถ้ามาในช่องทางที่
ถูกต้อง เราก็คงไม่ขัดข้อง ที่ผ่าน ๆ มา การนํางบประมาณต่าง ๆ เข้าสู่สภาก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็น ทาง
สภาฯ เราก็ไม่ขัดข้อง มีเพียงเรื่องเล็กน้อยที่อาจจะมีการตัดทอน อะไรที่หลงหูหลงตาอย่างหละหลวม
ทางกรรมการที่เกี่ยวข้องก็มีการแปรญัตติไป นี่ก็เป็นเรื่องที่เราทําหน้าที่ ไม่ใช่การขัดขวางหรือไม่รัก
ประชาชน และคงไม่รับเลือกกลับมา ผมทําหน้าที่ ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนดีนะครับ ผมปฏิบัติหน้าที่
ในสภา ผมไม่ได้คํานึงว่าใครเป็นใคร ผมเอาความถูกต้องเป็นหลัก เอาพี่น้องประชาชนเป็นหลัก และ
ยึดถือประโยชน์ของเทศบาล โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณ จะต้องมีประสิทธิภาพ ผมขอชี้แจง
เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์

๒๗
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมได้ฟังเพื่อนสมาชิก
อภิ ป รายในหลาย ๆ ประเด็ น ผมนั่ ง ฟั ง และพิ จ ารณาพร้ อ มกั บ อ่ า นระเบี ย บ อ่ า นกฎเกณฑ์ ข อง
กระทรวงมหาดไทยที่แนบหนั งสือมายั งสภาแห่งนี้ ทั้ง 6 โครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอมานี้ ผมว่า ดี
ประชาชนได้ประโยชน์ เพราะดูแล้วแทบจะทั้ง 4 เขต ผมก็เป็นสมาชิกสภา คือตัวแทนจากประชาชน ก็
เห็นประโยชน์ส่วนนี้ว่าเป็ นการดีที่จะทําให้ประชาชนมีความสุข กับที่ได้ผลประโยชน์กับ เงินภาษีของ
ตัวเองที่เสียมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องอยู่ในความถูกต้องของระเบียบ และกฎหมาย ผมไม่ขัดขวางโครงการ
ทั้ง 6 โครงการดี แต่เ ราลองมาพิจารณาดู แต่ล ะโครงการถู ก ต้องตามแผนหรือไม่ ถ้าเราพิจารณา
ผิด พลาดไปแล้ว ขั ด แย้ง กั บ ระเบี ย บ หรื อขั ด แย้ง กั บ หนั งสื อกระทรวงมหาดไทยที่ สั่ งการมา มี ก าร
ตรวจสอบแล้วถือว่าผิด แล้วเรียกเงินคืน ชาตินี้ทั้งชาติผมคงไม่มีเงินยี่สิบกว่าล้านบาทมาคืนหน่วยงาน
ที่มาตรวจสอบได้ครับ แล้วนี่ไม่ใช่การทําเพื่อตัวเองนะครับ ทําเพื่อเพื่อน ๆ สมาชิกสภาด้วย ถ้าเรา
ตัดสินใจผิดพลาดไป ทั้งที่มองเห็นแล้ว มาเปรียบเทียบแล้ว ฟังเพื่อนสมาชิกอภิปรายแล้ว ผิดหลาย ๆ
ขั้นตอน และพยายามจะดันทุรังอนุมัติโครงการนี้ ที่ผมกล้าขัดแย้งตรงนี้ ถามว่าผมแคร์ประชาชนหรือไม่
กลัวประชาชนจะรังเกียจหรือไม่ กลัวครับ แต่ผมว่าเขาสามารถแยกแยะได้ว่า สิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูก สิ่งที่ไม่
ถูกต้องไม่ถูกระเบียบ ก็เหมือนกับการส่งเสริมให้เขาทําไม่ถูกต้องครับ เพราะฉะนั้น ณ ที่นี้ สมาชิกสภา
ทั้ง 24 คน เรามาร่วมพิจารณาตรงนี้ดูว่า โครงการมีประโยชน์จริง ประชาชนได้รับประโยชน์จริง แต่
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหรือไม่ ท่านสังเกตดูครับแต่ละโครงการที่ผมคอมเม้นท์ว่า เช่น ถนน
ประตู ม้า แบบงานหรือ เนื้อ งานหายไปหมดไม่ ตรงกั บ แผน เป้า หมายก็ แตกต่า งกั น ในแผนบอกว่ า
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ก็เห็นอยู่แล้วครับ ในญัตติไม่ตรงกัน ทําให้เนื้องานเปลี่ยนแปลงไป
ผิ ด หรื อ ไม่ ค รั บ ก็ ผิ ด อยู่ แ ล้ ว ยกตั ว อย่ า งง่ า ย ๆ ใช้ ไ ปซื้ อ พริ ก แต่ ซื้ อ กะปิ ม า ก็ ไ ม่ ต รงกั น อยู่ แ ล้ ว
โครงการแต่ละโครงการก็อยู่ในปีงบประมาณก็เป็นบางส่วน แค่เดือนถึงสองเดือนกว่า ๆ เราใช้เงินให้
ถูกต้องไม่ดีกว่าหรือครับ เราจะมาสุ่มเสี่ยงกับการใช้เงินตรงนี้หรือครับ ข้อระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสม
ก็บอกแล้ว อย่างที่เพื่อนสมาชิกสภาฯ ผู้อภิปรายคนแรก ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านนายแพทย์วัฒนา ได้
บอกระเบียบนั้นไปแล้ว ก็ตรงตามที่หนังสือกระทรวงมหาดไทยออกมา ถ้าเราทําตามนั้นไม่มีปัญหาครับ
แต่ที่ผิดพลาด เรารออีกสักเดือนสองเดือนเอาไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วเอามาพิจารณาใหม่อีกครั้งจะดี
หรือไม่ เพื่อความปลอดภัย เพื่อความถู ก ต้อง ผมไม่ท ราบว่ากรณีที่อนุมัติไปแล้ว และทําไปแล้ว มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรวจสอบ พบว่าไม่ถูกต้อง ต้องรื้อทิ้ง ให้ทําใหม่ เสียผลประโยชน์หรือไม่ครับ
เงินที่ป ระชาชนเสีย ภาษีมา ที่จะสร้างความสุ ขให้กั บประชาชน แต่กลั บ ไปสร้างความทุ กข์ใ ห้เขาอีก
บางท่า นที่ อภิป รายเห็ น ด้ว ย เงิน มีเ ยอะแยะทํ าไมไม่ ใ ช้ ไ ป นั่ น ก็ ถู ก ต้ องครั บ แต่ถู ก ต้ องหรือ ไม่ ค รั บ
ประชาชนเสียภาษีแต่ละคนแต่ละครั้ง เขาก็หวังว่าจะเอาเงินส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนหรือ
ส่วนรวมให้มีประโยชน์ มีค่าสูงสุดและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผมอ่านอีกข้อหนึ่งก็เห็นได้ชัด ขอ
อนุญาตอ่านข้อ 2.3 ลั กษณะและประเภทโครงการที่สามารถนําเงินสะสมไปใช้จ่ายได้ ข้อ 2.3.1
โครงการที่นําเงินสะสมไปใช้ต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่าง
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แท้ จ ริ ง โดยนํ า ข้ อ มู ล ปั ญ หาและความต้ อ งการพื้ น ฐานจากแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่ น มาใช้ใ นการจั ด ทํ า
โครงการ นี่ก็ ถูก ต้องครั บ นํ าโครงการจากแผนมาทํ า เพียงแต่ว่าผิด จากแผน ที่ไหนระบุ ไ ว้ในแผน
โครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอมา ในวรรคต่อมา “ทั้งนี้ ไม่ให้นําเงินสะสมไปใช้จ่ายในโครงการหรือ
กิจการที่ฟุ่มเฟือย ถนนหนทางที่มีทุกวันนี้ยังใช้ได้ เราจะไปทําใหม่ รื้อใหม่ เข้าข่ายฟุ่มเฟือยหรือไม่ครับ
ก็ขอให้เพื่อนสมาชิกพิจารณาด้วยครับ ทั้ง ๆ ที่ไม่มีความเดือดร้อนมากมายถึงต้องเดินทางไม่ได้ แต่นี่
เขาก็ ยั งไปได้ ผมเปรีย บเทีย บความเดือดร้อนเร่งด่วน กั บ กรณีที่เ ดือดร้อนไม่มาก กรณีเ ดือดร้อน
เร่งด่ว นคือ กรณีเ กิด อุ ท กภั ย และก็ เ ป็ นอํ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารใช้ไ ด้เ ลย แต่นี่ถ นนหนทางยั ง
สามารถใช้สัญจรไปมาได้ อยู่ ๆ เราจะไปทําใหม่ เข้าข่ายฟุ่มเฟือยหรือไม่ครับ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อถ้า
เราทํ า ใหม่ ดี ค รั บ แต่ ผ มขอเน้ น ว่ า ถ้ า ทํ า ถู ก ต้ อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมของ
กระทรวงมหาดไทย และทั้งนี้ทั้งนั้น ให้ใช้ภายในปีงบประมาณของปีนั้น ๆ เดือนนี้เดือนมิถุนายนแล้ว
อีกสามเดือนเท่านั้นจะทําทันหรือไม่ครับ ผมไม่เข้าใจความหมายคําว่า ทันหรือไม่ทัน ผมไม่เข้าใจ กรณี
ที่ เ ราทํ า สั ญ ญาแล้ ว แต่ ง านยั ง ไม่ ก่ อ เกิ ด จะถื อ ว่ า ทํ า แล้ ว หรื อ ไม่ หรื อ ว่ า ต้ อ งให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
ปีงบประมาณ เพราะหนังสือกระทรวงมหาดไทยสั่งเน้นนักหนาว่าให้ใช้เป็นประโยชน์ ห้ามฟุ่มเฟือย และ
อีกประเด็นหนึ่งครับท่านประธาน เรื่องยางพารา ผมอ่านหลายครั้งก็ไม่ตรงกับเนื้องาน กับโครงการ กับ
แผนที่เขียนไว้ ผมไม่รู้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร มีความทน แน่นหนา มูลค่ามากหรือน้อยกว่า ผมก็
ไม่มีค วามรู้เ รื่องก่อสร้าง แต่ว่าไม่ตรงตามแผน กรณีนี้เ ข้าข่ายผิดระเบีย บแผนหรือไม่ ตามที่เ พื่อน
สมาชิกได้อภิปรายไปแล้ว เพราะฝ่ายบริหารสามารถแก้ไขเฉพาะคําตกหล่นและผิดพลาดนอกจากเนื้อ
งานเปลี่ยนแปลงไม่ต้องผ่านคณะกรรมการแผน ในเมื่อแก้ไขแล้วก็พิจารณาส่งให้ฝ่ายบริหารติดป้าย
ประกาศ บอกให้สภาได้รับรู้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ได้นั่งอ่าน ค้น ก็ไม่มีหนังสือตรงนี้ เพราะทั้ง 6 โครงการ
แทบจะไม่เหมือนในแผน บางโครงการก็อยู่ในปีงบประมาณ กลับดึงมาใช้เงินจ่ายขาดสะสม เรารออีก
สองสามเดือนไม่ได้หรือครับ ขอให้ถูกต้องดีกว่า อย่าไปสุ่มเสี่ยง อาจจะไม่เป็นเรื่องก็ได้ครับ แต่ถ้าเป็น
เรื่องขึ้นมา ที่ผมบอกเมื่อสักครู่ชาตินี้ผมก็หาเงินมาคืนหลวงไม่ได้ครับ กรณี ม.44 ก็เข้ามาหลายพื้นที่
โครงการแต่ละโครงการผิดพลาดโดยเจตนาและไม่เจตนาเราก็ไม่ทราบ แต่เขาวินิจฉัยว่าเข้าข่าย ผมก็
เป็นห่วงตรงนี้ ผมขอฝากเพื่อนสมาชิกคํานึงถึงข้อนี้ ขอบคุณมากครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เ คารพ กระผม นายณัฐ กิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง ผมยั งมองประเด็ น
ตรงกันข้ามกับเพื่อนสมาชิกครับท่านประธาน ผมปรึกษาผู้รู้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขา
บอกว่าไม่ต้องดูอะไรมาก ผมแนะนําเฉย ๆ นะครับ เป็นความคิดส่วนตัวของผม ดูว่าเข้าข่ายความ
ต้องการของประชาชนหรือเข้าข่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด เรื่องหลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินสะสมที่ส่งมาให้หรือไม่ เขาให้ดู 2 ประเด็น ว่าเข้าข่ายความต้องการของประชาชนหรือไม่ มี
อํานาจหรือเปิดทางให้ผู้บริหารทํา และกําหนดระยะเวลา 3 เดือน ทําได้หรือไม่ ขออนุญาตเอ่ยนาม
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นะครั บ ท่ า นสมหมาย ท่ า นบอกว่ า ฟุ่ ม เฟื อ ย คํ าว่ า ฟุ่ ม เฟื อ ยมี บ อกอี ก นะครั บ ว่ า มี อ ะไรบ้ า ง เช่ น
ก่อสร้างปรับ ปรุงอาคารที่ทําการ การจั ด หารถส่วนกลาง ทํ าไม่ได้ แต่นี่ฟุ่มเฟื อยตรงไหนครั บ เป็ น
ประโยชน์ของประชาชน เป็ นความเจริญของบ้านเมือง ผมปรึกษาผู้รู้เขาก็บอกให้ดู แค่ 2 ประเด็นนี้
แล้วแต่เพื่อนสมาชิกจะพิจารณาครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นต่อ
ญัตติที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอมาในวันนี้ ซึ่งเป็นที่มาที่ไปของการเปิดประชุมวิสามัญสภา ผมมองไม่
ค่อยเหมือนคนอื่น เรื่องความถูกต้อง เรื่องความเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตามที่ฝ่ายบริหาร หรือ
เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายมาก่อนหน้า ผมมองไปอีกมุมหนึ่งถึง โอกาส ถ้าไม่มีคําสั่งจากรัฐบาล ไม่มี
หนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ไม่มีข้อปฏิบัติต่าง ๆ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ จากหน่วยงานรัฐบาลมาถึง
ท้องถิ่นเรา คงไม่มีการประชุมวันนี้เกิดขึ้น ผมคิดว่าฝ่ายบริหารอาจจะมองถึงโอกาส ในขณะที่ดูแลและ
คุมปัญหาในการบริหารเทศบาลของเรา หลายครั้งต่อหลายครั้งที่มีการประชุม เราก็บ่นอยู่ตลอดเวลา
ว่าเศรษฐกิจไม่ดี งบประมาณไม่มี เราอยากจะทําโน่นทํานี่ ก็ไม่มีงบประมาณมา ขอเงินอุดหนุนก็ไม่ได้
เงินของเรามีก็ใช้ไม่ได้ นี่เป็นสิ่งที่ผมกําลังจะนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาญัตติที่
ทางฝ่ายบริหารเสนอมา ผมได้รับหนังสือเชิญประชุม ผมก็ไม่ได้ไปนั่งประชุมกับใคร ไม่มีใครเรียกผมไป
นั่งประชุมหารือว่า นี่ดีหรือไม่ดี นี่ผิดหรือไม่ผิด หรือขอเสนอให้เห็นชอบเรื่องนี้หรือไม่ ผมก็ทําด้วยความ
บริสุทธิ์ใจของผม เพื่อนสมาชิกที่พูดมาก่อนหน้า ฟังแล้วเออออด้วย บางอันก็มานั่งพิจารณาว่า ถูกต้อง
หรือไม่ถูกต้อง เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็อยู่ในใจ แต่ผมพิจารณามาแล้วว่า นี่เป็นโอกาส ถ้าผมเป็นฝ่าย
บริหาร ได้รับหนังสือประมาณนี้จากรัฐบาลมา ผมก็จะถือว่าเป็นโอกาส แต่ความถูกต้องหรืออะไรที่
สําคัญ ก็ว่ากั นอีกทีหนึ่ง แต่โอกาสในที่นี้มาถึงแล้ว ท่านก็ บ อกว่าทําเพื่อประชาชน อยากจะพัฒนา
บ้านเมือง ผมก็ยินดีด้วย ที่จะช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง หลายท่านก็เป็นห่วงเรื่องความถูกต้อง ว่าถูกต้อง
ตามระเบีย บกฎเกณฑ์หรือไม่ นี่ก็ มาช่ว ยกั นพิจารณาอีก ทีหนึ่งว่า ถู ก ต้อง หรือเห็ นด้ว ย หรือต้อ ง
ปรั บ ปรุ งแก้ไ ขตามที่ท่านสมาชิก ได้ เ สนอมา ผมว่าโอกาสตรงนี้ เรามีเ งินแล้วไม่ไ ด้ใ ช้ ผมมองตาม
ความคิดของผมในเรื่องของโอกาส กว่าจะเอามาใช้ได้ต้องคิดแล้วคิดอีก ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่ตอนนี้
มีโอกาสมาแล้ว เราก็ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน ให้เรามาเป็นตัวแทน เราก็ควรจะเอาโอกาสนี้
ไว้ก่อนส่วนเรื่องความถู กต้องค่อยว่ากันอีก ทีหนึ่ง จะต้องเห็นพ้องกันทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายเสนอและ
ฝ่ายพิจารณา ในการพิจารณานี้ โอกาสอยู่ตรงไหนครับ รัฐบาลเขาก็ บอกแล้ว ว่า เพื่อจะเอาเงินมา
กระตุ้นเศรษฐกิจ เงินที่เรามีอยู่ผมก็เห็นด้วย ผมก็ศึกษาเรื่องสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเราอยู่ ว่า
เศรษฐกิ จ ไปไม่ ไ ด้ ต้อ งการเงิ น มากระตุ้น หมุ น เวี ย น คนมี เ งิน ก็ เ ก็ บ เงิ น ไว้ ไ ม่ เ อามาทํ า อะไร เงิ น ใน
เศรษฐกิจก็ขาดหายไป เราก็อาจเป็นส่วนเล็กน้อยสําหรับยี่สิบกว่าล้านบาทนี้ไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในความถูกต้องตามกติกา ซึ่งอาจจะต้องส่งผลหลายกติกา ผมไม่แน่ใจ เมื่อรัฐบาล

๓๐
สั่งมาแล้วในนโยบาย กติกาการตรวจสอบ กติกาของการพิจารณาเรื่องของตัวเลข วิธีการกระทํา แต่ผม
มั่นใจว่า กติกาของเราในฝ่ายสภา เมื่อเสนอมาแล้วผมก็ยึดถือระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
ของเรา เมื่อเสนอมาเราก็พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เสนอ จะผิดจะถูกก็ว่ากันไปแล้วแต่สิทธิส่วนบุคคล
แต่ล ะคน อย่างที่เ พื่อ นสมาชิก ได้เ รีย นเมื่อ สั ก ครู่ ผมก็ ติดใจเหมื อนกั นว่า ที่ เ อาแผน 3 ปี มาเสนอ
ในความจําเป็น ซึ่งมีหลายโครงการในแผน แล้วเราเอามา 6 โครงการนี้ สําคัญมากน้อยแค่ไหน ทําไม
ต้องเอาถนน 6 เส้นนี้มาทําก่อนในลักษณะของความจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งในเอกสารไม่ได้บ่งบอกไว้ว่า
สําคัญอย่างไร ทําไมต้องทําก่อน ในเขตพื้นที่ 2 ที่ผมเป็นสมาชิกสภาอยู่ ก็มีถนนหลายเส้นที่ต้องการ
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒนาให้ดี ขึ้น ทํ า ไมไม่ ไ ด้ รับ การบรรจุ ใ น 6 เส้น นี้ สํ า คั ญ น้อ ยกว่า หรื อไม่ หรื อ
โครงการที่ สํ า คั ญ เร่ง ด่ว นอีก อั น หนึ่ ง ถ้ าตามประกาศของรั ฐ บาลบอกว่า ที่ไ ด้รับ ผลกระทบ อย่า ง
โครงการห้วยแม่กระติ๊บในเขต 2 นี้ กระทบมาตั้งสิบกว่าปีแล้ว ผมก็เห็นในแผนทุกครั้ง ทําไมไม่ได้รับ
การแก้ไขปรับปรุง หรือไม่เร่งด่วน ซึ่งปัญหาตรงนี้ผมก็ติดใจเหมือนกัน ว่าเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐาน
ความสําคัญของถนนทั้ง 6 เส้นนี้ และถ้าฟังสมาชิกหลายท่านอภิปราย ผมก็ไม่ได้ดูมาก่อนหน้านี้ว่า
ตรงหรือไม่ตรงอย่างไร จะส่งผลต่อการผิดระเบียบในการทําโครงการหรือไม่ เรื่องของแผนเขียนไว้อย่าง
และญัตติที่เสนอมาไม่ตรงกับแผน ทั้ง 3 โครงการ นี่จะเป็นปัญหาต่อไปในภายภาคหน้าหรือไม่อย่างไร
ในขณะที่พวกเรากําลังช่วยกันพิจารณาเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการใช้เงิน
ของเราเอง ในการที่จะมาพัฒนาบ้านเมืองของเราเอง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า
ผมมองประเด็นตามที่ได้เรียนไว้ ถ้าเป็นโอกาสฝ่ายบริหารจะได้ช่วยตอบคําถามเหล่านี้ ที่ผมได้ถามไป
หลายข้อ หลายประการที่ติดใจ ก็จะเป็นพระคุณยิ่งในการพิจารณาตัดสินใจ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ขอใช้สิทธิอภิปรายในเรื่องระเบียบวาระที่ 3.1 ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเรื่อง
การทําถนนหนทางให้สัญจรไปมาได้ปลอดภัย สะดวก เป็นเรื่องดี เป็นเรื่องที่สําคัญ จําเป็นต้องทํา
แต่ว่าเราในฐานะสมาชิกสภา มีหน้าที่ที่จะอนุมัติงบประมาณ และตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหาร
ในวันนี้ที่เราประชุมกันเป็นการประชุมวิสามัญ ในเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล ไม่ใช่การใช้
งบประมาณปกติ การใช้เงินสะสมก็มีระเบียบอยู่ตามที่สมาชิกหลาย ๆ ท่านได้อภิปรายไปบ้างแล้ว
ดิฉันเจอข้อบกพร่องการใช้เงินสะสมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้มีข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
และข้อเสนอแนะไว้ ในเรื่องการใช้เงินงบประมาณจํานวนมาก ในการที่เทศบาลขออนุมัติจากสภาจ่ายขาด
เงินสะสมเป็นโครงการเพื่อการลงทุนหรือโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง บางโครงการไม่ใช่
กิจการเพื่อบําบัด ความเดือดร้อนของประชาชน จึงไม่มีเ หตุผลความจํา เป็นที่จะต้องเบิก จ่า ยจาก
เงินสะสม แต่ควรเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของเทศบาล เนื่องจาก 6 โครงการนี้ใช้เงินจํานวนมากถึง
23,497,300 บาท ข้อเสนอแนะของทางกรมพิจารณาแล้วเห็นว่า การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ

๓๑
เพื่อการลงทุนหรือโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูงนั้น การนําเงินสะสมมาจ่ายขาดเป็น
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือสภา จึงไม่เหมาะสมเพราะ
ไม่ใช่กรณีเร่งด่วน และไม่ใช่เป็นเพียงกิจการที่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรที่จะต้องดําเนินการตั้งงบประมาณเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุน ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่ง ก่ อ สร้ าง เพื่ อ ให้ก ารบริ ห ารด้ า นงบประมาณเป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อให้การใช้จ่ายเงิน
มีวินัยทางงบประมาณและการคลัง การป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการในคราวต่อไป ให้
ปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยดั ง กล่ า วอย่ า งเคร่ ง ครั ด และกํ า ชั บ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบทําการศึกษาทําความเข้าใจระเบียบข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนําเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่นซึ่งมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ หากละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้พิจารณา
โทษตามควรแก่กรณี นี่เป็นข้อเสนอแนะของกรมนะคะ จะเห็นได้ว่ามีการระบุโทษไว้ด้วยว่า ถ้าละเลย
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้พิจาณาโทษตามควรแก่กรณี นี่เป็นการใช้จ่ายเงินสะสมซึ่งเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูง
ก็อยากจะฝากท่านสมาชิกทุกท่านใช้ความรู้ความสามารถของท่านอ่านระเบียบให้ชัดเจน พิจารณาบน
หลักของกฎหมายให้ถูกต้อง เพราะว่าเงินสะสมก็เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชน ควรจะใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย แล้ววัตถุประสงค์ของการใช้เงินสะสมนั้น จะมุ่งเน้นในเรื่องของการ
จํ าเป็ นเร่งด่ว น เหตุ ก ารณ์ฉุ ก เฉิ น การบํ าบั ด ความเดือดร้อนของประชาชน การเพิ่มพู นรายได้ของ
ประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ นี่เป็นวัตถุประสงค์ของการใช้เงินสะสม แต่ก็มีระเบียบ
และวิธีปฏิบัติอีกหลาย ๆ ข้อที่มากํากับการใช้เงินสะสมให้ถูกต้อง ก็ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านใช้ดุลย
พินิจในการพิจารณาด้วยค่ะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่มีคําถามจากสมาชิก
หลาย ๆ ท่าน เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมพร้อม
ทั้งคณะผู้บริหารได้นั่งฟังการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทั้งให้การสนับสนุน ทั้งท้วงติง สิ่ง
เหล่านี้ที่จริงแล้วก่อนที่จะขอเปิดประชุมวิสามัญในครั้งนี้ เราก็ตระหนักนอกจากความจําเป็นแล้ว เราก็มี
ข้อจํากัดอะไรบ้าง ความเป็นไปได้ขนาดไหน ผลออกมาเป็นอย่างไร ในฐานะนายกเทศมนตรีนครลําปาง
คงปฏิเสธความรับผิดชอบในการเสนอญัตติไม่ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะมาเป็นญัตติเสนอให้สมาชิก
สภาได้พิจารณากันในครั้งนี้ เราก็ต้องหาข้อสรุป เบ็ดเสร็จให้จงได้ว่ามีความถูกต้องแล้วถึงได้นําเสนอ
เริ่มต้นตั้งแต่ ทําไมเราถึงปล่อยให้ญัตติดังกล่าวยืดเยื้อมาตั้งแต่มีหนังสือสั่งการเมื่อก่อนสงกรานต์จนถึง
ก่อนสิบวันสุดท้ายของหนั งสือสั่ งการกระทรวงหมาดไทยในการที่จะให้ทางท้องถิ่นได้นําเสนอญัตติ
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ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เพราะความรอบคอบนี่แหละครับ แม้กระทั่งครั้งก่อนผมก็เปรยใน
การประชุมสภาแห่งนี้ไว้ว่า สิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องยังขัดต่อข้อระเบียบ สิ่งไหนที่ยังไม่เรียบร้อย ผมก็ยินดีที่
จะถอนญั ตติดั งกล่าวนํ าไปสู่ก ารพิจารณา เมื่อครบถ้ว นก็ นําสู่ก ารพิจารณาอีก ครั้งหนึ่ง เมื่อคราว
ประชุ ม ครั้ ง ที่ แ ล้ ว ผมก็ นํ าเสนอต่ อ สภาไปแล้ ว และผมก็ ไ ด้ เ สนอขอถอนญั ต ติ ดั ง กล่ า วกลั บ คื น ไป
เช่น เดี ย วกั น ครั บ ญั ตติ ทั้ง 6 โครงการที่ ท่า นสมาชิ ก สภาได้ อภิ ป รายตั้ งแต่ต้ น เราก็ มั่ นใจในความ
รอบคอบว่ า สิ่ ง ที่ เ ราได้ นํ า เสนอนั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง เริ่ ม ตั้ ง แต่ ใ นแผนพั ฒ นาเทศบาล หลายท่ า น
ก็พยายามท้วงติงและให้ข้อเสนอแนะมาว่า แผนพัฒนาเทศบาลกับงบประมาณทําไมไม่ตรงกัน จริง ๆ
แล้ว แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เรื่องการจัดทําญัตติ ก็ไม่ต่างจากการทําญัตติทั่วไปทุก ๆ ครั้ง หรือการ
จัดทํางบประมาณในแต่ละปี มีแนวทางและทิศทาง วัฒนธรรมขององค์กรที่ปฏิบัติกันมาเป็นอย่างไร
เราก็ถือแนวทางปฏิบัติมาเป็นเช่นนั้นตลอดเวลา ครั้งนี้หนังสือสั่งการทั้งหลายก็ไม่ได้ให้ทําเป็นรูปแบบ
ของญัตติสมัยใหม่ขึ้นมา ก็ยังเป็นญัตติแบบเดิม ๆ แผนพัฒนา 3 ปี เทศบาลเป็นแนวทางว่า ก่อนจะมา
เป็นแผนพัฒนาเทศบาลต้องมาจากไหน 1. มาจากแผนของชุมชน 2. แผนที่ตกค้างจากปีก่อน ๆ ผม
มั่นใจว่าข้าราชการไม่ได้อยากจะทําให้ผ่าน ๆ ไปหรอกครับ ในการจัดทําแผนพัฒนานี้เป็นเรื่องใหญ่
เรื่ อ งละเอี ย ดอ่ อ น และสิ่ ง สํ า คั ญ ที่ สุ ด มี ค ณะกรรมการแผนพั ฒ นาเทศบาล เมื่ อ คณะกรรมการ
แผนพัฒนาเทศบาลเห็นชอบแล้ว เราก็ต้องให้เ กียรติเพราะสมาชิก สภาได้อยู่ใ นคณะกรรมการแผน
ชุดนี้ด้วย แต่แนวทางปฏิบัติแต่ละครั้งก็เป็นอย่างนี้ แต่มี 2 เรื่องอย่าให้ขาดหายไป เพราะสาระสําคัญ
ในการทํางบประมาณแต่ละครั้ง คือ 1. เรื่องการจัดทําแผน แผนคือแนวทางปฏิบัติ แต่การจัดทําญัตติ
ในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องของข้อระเบียบและกฎหมาย คณะผู้บริหารก็ตัดสินใจว่าอะไรอยู่ใน
แผนพัฒนาเทศบาลก็หยิบมาจากแผนพัฒนาเทศบาล 6 โครงการนี้ก็อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล แต่ด้วย
ความถู ก ต้องก่อนที่จะมาเป็ นข้อระเบีย บและกฎหมายก็ ต้องเกิด ความชั ด เจนว่าอะไรดี ไม่ดี ความ
รอบคอบ ความประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย เหมือนที่สมาชิกสภาได้กล่าวเมื่อสักครู่ เพราะฉะนั้นบางเรื่องที่ดี
อยู่แล้ว แผนการสํารวจก็เป็นการสํารวจแบบหลวม ๆ แต่การจัดทํางบประมาณ ญัตติต้องละเอีย ด
ชัดเจน ถูกต้อง อะไรดี ไม่ดี จุดคุ้มค่า คุ้มทุน หลักการทํางบประมาณต้องนํามาใช้ให้ถูกทุกข้อ จึงกลาย
มาเป็ นญั ตติ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถู กต้องที่สุ ด ก็คือ ญั ตติ แผนพั ฒนาเทศบาลเป็ นแนวทางที่ส ามารถ
ปรับเปลี่ยน แต่สิ่งสําคัญคือ สาระสําคัญของแผนต้องอย่าเปลี่ยนไป 2. วัตถุประสงค์จะเปลี่ยนไม่ได้
ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเทศบาลนั้น ๆ นี่ก็คือแนวทาง ทีนี้หลังจากการพิจารณา
ของสมาชิกสภาทั้ง 6 โครงการแล้ว หลายท่านก็ไม่สบายใจว่า กลัวจะทําผิดข้อระเบียบกฎหมาย ขอให้
ท่านสบายใจได้เลยครับ หลังจากสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาในวันนี้แล้ว จะเห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้ ว ย หรื อ ถ้ า เห็ น ด้ ว ยปกติ ใ นการจั ด ทํ า งบประมาณตามญั ต ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสม เมื่ อ สภาผ่ า น
งบประมาณให้เรียบร้อยแล้ว เราก็สามารถประกาศใช้ แต่ครั้งนี้มีหนังสือสั่งการ เราต้องปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการทุกข้อ ทุกท่านไม่ได้อ่านครบถ้วน ขอให้ท่านกลับไปอ่านให้ครบถ้วนตั้งแต่ข้อ 3 ว่า เมื่อ
ผู้มีอํานาจอนุ มัติ ซึ่งก็ หมายถึง สมาชิก สภา พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้แล้ว ทั้ง 6 โครงการ
จะต้องรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมให้จังหวัดเพื่อรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ

๓๓
ตามที่กําหนด และการกํากับดูแล ข้อ 4.1 ระบุชัดเจนว่า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกํากับดูแล ถ้าสิ่งไหนที่
ไม่ถูกต้องเขาก็ไม่อนุญาตให้คุณใช้จ่ายเงินสะสม เพราะอยู่นอกเหนือข้อระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามพระราชบัญญัติการจ่ายขาดเงินสะสมก่อนหน้านี้ นี่หมายถึงกระทรวงมหาดไทยปลดล็อคให้เรา
เพื่อให้เราจ่ายขาดเงินสะสม ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพราะฉะนั้นขอให้ท่านสบายใจได้ว่า
ถึงแม้ว่าวันนี้เราผ่าน 6 โครงการไปแล้ว สิ่งไหนถ้าไม่ถูกต้อง ผู้ว่าราชการฯ ก็ไม่อนุมัติให้ทํา ข้อถัดมา
สมาชิกสภาก็เป็นห่วงเรื่องระยะเวลา ก็ต้องเข้าใจว่า นี่ก็เป็นความรอบคอบอีกอย่างหนึ่งที่ผมล่าช้า เอา
ญั ต ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของสภาอย่ า งล่ า ช้ า เพราะอี ก เหตุ ผ ลหนึ่ ง คื อ ต้ อ ง
ปรึกษาหารือว่า ตามที่ผมเข้าใจ ตามที่ค ณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าใจนี้ถู ก ต้องหรือไม่
ลํ า ดั บ ที่ ห นึ่ ง ที่ ต้ อ งทํ า ความเข้ า ใจคื อ โครงการดั ง กล่ า วสามารถดํ า เนิ น การภายในปี ง บประมาณ
หมายถึงว่า สิ้นสุดปีงบประมาณโครงการนี้ต้องสําเร็จ หรือว่าต้องก่อหนี้ผูกพันหรือทําสัญญาภายใน
ปีงบประมาณ 2559 จากการสอบถามไปทางจังหวัดก็ดี หรือการติดต่อสอบถามไปยังกรมก็ดี เขาก็
บอกว่าต้องผูกสัญญาภายในปี 2559 โดยปกติภายใน 30 มิถุนายน 2559 ถ้าให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 2559 ไม่มีโครงการไหนทําสําเร็จได้หรอกครับ เพราะฉะนั้นต้องผูกสัญญาภายในปี
2559 ให้ได้ ไม่ใช่ว่าโครงการต้องสําเร็จภายในปี 2559 ไม่ใช่ครับ คนละประเด็นกันครับ อีกข้อ
หนึ่ง หลายท่านก็มีความห่วงใยในเรื่องของแนวทางการใช้ยางพาราตามแนวนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง
การช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางพารา จริง ๆ แล้วที่ท่านพูดมาถูกต้องหมดครับ ผมก็ไม่สบายใจเรื่องนี้
ผมได้หารือไปทางโยธาและอีกหลาย ๆ ที่ แต่หลักการของการพัสดุมีอยู่แล้วว่า ถ้าไม่มีราคากลางควร
จะทําอย่างไร ให้เป็นไปตามสิ่งที่ถูกต้อง นี่ผมคิดว่าคณะเจ้าหน้าที่คงจะไม่ทําอะไรที่ผิดกฎหมายแน่นอน
เพราะบทเรียนที่ผ่านมาทั้งหมด เป็นบทเรียนที่ฝังใจข้าราชการที่อยู่ในสํานักงานอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น
สิ่งนี้ขอให้ท่านสบายใจ รวมไปถึงเรื่องการหารือด้วยว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญ่ จริง ๆ แล้ว ผมก็เห็นด้วยกับท่านสมาชิกหลาย ๆ ท่านที่ได้อภิปรายเมื่อสักครู่ มีหลาย ๆ
โครงการที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากกว่าถนนหนทาง แต่กระบวนการที่จะมาซึ่ง
ญัตติไม่สามารถที่จะใช้ระยะเวลาอันรวดเร็วได้ ยกตัวอย่างเช่น โครงการแก้ไขปัญหาแม่น้ําวังเน่าเสีย
ขณะนี้แม่น้ําวั งก็ ยั งเน่าเสีย ขั้นวิก ฤติ จริง ๆ ผมเป็ นผู้บ ริหารน่าจะตั ด สินใจเอาเรื่ องแก้ไ ขแม่น้ําวั ง
เข้าสู่การพิจารณาครั้งนี้ด้วยซ้ําไป แต่ด้วยกระบวนการทั้งหมดไม่สามารถที่จะกระทําได้รวดเร็วขนาดนี้
ต้องใช้เวลา ต้องมีการจ้างศึกษาออกแบบอะไรอีกหลายอย่าง ไม่สามารถจะให้สมาชิกสภาพิจารณาได้
ในครั้งนี้ แต่ต้องเรียบเรียงความสําคัญของปัญหา ถ้าปัญหาที่หนึ่งทําไม่ได้ ก็ดูปัญหาที่สองต่อไป ถ้า
ผมเป็ น นายกเทศมนตรี ไม่ ส ามารถเรี ย บเรี ย งปั ญ หาได้ ก็ ไ ม่ ส มควรที่ จ ะเป็ น นายกเทศมนตรี
เพราะฉะนั้นเราก็ควรรู้ว่าอะไรที่ควรจะทําได้ อะไรที่ควรชะลอไว้ก่อน ก็เลยจําเป็นที่จะต้องเอาโครงการ
ทั้ง 6 โครงการ รวมไปถึงโครงการที่เราจะพูดกันในญัตติต่อไป คือ เรื่องการแก้ปัญหาน้ําท่วมประตูชัย
เข้ามาสู่การพิจารณาของสภา เราก็มีความมั่นใจครับว่า ด้วยความรอบคอบก็ดี ข้อระเบียบกฎหมายก็ดี
ด้วยความที่ระบบทางราชการ กระบวนการของกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ดูแลกันมาตั้งแต่ต้น
ผ่านกันมาทุกครั้ง และไม่ใช่เรื่องใหม่ ที่ใหม่คือหนังสือสั่งการของกระทรวงหมาดไทยมาถึงจังหวัด และ

๓๔
ทางจังหวัดสั่งมายังเทศบาลให้ถือปฏิบัติตามนี้ ถามว่า ถ้าเราไม่เอาโครงการทั้งหมดมาจ่ายขาดเงิน
สะสมให้ไปใช้กระบวนการของงบประมาณปกติถามว่าได้หรือไม่ ได้ ผมไม่ได้ตอบว่าไม่ได้ แต่อย่าคิดว่า
ในกระบวนการการจั ด ทํ า งบประมาณรายจ่า ยประจํ า ปี ที่ เ รากํ าลั ง ทํ า กั น อยู่ ณ เวลานี้ มี ข้อ จํ า กั ด
อะไรบ้าง ถ้าไม่มีเหตุจําเป็นผมก็ไม่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ผมไม่ใช่คนดื้อ สมาชิกสภาแห่งนี้ให้คําแนะนํา
ผมว่า ให้หันกลับไปใช้งบประมาณปกติของทางเทศบาลได้หรือไม่ โดยไม่ต้องจ่ายขาดเงินสะสม ก็คือ
เรื่องของมิวเซียม ผมก็ไม่ว่าอะไร เพราะจํานวนเงินเยอะ ถ้าเราไปเบียดบังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ก็จะกระทบถึงโครงการหลาย ๆ โครงการ เพราะรายจ่ายประจําปี ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างอย่าง
เดียว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับถนนหนทางอย่างเดียว แต่มันเกี่ยวข้องกับอีกหลาย ๆ เรื่อง ทั้งเรื่องศึกษา
ทั้งเรื่องสังคม เพราะฉะนั้น ผมมั่นใจครับว่าสิ่งที่ผมนําเสนอญัตติที่นําเข้าสู่สภาในครั้งนี้ ผมรอบคอบ
แล้ว และผมมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์แน่นอน และผมมั่นใจว่า สิ่งที่ท่านพิจารณา
เป็นการพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจําเป็น ภายใต้พี่น้องประชาชนที่เลือกผมและท่านมาเป็น
ตัวแทน ถือว่าเราคืนโอกาสที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องประชาชน ถ้าครั้งนี้ไม่เป็นไปตามโครงการที่ผมนําเสนอ
เท่ า กั บ พี่ น้ อ งประชาชนก็ เ สี ย โอกาสไป ผมก็ ค งไม่ ห ยิ บ เอามาใส่ ใ นปี ง บประมาณ 2560 เพราะ
งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี 2560 ยั งมี โ ครงการอี ก หลายโครงการที่ ส ภาแห่ งนี้ จ ะต้อ งช่ว ยกั น
พิ จ ารณา สํ า หรั บ เมื่ อ สั ก ครู่ ขออนุ ญ าตเอ่ ย นาม ท่ า นเลขานุ ก ารสภา ได้ ค วามมั่ น ใจ ขอให้ ท าง
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านอรรณพ สิทธิวงศ์ ได้ชี้แจงในรายละเอียดซึ่งผม
เองได้พูดไปบ้างแล้ว เพื่อความสบายใจของท่านสมาชิกสภา ขออนุญาตผ่านไปยังประธานสภาฯ ให้
ผู้อํานวยการสํานักการช่างได้ชี้แจงในรายละเอียดประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เ คารพ และเพื่อนสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกีย รติทุ ก ท่าน กระผม นายจาตุ รงค์ พรหมศร ในฐานะ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานจะอนุญาตให้ท่านผู้อํานวยการสํานักการช่างได้
ชี้ แ จงแสดงความคิ ด เห็ น ทางด้ า นวิ ช าช่ า งในประเด็ น ที่ ผ มสงสั ย และเพื่ อ ความกระจ่ า งในการใช้
ประกอบการตัดสินใจพิจารณาอนุ มัติญัตตินี้ ผมขอกราบเรีย นต่อท่านประธานว่า ในการทํ าหน้าที่
สมาชิกสภาเทศบาลของกระผม พร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุนนโยบายของผู้บริหารตามภารกิจหน้าที่ใน
การแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน ในประเด็นญัตตินี้ ผมไม่ได้ท้วงติง คัดค้านอะไรทั้งสิ้น ผมสนับสนุน
เสมอว่าการแก้ปั ญหาให้กั บ พี่น้องประชาชนตามญั ตติที่ท างผู้บ ริหารเสนอมาทั้ง 6 โครงการ เป็ น
ภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ และเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งที่จะสนับสนุน แต่
ภายใต้บทบาทอํานาจหน้าที่ของกระผม ในการพิจารณาเรื่องใด ๆ ก็ตาม ต้องมีกฎหมายรองรับครับ
จะทําตามอําเภอใจไม่ได้ เช่นเดียวกันครับ ถ้าท่านประธานไปดูในระเบียบกระทรวงมหาดไทยตามข้อ
89 บอกว่า การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปโดยอํานาจของสภา ภายใต้
เงื่อนไข ทั้งนี้เป็นไปตามแผน ไม่ใช่อยู่ในแผน และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ท่านประธานครับใน

๓๕
การทํ า หน้ า ที่ ข องกระผม ในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยขาดเงิ น สะสม เงิ น สะสมเป็ น เงิ น นอก
งบประมาณไม่ใช่เงินงบประมาณตามปกติ ดังนั้นมีระเบียบกําหนดไว้ใช้เจนเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม
ต้องปฏิบัติตามข้อ 89 และตามหนังสือสั่งการ เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นผมต้องพิจารณาให้รอบคอบ
ครับ อนุมัติหรือไม่อนุมัติต้องชัดเจน ผมไม่ต้องรอท่านอื่นครับ ผมตระหนักในบทบาทหน้าที่ ทําได้ผม
ก็บอกว่าได้ ทําไม่ได้ผมก็บอกว่าไม่ได้ เช่นเดียวกันครับ ทางผู้บริหารได้ชี้แจงว่าเขาได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบแล้วนั้นเป็นส่วนของท่าน ในส่วนของผม ผมก็ต้องรอบคอบเช่นเดียวกัน รอบคอบคนละด้าน
ท่านรอบคอบในการบริหารจัดการ ผมรอบคอบในการพิจารณาอนุมัติ หลักสําคัญในการทําหน้าที่ของ
ผมทางสภานั้น ใช้อํานาจทางปกครอง ผมระลึกเสมอครับ ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอํานาจ ดังนั้นผมต้อง
อนุมัติภายใต้กรอบที่กฎหมายให้อํานาจไว้ ฉะนั้นอย่างไรก็ตามประเด็นที่ผมสงสัย 2 ประเด็นก็คือ คําว่า
ก่อสร้าง กับ เสริมผิว และในส่วนญัตติของเรื่องความยาวที่แตกต่างกันมาก และไม่เป็นไปตามแผน
ผมเชื่อถือในคําแนะนําของผู้อํานวยการสํานักการช่าง ท่านขึ้นมาอยู่ตําแหน่งนี้ได้ถือว่าท่านมีความรู้
มีประสิทธิภาพ ผมจะฟังคําชี้แจงของท่าน เพื่อให้รอบด้าน ผมจะได้บอกท่านประธานว่าผมจะอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายนพดล ผดุงพงษ์
นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็นั่งฟังเพื่อนสมาชิกได้อภิปราย
ก็ใช้เวลาพอสมควรกับ 6 ญัตตินี้ สําหรับผมแล้ว หลังจากท่านฝ่ายบริหารได้มีการอภิปราย หรือได้มี
การรับรองหรือชี้แจง ผมถือว่าเป็นข้อปลีกย่อยที่นํามาพิจารณา แต่ผมก็ยังยึดหลักของข้อกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย จะอ่านย้ําให้ฟังอีกครั้งและผมก็ติดใจข้อความตอนหนึ่ง ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ของ
หนั ง สื อ กระทรวงหมาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1438 ลงวั น ที่ 10 มี น าคม 2559
อย่ า งเคร่ ง ครั ด ผิ ด หลั ก เกณฑ์ ห รื อ ข้ อ กฎหมายนิ ด หน่ อ ย เราถื อ ว่ า ละเลยไม่ ไ ด้ ในเมื่ อ เราเป็ น
คนพิจารณาและเป็นคนอนุมัติในหลักการนี้ และวงเงินก็ไม่ใช่จํานวนน้อย และเป็นเงินภาษีอากรของ
พี่น้องประชาชนแทบทั้งสิ้น เราจ่าย พี่น้องก็ดีใจที่ไปพัฒนาให้พื้นที่เจริญขึ้น แต่เราทําในสิ่งที่ถูกต้อง
ไม่ดีก ว่าหรือครั บ ในเมื่อมีป ระเพณีป ฏิบั ติที่ฝ่ายบริหารแนะนํ าว่าทํ าต่อเนื่องกันมาเป็นประเพณีว่า
ไม่ถูกต้อง สิ่งไหนไม่ถูกต้องเราก็น่าจะทําให้ดีข้ึน ให้ถูกตัวบทกฎหมาย ดังนั้นก่อนที่จะปิดอภิปรายใน
เรื่ องนี้ ผมไม่ เ ห็ น ด้ว ยและไม่ รับ หลั ก การในญั ตติ ทั้ ง 6 โครงการนี้ เพื่ อยื นยั นว่ า ผมยั ง ยึด มั่ น ในข้ อ
กฎหมายของกระทรวงมหาดไทยที่สั่งการมา และจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจะไม่ทําในสิ่งที่เป็ น
ข้อห้าม อย่างไรก็ตาม การโน้มน้าว การชี้แจงในประเด็นข้อย่อย นั่นเป็นเทคนิค แต่ด้วยลายลักษณ์
อักษรแล้ว ทั้งหมดจะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม คําพูดที่ท่านนายกฯ พูดว่า ไม่ต้องห่วง จะดูแล
จะรั ก ษา นั่ น เป็ น เรื่ อ งของนายกฯ และที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด เป็ น คํ า สั่ ง ที่ ว่ า เปิ ด ล็ อ ค ที่ ฝ่ า ยบริ ห ารพู ด ว่ า
ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี รู ห ายใจ เขาบอกเปิ ด ล็ อ คให้ ทํ า โดยใช้ ม.44 อนุ มั ติ เขาไม่ มี
หลักเกณฑ์อะไรควบคุมหรอก ผมว่ายิ่งกว่า ถ้าเรานําไปปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้นแล้ว ฉะนั้น
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ผม นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ทั้ง 6 ข้อนี้ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอยากจะต่อเนื่องจาก
ท่านนายกฯ ที่ไ ด้ชี้แจงมา และขออนุ ญ าตท่านผู้อํ านวยการฯ อรรณพ สั ก ครู่ค รั บ คือ ท่านนายกฯ
บอกว่าตามคํ าสั่ งของกระทรวงมหาดไทยล่า สุ ด ข้อ 2.3.4 บรรทั ด ท้าย บอกว่ า รวมทั้ง สามารถ
ดําเนินการได้ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่านนายกฯ บอกว่าไม่ใช่ ทําจัด จ้างก่อน ผู กพั น
สัญญาก่อน ไม่รู้ท่านนายกฯ หารือกับกรมส่งเสริมฯ หรือยัง แต่ว่าผมมีความเป็นห่วงครับ ผมมีเพื่อนที่
หน่วยงาน อปท.ครับ ผมขออนุญาตอ่านนะครับ และผมจะให้ท่านประธานไว้หนึ่งชุดครับ คือ หน่วยงาน
อปท. ได้หารือไปยั งกรมส่งเสริมฯ เกี่ย วกั บ การใช้จ่ายเงินสะสม เกี่ย วกั บ ปั ญ หาภัย แล้งของ อบต.
เขาอนุมัติ 10 โครงการ เจ้าหน้าที่เลยถามว่า ตามหนังสือมหาดไทยที่ส่งมานี้ เขาต้องปฏิบัติอย่างไร
ต้องทําสัญญาภายใน 30 กันยายน 2559 หรือ 2. ต้องจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน
2559 กรมส่งเสริมฯ ตอบว่า เบิกจ่าย คําว่าเบิกจ่ายหมายความว่า งานต้องเสร็จถึงจะเบิกจ่ายได้
ด้ว ยความเป็นห่ว งครับ คืออยากจะให้ท่านนายกฯ หารือกับ กรมส่งเสริมฯ ว่าทําได้หรือไม่ใ นกรณี
6 โครงการกับอีก 2 ญัตตินี้ ผมเกรงว่าจะทันกําหนดเวลาหรือไม่ กลัวว่าจะไม่ถูกต้องตามระเบีย บ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ขอบคุณมากครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒนา วานิชสุ ขสมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรีย นท่า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็
ขออนุ ญาตสั กเล็ ก น้อย ความถู ก ต้องอย่างเดียวคงไม่เ พียงพอในการบริหารงานอย่างถู ก ต้องและ
โปร่งใส ต้องมีความชอบธรรมด้วย ยังมีถนนอีกหลายสายที่ยังไม่เรียบร้อย ยังมีซอยอีกหลายซอยที่ยัง
เป็นฝุ่น ดิน ตัวอย่างที่ใกล้ที่สุดจากสี่แยกโรงแรมลําปางเวียงทอง ไปทางดอนปาน ไปอีกประมาณไม่
เกินสองร้อยเมตร ถนนในซอยนั้นยังไม่ได้ลาดยาง ยังเป็นฝุ่นผง ซึ่งเรื่องนี้ได้เคยผ่านสภา ได้หารือมา
หลายปี เป็ นโครงการในแผนก็ เคยมี แล้ว ก็หายไป ในขณะที่ซ อยอื่น ๆ ลาดยางเรีย บร้อย ถนนใน
หมู่บ้ านอีก หลายแห่งก็ ล าดคอนกรีต เรี ย บร้ อย เพราะฉะนั้น ความถู ก ต้ องนั้น คืออะไร ถู ก ต้ องตาม
ระเบียบ หรืออะไรก็แล้วแต่ เขียนได้ง่าย ๆ แต่ความชอบธรรมมีหรือไม่ ผมชอบใจท่านสมาชิกสภาฯ
ท่านหนึ่งพูดว่า ต้องบําบัดความเดือดร้อนอย่างแท้จริงของประชาชน ถนนซอยที่ผมว่า ข้างตึกบริษัท
หนึ่งฯ ไปดูได้เลยครับ ในนั้นมีคลังสินค้าหลายแห่ง เทศบาลได้ภาษีโรงเรือนพอสมควร ใกล้หูและใกล้ตา
เป็นโครงการง่าย ๆ ใช้เงินไม่มาก ก็ยังถูกละเลย ห้วยแม่กระติ๊บ ความเดือดร้อน ผลกระทบ และอีก
เยอะแยะมากมายที่ควรจะกระทํา ก็มิได้รับการดูแลแก้ไข โอกาสที่จะใช้จ่ายเงินสะสมมีตลอดเวลา มีทุก
วั น ถ้า ฝ่ายบริ หารมีค วามตั้ง ใจที่จะทํ า ผมเรีย นท่านประธานสภาว่า สภาแห่ งนี้ไ ม่ไ ด้ปิ ด กั้น โอกาส
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ดังกล่าวเลย เพียงแต่ว่าผู้เสนอขอใช้เงินที่จะทําหรือไม่ ทําอย่างถูกต้อง ชอบธรรมและโปร่งใสหรือไม่
เพียงเท่านั้นเอง ก็คงจะขอเรียนให้ท่านประธานทราบเพียงบทสรุปสุดท้ายเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายบริบู รณ์ บุ ญ ยู่ฮ ง สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง ก่อนที่ท่านผู้อํ านวยการ
อรรณพ จะได้กรุณามาอธิบายชี้แจงความแตกต่างหรือความเหมือนตามที่ท่านสมาชิกฯ หลายท่านได้
ฝากคําถามไว้ ซึ่งทางฝ่ายผู้บริหารไม่ได้ตอบเลย บอกแต่เพียงว่าสาระสําคัญต้องไม่เปลี่ยน และอะไรคือ
สาระสําคัญ เพราะถามไปว่า คําว่า ก่อสร้าง คําว่า เสริมผิว ประมาณการ ความยาว ขนาดของวัสดุ
ชนิดของวัสดุ และราคากลาง หรือที่มาของงบประมาณ ผมเชื่อว่าหลังจากที่เราได้รับฟังคําชี้แจงแล้ว
เพื่อนสมาชิกก็คงพอจะมีแนวทางประกอบการตัดสินใจแล้ว แต่เมื่อสักครู่ทางท่านฝ่ายบริหารได้กรุณา
ขึ้นมาตอบ มาให้ความสบายใจ พูดทํานองให้เพื่อนสมาชิกสบายใจว่า ถึงแม้สมาชิกสภาที่ประชุมสภา
แห่งนี้จะมีมติออกไปอย่างไร ก็ต้องไปขึ้นอยู่กับการกํากับดูแลตามสายการบังคับบัญชาการกํากับดูแล
อยู่ดี คําพูดที่ว่า ถ้าผิดระเบียบทางผู้ว่าราชการก็คงไม่ให้ปฏิบัติ ผมก็อยากจะย้ําว่า จะถูกระเบียบหรือ
ผิดระเบียบ ก็ถูกหรือผิดออกไปจากสภาแห่งนี้แล้ว ทางนายกฯ ก็ไม่ต้องรับผิดชอบ ทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดก็ไม่ได้รับผิดชอบ แต่คนที่รับผิดชอบความถูกผิดก็คือสมาชิกสภาที่จะยกมือเห็นด้วย เห็นชอบ
ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นชอบ พวกเราต่างหากที่จะเป็นคนรับผิดชอบผลของการตัดสินใจนั้น ส่วนสมัยหน้า
เราในฐานะลูกจ้างเทศบาลตามคํานิยามของเพื่อนสมาชิกจะได้ลงรับสมัครเลือกตั้ง หรือไม่ได้ลงรับ
สมัครเลือกตั้งก็ยังไม่ทราบเลย แต่ผมว่าที่สําคัญก็คือวันนี้ ว่าเราจะทําตามกฎระเบียบ ทําตามกฎหมาย
หรือเราจะทํ าตามความถู ก ใจ ผมเชื่อว่าหลั งจากที่ไ ด้รับ ฟั งคํ าอธิบ ายของท่านขออนุ ญ าตเอ่ย นาม
ท่านผอ.อรรณพ เราก็จะได้รู้ว่า สาระสําคัญที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลง สาระสําคัญที่อยู่ในแผน
สาระสําคัญที่ปรากฏอยู่ในโครงการ คืออะไร เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ผมรอฟังอยู่ครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายอรรณพ สิทธิวงศ์
นายอรรณพ สิทธิวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักการช่าง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ กระผม นายอรรณพ สิ ท ธิ ว งศ์ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก การช่ า ง
ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ 6 โครงการที่จะต้องนําโครงการไปปฏิบัติ ในคําถามคําว่า ก่อสร้าง ปรับปรุง
หรือเสริม ถ้าตามนิยามของพจนานุกรม มีความหมายซึ่งจะแตกต่างหรือคล้ายกันบ้าง สําหรับคําว่า
ก่อสร้าง ตามความหมายตามพจนานุกรม แปลว่า การก่อและสร้างโดยใช้อิฐและปูน หรือวัสดุถาวรเป็น
ส่วนใหญ่ การปรับปรุง หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การแก้ไขให้เรียบร้อยขึ้น การเสริม หมายถึง การ
เพิ่มเติม การเติม การต่อเติม ซึ่งทั้ง 3 คํา ส่วนใหญ่แล้วจะปรากฏอยู่ในโครงการก่อสร้างโดยทั่ว ๆ ไป
เพราะว่าการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็ นถนน ไม่ว่าจะเป็ นอาคารมั กจะมีคํ า บางส่ว นอาจมีก ารก่อสร้าง
บางส่วนมีการต่อเติม บางส่วนอาจจะมีการเพิ่มเติม และบางส่วนอาจจะมีการรื้อถอน คําทั้ง 3 คํา ถือ
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ว่าตรงไหนเป็นเนื้อหาสําคัญ ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของโครงการ แต่ยังไงก็ดี ความหมายทั้ง 3 คํา ถ้า
พูดถึงทั้ง 6 โครงการที่ท่านสมาชิกกําลังพิจารณาอยู่นี้ จะปรากฏอยู่ในเป้าหมายของโครงการหรือ
ผลผลิตของโครงการ เมื่อเรานึกถึงความสําคัญของญัตติเหล่านี้ ชื่อโครงการหรือกิจกรรมเหมือนที่
ปรากฏในแผนไม่มีเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์หลักของโครงการก็ไม่มีเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่วนใหญ่ก็มี
วัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกและการแก้ปัญหาในการสัญจร แต่ที่ไม่เหมือนกันหรือว่ามีบางกรณีที่
ตัวเลขอาจผิดเพี้ยนไปบ้าง ก็อยู่ในเป้าหมายหรือผลผลิตของโครงการ ซึ่งสาเหตุของการผิดเพี้ยนหรือ
แตกต่างนี้ ท่านนายกฯ ก็ได้นําเรียนให้ทางสมาชิกทุกท่านทราบแล้วว่า โครงการในแผนงบประมาณ
3 ปี มีเป็นพันโครงการ การที่เราจะคัดเลือกโครงการมาจัดทําในงบประมาณจะต้องลงไปสํารวจโดย
ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจากการลงสํารวจในรายละเอียดสุดท้าย อาจจะมีตัวเลข หรืออาจจะมีนิยาม
ของคํ าที่ต่างไปจากข้อเท็ จจริง ก็ จะปรากฏในเป้ าหมาย ซึ่งจริง ๆ แล้ว ถือว่าเป็ นปั จจั ย สํ าคั ญ ของ
โครงการหรือไม่ ผมว่าน่าจะดูที่โครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ไม่เปลี่ยนไปครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เ คารพ และเพื่อนสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกีย รติทุ ก ท่าน กระผม นายจาตุ รงค์ พรหมศร ในฐานะ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมได้ฟังคําชี้แจงของท่านผู้อํานวยการสํานักการช่าง ท่านได้อธิบาย
เมื่อสั ก ครู่เ กี่ย วกั บ การก่อสร้าง การปรับ ปรุ งแก้ไ ข และการต่อเติม โดยท่านยกพจนานุ ก รมมาพู ด
ด้วยความเคารพครับท่านประธาน ผมคิดว่าสิ่งที่ท่านพูดได้พูดแบบรวม ๆ ท่านยังไม่พูดตรงประเด็นให้
ชัด เจน ผมต้องการให้ท่านพูด ประเด็ นให้ชัดเจนในแผนที่ท างผู้บริหารอ้างถึงว่าคํ าว่า ก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติคกับที่ท่านจะดําเนินการเสริมผิวตรงนี้ เหมือนกันหรือไม่ ถ้าท่านไปยกว่า ก่อสร้าง ปรับปรุง
แก้ไข เพิ่มเติม ท่านพูดอย่างนี้ ผมฟังแล้วยิ่งสับสนว่า ก่อสร้างก็คือก่อสร้าง ส่วนเพิ่มเติมก็คือเพิ่มเติม
นะครับ และอีกประเด็นหนึ่งที่ผมต้องการความชัดเจนก็คือ ผมเข้าใจครับว่า แผนเป็นการประมาณการ
ไว้ในแผนเวลาปฏิบัติจริงเหมือนท่าน ผอ.ลุกชี้แจงว่า บางทีอาจผิดพลาดคลาดเคลื่อน แต่อย่างที่ผม
เรีย นในเบื้องต้นครับ ท่านประธานว่า ถ้าน้อยกว่า ตรงนี้ได้ แต่ถ้าผิดพลาดคลาดเคลื่อนในปริมาณ
ที่มากในความคิดเห็นของผม ถ้าเอากฎหมายอย่างที่ผมบอกว่าการใช้จ่ายขาดเงินสะสมนี้ ไม่ใช่เรื่อง
งบประมาณทั่วไป เป็นเรื่องการพิจารณาเงินนอกงบประมาณ เราต้องพิจารณาให้เคร่งครัด ดูหลักของ
กฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข้อ 89 ที่ว่าไว้ว่าเป็นโครงการบําบัดความเดือดร้อน ในข้อแรก ๆ
เข้าครับท่านประธาน แต่ที่ผมติดใจก็คือ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผน ถ้าผมมองตามที่ท่านผอ.สํานักการ
ช่างได้อธิบายชี้แจงว่าจริง ๆ แล้วพอตรวจพบอะไรแล้วต้องดําเนินการก่อน และท่านก็ยกว่า เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการที่อยู่ในแผนกับญัตติไม่ตรงกันครับท่านประธาน ก่อสร้างก็คือก่อสร้าง ปรับผิวก็
คื อ ปรั บ ผิ ว ยิ่ ง ไปกั น ใหญ่ ไม่ เ ป็ น ไปตามแผน และโดยเฉพาะท่ า นยื น ยั น ว่ า ถ้ า ตรวจพบว่ า ถ้ า จะ
ดําเนินการ กฎหมายเรื่องแผนก็เปิดช่องให้อํานาจไว้ คือ ไปแก้ไข ปรับแผนเสียให้ตรงกับที่จะปฏิบัตินะ
ครับ ฉะนั้นผมคงจะพิจารณาได้แล้วครับจากที่ท่านผอ.สํานักการช่างชี้แจง หรือเมื่อผมลุกขึ้นพูดกล่าว
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ตรงนี้ ท่านจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าท่านไม่มีก็ขอบคุณท่านผอ.ที่ให้ความกระจ่าง จากที่เรา
ได้พิจารณากันมาโดยเฉพาะเรื่องหลักระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข้อ 89 ในส่วนที่ว่า ต้องเป็นไป
ตามแผนหรือตามที่กฎหมายกําหนด ผมดูญัตติทั้ง 6 โครงการของท่านผู้บริหารแล้ว ผมเข้าใจว่าท่านมี
ความประสงค์ที่จะดําเนินการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ท่านมีความตั้งใจ
ท่านทํานโยบายไว้แล้ว แต่ผมขอเรียนต่อท่านประธานว่า วงจรการทํางานของท้องถิ่นมีวงจรอยู่ เมื่อมี
นโยบายเสร็จ ก็ต้องทําเป็นแผนหรือโครงการ หลังจากนั้นก็มาจัดหารายได้ จึงจะไปพัสดุ ไปเบิกจ่ายเงิน
ไปตรวจสอบ ไปติดตาม ตอนนี้ท่านมีนโยบาย ท่านมีแผน ท่านต้องการรายได้ก็คือมาขอจ่ายขาดเงิน
สะสม แต่การที่ท่านจะเอารายได้ไปใช้จ่าย ในการใช้จ่ายเงินสะสมนั้น หลักการสําคัญประการหนึ่งที่ผม
ในฐานะสมาชิกสภาต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดก็คือ ต้องเป็นไปตามแผน เมื่อผมพิจารณาแล้ว แผนที่ท่าน
ว่านี้ ผมคิด ว่าท่านอุปทานเอาเองครับ ไม่มีก ารแก้ไข ไม่มีอะไร ผมฟังด้วยความรอบคอบ รอบด้าน
ในฐานะที่ผมได้พิจารณาในญัตตินี้โดยละเอียดแล้ว ผมคิดว่าบางโครงการไม่เ ข้าหลักเกณฑ์นะครั บ
โดยเฉพาะโครงการที่ 1 โครงการที่ 3 , 4 , 6 ส่ ว นโครงการที่ 2 กั บ 5 ผมพิ จ ารณาแล้ ว
เข้าหลั กเกณฑ์ของการใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบข้อ 89 ฉะนั้นในฐานะสมาชิกสภา ผมคํ านึงถึง
ประโยชน์พี่น้องประชาชนในเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่ว่าผมก็ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์กฎหมาย ผมเรียนว่า ผู้บริหารมีกลไกอะไรพร้อมรอบด้าน เรื่องนี้ตระเตรียมได้ที่จะทําให้
เป็นไปตามระเบียบในการใช้จ่ายเงินสะสม แต่จากข้อบกพร่องที่ผมเห็น ผมก็ไม่ทราบว่าทางผู้บริหาร
ณ วันนี้มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ที่จะต้องทําให้เกิดปัญหา ในการแก้ปัญหาให้ประชาชนต้องล่าช้าออกไปอีก
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเป็ น การสนั บ สนุ น ตามที่รั ฐ บาลขอความร่ ว มมือ ซึ่ง ผมขอยื น ยั น อี ก ครั้ง หนึ่ง ว่ า
ผมพร้อมที่จะให้การสนับสนุนภายใต้ข้อบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อํานาจในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภา
ขอบคุณครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะปิดการอภิปรายในญัตตินี้ และจะขอมติที่ประชุมต่อไปนะครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่จะลงมติ ผมขอ
หารือท่านประธานครับเรื่องเกี่ยวกับการลงมติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น ในหมวดที่ 6 การลงมติ ผมได้นั่งฟังมาตั้งแต่เช้า ท่านสมาชิกอภิปราย บางท่านก็ไม่
เห็นด้วยก็ขอให้มีการบันทึกชื่อว่าไม่เห็นด้วย เพื่อความสบายใจผมจะขอถามเรื่องการลงมติ ขออนุญาต
อ่านนะครับ ข้อ 73 ออกเสียงคะแนนเพื่อลงมติมีสองวิธี คือ (1) การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย (2)
การออกเสียงลงคะแนนลับ ข้อ 74 การออกเสียงลงคะแนนเปิ ดเผยมีวิธีปฏิบั ติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดั งต่อ ไปนี้ (1) ยกมือ ขึ้นพ้น ศีรษะ (2) ยืนขึ้ น (3) เรีย กชื่อสมาชิ ก ตามลํ าดั บ อั ก ษรให้ ออกเสีย ง

๔๐
ลงคะแนนเป็ นรายบุ ค คล ผมอยากนําเรีย นท่านประธานสภา เพื่อขอหารือว่า จะใช้ก ารลงมติตาม
ข้อ 74 (3) เรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล หรือไม่ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ เลขานุการสภาฯ ชี้แจง
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เ คารพ และเพื่อนสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกีย รติทุ ก ท่าน กระผม นายจาตุ รงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่มีเพื่อนสมาชิกได้หารือท่านประธานเกี่ยวกับการลงมติใน
ญัตติ โดยอ้างระเบียบข้อ 73 และ 74 ว่าจะให้เรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษรลงคะแนนโดยเปิดเผย
ถูกต้องนะครับ ฉะนั้น ถ้าที่ประชุมจะขอให้ประธานดําเนินการออกเสียงโดยเปิดเผย โดยการเรียกชื่อ
สมาชิกตามข้อ 74 (3) ท่านดูในข้อ 74 วรรคสอง “การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือขึ้น
พ้นศีรษะ แต่ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นร้องขอ หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนร่วมกันเสนอญัตติต่อ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยตาม (2) หรือ (3) เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติ
เห็นชอบแล้ว ก็ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนตามนั้น” ผมเรียนว่า ถ้าเพื่อนสมาชิกหารือท่านประธาน มี
ความประสงค์ที่จะให้ท่านประธานดําเนินการออกเสียงโดยเปิดเผย ตามข้อ 74 (3) ท่านต้องมีสมาชิก
ไม่น้อยกว่าสามคน ร่วมกันเสนอญัตติต่อที่ประชุมนี้ และท่านประธานจะขอมติที่ประชุมว่า เห็นด้วย
ตามที่ท่านเสนอหรือไม่ และท่านประธานจะได้ดําเนินการต่อไป ถ้าท่านเข้าใจแล้ว ขอท่านได้ทําตาม
ระเบียบที่ผมชี้แจงด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผมร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จะขอเสนอญัตติที่ประชุม
สภาท้องถิ่นแห่งนี้ ตามข้อ 74 (3) คือ เรีย กชื่อสมาชิกตามลําดับอั กษรให้ออกเสีย งลงคะแนนเป็ น
รายบุคคล ซึ่งต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นสามคนรับรองครับ ผมขอผู้รับรองครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ผู้ที่จะเสนอญัตติร่วมตามที่
ร้อยเอกศั ก ดิ์ชัย หงษ์ใ จสี เสนอต่อที่ป ระชุ มให้มีก ารออกเสีย งโดยเปิด เผย โดยใช้วิธีก ารเรีย กชื่อ
ตามลําดับอักษรในข้อ 74 ซึ่งตามระเบียบต้องมีสมาชิกเสนอร่วมด้วยไม่น้อยกว่าสามคน ยกมือสูง ๆ
นะครับ ผมจะได้นับ 6 คน ครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตครับท่าน
ประธาน ผมขออภิปรายอีกนิดหนึ่งครับ ผมอยากจะชี้ให้เห็นนิดหนึ่งครับ ว่าโครงการไม่เปลี่ยน สถานที่
ก็ที่เดิม โครงการก็ตามแผนไม่เปลี่ยน อย่างนี้ก็ไม่ผิดนะครับ ขอบคุณมากครับท่านประธาน

๔๑
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมจะขอมติตามที่เมื่อสักครู่
ร้อยเอก ศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี เสนอญัตติให้ลงคะแนนเปิดเผยโดยการขานชื่อ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ตามที่ ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ เสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ร้อยเอกศักดิ์ชัย เสนอ
ญัตติเมื่อสักครู่ และท่านประธานได้บรรจุเข้าระเบียบวาระประชุมเพื่อขอมติสมาชิกท่านใดเห็นด้วย
ที่จะมีการออกเสียงโดยเปิดเผย โดยวิธีการเรียกชื่อตามลําดับอักษร ตามข้อ 74 (3) ยกมือขึ้นครับ ผม
จะได้นับ และรายงานต่อท่านประธาน 8 เสียงครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือ
ขึ้นครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใดไม่เห็นด้วยตามญัตติ
ที่ ร้อยเอกศักดิ์ชัย เสนอ ยกมือขึ้นนะครับ 13 เสียงครับท่านประธาน นอกนั้นงดออกเสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ญัตตินี้เป็นอันตกไปนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 13 เสียงไม่เห็นด้วยที่จะออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย
โดยวิธีเรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล เห็นด้วย 8 เสียง และ
นอกนั้นงดออกเสียง ญัตตินี้ตกไป
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ญัตติที่ทางเพื่อนสมาชิกได้
เสนอมาก็ผ่านมติไปแล้วว่าไม่เห็นชอบ แต่ที่ผมลุกขึ้นขออภิปรายเพราะเห็นว่าการอภิปรายในญัตตินี้
สํ าหรั บ ตั ว ผมเองยั งไม่ ไ ด้รับ คํ าตอบที่เ ป็ นที่สุ ด เพราะผมถามไปถึ งเรื่องสาระสํ าคั ญ แผน และทาง
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ตอบเลยว่า มีการเปลี่ยนแปลงแผนหรือยัง ประกาศใช้หรือยัง สําหรับผมแล้วการที่
ไม่ได้รับคําตอบว่า
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอโทษครับ คุณบริบูรณ์ ขอ
เชิญ ท่านเลขานุการสภา
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่ผมทําหน้าที่เลขานุการสภา ถ้าผมจําไม่ผิดหลังจากที่ท่านผอ.สํานัก
การช่างได้ชี้แจงเสร็จแล้ว และผมได้อภิปราย จากนั้นท่านประธานก็ได้ปิดการอภิปรายเพื่อที่จะขอมติใน
ที่ประชุม และมีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เมื่อสักครู่เสนอญัตติขอลงมติโดยเปิดเผยตามข้อ 74 (3)
ท่านประธานบรรจุ และขอมติใ นที่ป ระชุม ปรากฏว่าเสีย งข้างมากไม่เห็ นด้วยกับญั ตติ ต่อมามีท่าน
สมาชิกซึ่งจะลุกขึ้นอภิปรายย้อนกลับไป ด้วยความเคารพครับ ขอให้ท่านประธานดําเนินการให้ถูกต้อง

๔๒
ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมด้วย คิดว่าน่าจะไม่ถูกต้อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในฐานะที่ประธานสภาเป็นผู้
กํากับดูแลการประชุม ผมก็ขอให้ท่านได้วินิจฉัยว่าจะอนุญาตให้อภิปรายย้อนกลับไปอีกได้หรือไม่ แต่
ด้วยความเคารพ ผมขอทักท้วงว่าเป็นการดําเนินการที่ไม่ถูกต้อง ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกมีข้อสงสัย
ว่ามีคําถามบางคําถามที่ฝ่ายบริหารยังไม่ได้ตอบ ฝ่ายบริหารก็ได้ชี้แจงไปแล้ว ส่วนที่ท่านเลขานุการ
สงสั ย ท่ า นผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก การช่ า งก็ ไ ด้ ลุ ก ขึ้ นตอบ คิ ด ว่ า เราใช้ เ วลาในการอภิ ป รายในญั ต ติ นี้
มาพอสมควร ผมขอลงมติเลยนะครั บ ใช้ วิธี การลงมติ แบบยกมือขึ้ นพ้ นศี รษะนะครั บ ผมจะขอลงมติ
แต่ละโครงการนะครับ
ลําดับที่ 1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระแก้ว ตั้งแต่แยกถนนประตูม้า (ตรงข้าม
บ้านเลขที่ 5) ถึงถนนท่ามะโอ ข้างวัดแสงเมืองมา โดยทําการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
ขนาดกว้างประมาณ ๕.0๐ - 9.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ ๕40.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่นๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาล งบประมาณ ๒,466,1๐๐ บาท

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมาชิก ท่านใดเห็ นชอบ
โปรดยกมือขึ้นครับ ผมจะได้นับ และรายงานต่อท่านประธาน เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิ ต ติ จิว ะสั น ติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมาชิก ท่านใดไม่เ ห็ นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ ไม่เห็นชอบ 8 เสียงครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงถนนพระแก้ว ตั้งแต่แยกถนนประตูม้า (ตรงข้ามบ้านเลขที่ 5) ถึงถนนท่ามะโอ ข้างวัด
แสงเมืองมา
ลําดับที่ 2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีปงชัย ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลําปาง-เชียงใหม่
ถึงสุดเขตเทศบาลนครลําปาง โดยทําการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ
๕.0๐ - 12.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 910.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,200 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
งบประมาณ 3,846,4๐๐ บาท

นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบ
โปรดยกมือครับ

๔๓
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมาชิก ท่านใดเห็ นชอบ
โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะนะครับ ผมจะได้นับ เห็นชอบ 13 เสียง ครับท่านประธาน
นายกิ ต ติ จิว ะสั น ติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมาชิก ท่านใดไม่เ ห็ นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
ในโครงการที่ 2 โปรดยกมือครับ ไม่เห็นชอบ 8 เสียงครับท่านประธาน นอกนั้นงดออกเสียงครับ
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ สี ย งข้ า งมาก จํ า นวน 13 เสี ย ง อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสม
โครงการก่อสร้างปรั บปรุงถนนศรีปงชัย ตั้งแต่ถ นนไฮเวย์ลํ าปาง-เชีย งใหม่ ถึงสุ ดเขตเทศบาลนคร
ลําปาง
ลําดับที่ 3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบ้านดงพัฒนา ตั้งแต่สะพาน บ้านดงพัฒนา
ถึงบริเวณหน้าวัดบ้านดงม่อนกระทิง โดยทําการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง
ประมาณ ๕.0๐ - 9.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 65๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
งบประมาณ ๒,542,8๐๐ บาท

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมาชิก ท่านใดเห็ นชอบ
โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะนะครับ ผมจะได้นับ เห็นชอบ 13 เสียง ครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ ไม่เห็นชอบ 8 เสียงครับท่านประธาน นอกนั้นงดออกเสียงครับ
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ สี ย งข้ า งมาก จํ า นวน 13 เสี ย ง อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสม
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบ้านดงพัฒนา ตั้งแต่สะพาน บ้านดงพัฒนา ถึงบริเวณหน้าวัดบ้านดง
ม่อนกระทิง
ลําดับที่ 4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนจองคํา ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลําปาง-งาว ถึงถนน
เลียบคลองชลประทาน โดยทําการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๕.5๐ 6.8๐ เมตร หรื อตามสภาพ ความยาวประมาณ 460.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้น ที่
ไม่ น้ อ ยกว่ า 3,350 ตารางเมตร พร้ อ มปรั บ ปรุ ง บ่ อ พั ก และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
งบประมาณ ๒,604,7๐๐ บาท

๔๔
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมาชิก ท่านใดเห็ นชอบ
โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะนะครับ ผมจะได้นับ เห็นชอบ 13 เสียง ครับท่านประธาน
นายกิ ต ติ จิว ะสั น ติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมาชิก ท่านใดไม่เ ห็ นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ ไม่เห็นชอบ 8 เสียงครับท่านประธาน นอกนั้นงดออกเสียงครับ
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ สี ย งข้ า งมาก จํ า นวน 13 เสี ย ง อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสม
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนจองคํา ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลําปาง-งาว ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน
ลําดับที่ 5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบ้านต้าสามัคคี ตั้งแต่ถนนอนุสาวรีย์ ถึงสุด
เขตเทศบาลนครลําปาง โดยทําการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 4.0๐ –
8.0๐ เมตร หรื อตามสภาพ ความยาวประมาณ 645.0๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้น ที่
ไม่ น้ อ ยกว่ า 4,300 ตารางเมตร พร้ อ มปรั บ ปรุ ง บ่ อ พั ก และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
งบประมาณ ๒,633,0๐๐ บาท

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมาชิก ท่านใดเห็ นชอบ
โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะนะครับ ผมจะได้นับ เห็นชอบ 13 เสียง ครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ ไม่เห็นชอบ 8 เสียงครับท่านประธาน นอกนั้นงดออกเสียงครับ
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ สี ย งข้ า งมาก จํ า นวน 13 เสี ย ง อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสม
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบ้านต้าสามัคคี ตั้งแต่ถนนอนุสาวรีย์ ถึงสุดเขตเทศบาลนครลําปาง
ลําดับที่ 6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประตูม้า ตั้งแต่ถนนวังโค้ง ถึงสุดเขตเทศบาล
นครลําปาง โดยทําการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 8.0๐ - 12.0๐ เมตร
หรื อ ตามสภาพ ความยาวประมาณ 1,158.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ ย 0.05 เมตร หรื อ พื้ น ที่
ไม่ น้ อ ยกว่ า 13,789 ตารางเมตร พร้ อ มปรั บ ปรุ ง บ่ อ พั ก และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
งบประมาณ 9,404,3๐๐ บาท

๔๕
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยก
มือครับ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมาชิก ท่านใดเห็ นชอบ
โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะนะครับ ผมจะได้นับ เห็นชอบ 13 เสียง ครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ ไม่เห็นชอบ 8 เสียงครับท่านประธาน นอกนั้นงดออกเสียงครับ
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ สี ย งข้ า งมาก จํ า นวน 13 เสี ย ง อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสม
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประตูม้า ตั้งแต่ถนนวังโค้ง ถึงสุดเขตเทศบาลนครลําปาง
(หมายเหตุ : ถ้อยคําตรงนี้ ได้ถอนคําพูดฯ)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒนา วานิชสุ ขสมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรีย นท่า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
เพื่อความถูกต้องและชอบธรรม ท่านเลขานุการสภาจะต้องเอ่ยรายนามผู้ให้ความเห็นชอบ และงดออก
เสียงด้วยครับ ท่านเอาบทบัญญัติหรือระเบียบข้อไหน ถ้าไม่มีระเบียบ ท่านก็ต้องทําด้วยความชอบ
ธรรม ประกาศชื่อด้ ว ย ในการประชุ มคราวที่แ ล้ว เหมื อนกั น ที่ท่านหนึ่งไม่เ ห็ นด้ว ยในการรั บ รอง
รายงานการประชุม ท่านก็ให้เขาแจ้งชื่อพร้อมด้วยเหตุผล ซึ่งผมคิดว่าไม่มีในระเบียบใดเลย แต่ในเมื่อ
อนุโลม ท่านต้องประกาศชื่อผู้ให้ความเห็นชอบและงดออกเสียงด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่ท่านเลขานุการก็ได้
แจ้งชื่อผู้ไม่เห็นชอบ 8 ท่าน เพื่อความเสมอภาคขอให้ท่านเลขานุการแจ้งรายชื่อผู้ที่เห็นชอบว่ามี
ท่านใดบ้างครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการ
สภาเทศบาลนครลําปาง ผมไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงเป็นอย่างอื่น มีเจตนาบริสุทธิ์ เพื่อที่จะให้การบันทึก
รายงานการประชุมนี้เป็นไปด้วยความชัดเจน เรียบร้อย ขอบคุณครับ
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอประท้วงครับท่าน
ประธาน เราลงมติกันไปแล้วนะครับท่านประธาน เราจะมาเอ่ยชื่ออะไรอีก ไม่ถูกต้องนะครับ เราลงมติ
ผ่านไปแล้วว่าไม่มีการเอ่ยชื่อ เราลงมติไปแล้วนะครับท่านประธาน ขอบคุณมากครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุ กท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ

๔๖
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ในส่วนที่ผมได้กล่าวเอ่ยนามของสมาชิกที่ไม่
เห็นด้วยกับญัตติ ผมขอถอนคําพูดนี้ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒนา วานิชสุ ขสมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรีย นท่า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
มีการบันทึกไปแล้ว ท่านจะมาถอนไม่ได้ ในการประชุมคราวที่แล้วผมไม่ได้ทักท้วง ก็เลยตามเลย แต่
ครั้งนี้ผมต้องขออนุญาตท่านประธานต้องทักท้วง การกระทําของท่านเลขานุการสภาถูกต้องหรือไม่
ถูกต้อง ต้องทําให้เกิดความเสมอภาค ท่านขานชื่อไปแล้ว มีการบันทึกไปแล้ว ท่านต้องขานชื่อผู้ที่ให้
ความเห็นชอบด้วย และก็บันทึกชื่อ แต่ถ้าท่านจะถอน ท่านต้องไปแก้ไขในรายงานการประชุมคราวหน้า
ย่อมจะเป็นการที่ชอบธรรม และถูกต้อง ยุติธรรม อย่างที่สุดเลยครับ ท่านประธาน แต่ถ้ายังตัดสินใจ
ไม่ได้ ก็ขานชื่อก่อน แล้วหารือไปยั งจังหวัด ยังกระทรวง ว่าถู ก ต้องหรือไม่ มีข้อใดที่ให้อํานาจท่าน
เลขานุการกระทําดังกล่าว ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมเข้าใจนะครับ เท่าที่ผมฟังคํา
อภิปรายมาตั้งแต่เช้าในญัตติ 6 โครงการนี้ สมาชิกหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินสะสม แต่นี่ก็เป็นวิจารณญาณแต่ละท่าน ทุกท่านมีความรู้ความสามารถ บางท่านก็เห็นว่าเป็น
เรื่องดีมีประโยชน์ สนับสนุนตามนโยบาย บางท่านก็เห็นว่าไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ทีนี้ตามที่
สมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไป เท่าที่ผมฟังก็จะเกิดความไม่สบายใจว่า ถ้ามีความผิดพลาด มีการ
ร้องเรียนเกิดขึ้น ถ้าจะต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายก็จะสร้างปัญหาให้กับสภาทั้งสภา เพื่อความสบายใจ
นะครับ เมื่อสักครู่ท่านเลขานุการก็ค งจะเข้าใจเจตนารมณ์นี้ ก็ เลยขานชื่อสมาชิก ที่ไม่เห็นชอบใน 6
โครงการ เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งผมก็ว่าน่าจะเพียงพอนะครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒนา วานิชสุ ขสมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรีย นท่า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งครับ ไม่เป็นการเพียงพอครับ และก็ไม่เท่าเทียม ไม่เหมาะสมในการทําหน้าที่แบบ
นี้ ท่านไม่ได้อ้างเลยว่าระเบียบใดที่ให้แจ้งชื่อ ในเมื่อท่านขานชื่อ ท่านต้องขานทั้งหมด จะให้ไปควานหา
ชื่อว่าใครหรือที่ให้ความเห็นชอบ ไม่ถูกต้องนะครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ เลขานุการสภา
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุ กท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่มีผู้ทักท้วงตรงนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย เนื่องจากว่า
เรามีก ารโต้ แ ย้ งกั น ตรงนี้ ผมได้ถ อนคํ า พู ด ของผมส่ ว นนั้ น ไปแล้ ว โดยผมจะไม่ อ่า นรายชื่ อ ของผู้ ที่
เห็นชอบด้วย ท่านประธานวินิจฉัยตรงนี้ก่อน หากเพื่อนสมาชิกที่โต้แย้งเห็นว่าการทําหน้าที่ของผมไม่

๔๗
เป็นกลาง ไม่เรียบร้อย ผมขอเรียนที่ประชุมแห่งนี้ว่า ท่านสามารถใช้สิทธิโหวตให้ผมพ้นจากตําแหน่ง
หน้าที่นี้ได้นะครับ ท่านอาจจะปรึกษาในระเบียบเรื่องอื่น ๆ ก็ได้ แต่ผมขอยืนยันต่อท่านประธานว่า ผม
ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่มีเจตนาแอบแฝงอย่างอื่น และผมก็จะถอนคําพูดตรงนี้ ขอให้ท่านประธานได้
วินิจฉัยด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒนา วานิชสุ ขสมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรีย นท่า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ขออนุญาตท่านประธานสภาเป็นครั้งสุดท้าย ถ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้ว คนที่ให้ความเห็นชอบก็ย่อม
ไม่ปฏิเสธการขานชื่อโดยเลขานุการสภา การถอนนี่ง่าย ถ้าพูดอะไรไปแล้วก็มาบอกว่า ผมถอนคําพูด
ไม่ใช่เรื่องยาก ขอบคุณมากครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ด้ ว ยความเคารพนะครั บ
นายแพทย์วัฒนา ผมเข้าใจเจตนา และผมได้ชี้แจงไปแล้วว่า เหตุท่ีมาที่ไปเพื่อความสบายใจ เมื่อสักครู่
ท่านเลขานุการก็เลยถามว่า ผู้ที่ไม่เห็นชอบก็ขานชื่อไปแล้ว
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตที่ต้องเสีย
มารยาทขัด เขาไม่เคยมาถามก่อนเลย เอาระเบียบอะไรมา ที่ผมเรียนท่านประธาน ไม่มีระเบียบไหน
ผมไม่เคยพบ มาถามก่อนสิ เพื่อความสบายใจของท่านที่ไม่เห็นชอบ ผมบอกชื่อดีหรือไม่ เราไม่ได้กลัว
การตรวจสอบอะไรทั้งสิ้น แต่ให้บันทึกไว้ ผมยังจําคําพูดของท่านประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ได้ว่า สภานี้เป็น
สภาต้นแบบ ขอบพระคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับ เจตนา
ของท่า นเลขานุ ก ารสภาก็ เ ป็ นเจตนาดีนะครั บ ส่ว นที่ เ หลือก็ เ ป็ นผู้ ที่เ ห็ น ชอบ และอีก อย่ างหนึ่ งผู้ ที่
เห็นชอบก็ เห็นชอบอยู่แล้ว ที่ประชุมมีกี่ค น และคํ าวินิจฉัยของประธานเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมด ท่าน
เลขานุการสภาก็ได้ถอนคําพูดแล้ว จะเอาอะไรอีกหรือครับ คําวินิจฉัยของท่านประธานถือว่าเป็นที่
สิ้นสุดครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมยังไม่ได้วินิจฉัยเลยนะครับ
เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง มติที่ผ่านไปเมื่อสักครู่
ที่ท่านเลขานุการสภาขานชื่อผู้ไม่เห็นด้วยกับญัตติ จํานวน 8 ท่าน เห็นด้วย จํานวน 13 ท่าน และส่วนที่
งดออกเสียงนี้คือใครครับ ถ้าสมาชิกบางท่านบอกว่าไม่เห็นด้วย ขานชื่อไปแล้ว จํานวน 8 คน และที่

๔๘
เหลือคือ เห็นด้วย และที่งดออกเสียงคือผู้ใด เมื่อสักครู่ที่ท่านเลขานุการสภาอ่านชื่อ เมื่อไม่มีธรรม
เนียมปฏิบัติ อีกจํานวน 13 ท่านก็อ่านไป และที่งดออกเสียงอีกจํานวน 2 ท่านก็อ่านไป เมื่อคราว
ประชุมคราวที่แล้ว ท่านเลขานุการก็ได้ถามผมว่าทําไมงดออกเสียง ผมลุกขึ้นตอบท่านเลขาว่า ผมลากิจ
ไม่ได้เข้าประชุม เท่านั้นครับ ทําเลยครับ ไม่มีอะไรยาก ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์

นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมว่าระเบียบวาระ
ที่ 3 ข้อ 3.1 ญัตติเรื่องที่เราพิจารณากันได้ผ่านไปแล้ว มติชัดเจนจํานวน 13 ต่อ 8 ผมว่าผ่านไปแล้ว
ผมขอเสนอพักการประชุมครับท่านประธาน ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมยังไม่ได้วินิจฉัยเลยครับ เชิญ
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อตอนที่ท่านเลขานุการ
สภากรุณาอ่านชื่อผู้ที่ไม่เห็นชอบ และผู้ที่ไม่เห็นชอบก็ไม่ได้ทักท้วงอะไร แต่พอมีผู้ทักท้วงให้อ่านรายชื่อ
ของผู้เห็นชอบ ปรากฏว่ามีผู้ที่เห็นชอบทักท้วง ถ้าในเมื่อผู้ที่เห็นชอบทักท้วง ไม่อยากให้มีการบันทึกชื่อ
ก็ไม่เป็นไร แต่ว่าขอให้บันทึกชื่อผู้ที่งดออกเสียงได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง คือ เรื่องนี้เริ่มจากตอนที่ผมได้
กล่าวตอนต้นเมื่อสักครู่ว่า ญัตติ 6 โครงการนี้ สมาชิกหลาย ๆ ท่านก็เกิดความไม่สบายใจว่าสุ่มเสี่ยง
ต่อกฎหมาย และหากเกิดอะไรขึ้นในอนาคตก็จะไม่ต้องร่วมเรื่องการชดใช้ความเสียหาย ขอเท้าความ
ที่ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ ได้เสนอ ผมเข้าใจเจตนาครับว่าการออกเสียงลงคะแนนและให้ขานชื่อ แต่ญัตตินี้
ก็ตกไป และกลับไปใช้วิธีก ารลงคะแนนแบบเดิมที่เคยใช้ คือ แบบยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ทีนี้พอจบแล้ว
ลงมติเรียบร้อยแล้ว ท่านเลขานุการฯ ก็เจตนาดีได้ขานรายชื่อผู้ที่ไม่เห็นชอบด้วย และมีการประท้วงกัน
มีความวุ่นวายเล็กน้อย ท่านเลขาก็ไม่อยากให้เกิดความวุ่นวาย ท่านเลขาจึงขอถอนคําพูดในส่วนนั้น
ซึ่งผมวินิจฉัยว่า ในเมื่อท่านเลขานุการขอถอน ก็ให้ถอนตามนั้นครับ จะได้ตัดปัญหาตรงนั้นไป
ขณะนี้เวลา 13.30 น. ผมขอพักการประชุมครับ กลับมาประชุมเวลา 14.30 น.ครับ

(พักรับประทานอาหารกลางวัน)
เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เ คารพ ท่า นสมาชิก สภาเทศบาลนครลํ า ปางทุ ก ท่ าน กระผม นายจาตุ ร งค์ พรหมศร ในฐานะ

๔๙
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ท่านประธานได้สั่งพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหาร
กลางวัน และมีการนัดหมายว่าเราจะเข้ามาประชุมต่อในเวลา 14.30 น. ขณะนี้ไ ด้เ วลาตามที่ไ ด้
นัด หมายแล้ว และสมาชิกสภาก็อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม ตลอดจนผู้บริหารที่เสนอญัตติ และ
ตัวแทนของผู้บริหารพร้อมแล้ว เมื่อได้เวลากําหนดนัด และครบองค์ประชุม ผมก็กราบเรียนท่าน
ประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป
3.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการ
บริก ารชุม ชนและสัง คม ด้า นโครงสร้า งพื้น ฐาน (การแก้ไ ขปัญ หาน้ํ า ท่ว มซ้ํ า ซากบริเ วณ
ห้า แยกประตูชัย ) จํา นวน 1 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 15,884,000 บาท (สิบห้าล้านแปด
แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่
เสนอใหม่ ข้อ 3.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการ
บริการชุม ชนและสัง คม ด้า นโครงสร้า งพื้น ฐาน (การแก้ไ ขปัญ หาน้ํา ท่ว มซ้ํา ซากบริเ วณห้า แยก
ประตูชัย ) จํา นวน 1 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 15,884,000 บาท (สิบห้าล้านแปดแสนแปดหมื่น
สี่พันบาทถ้วน) เนื่องจากได้รับหนังสือจากท่านนายกเทศมนตรีเกี่ยวกับโครงการนี้ เชิญ ท่านเลขานุการสภา
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เ คารพ ท่า นสมาชิก สภาเทศบาลนครลํ า ปางทุ ก ท่ าน กระผม นายจาตุ ร งค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ในญั ต ติ ต ามระเบี ย บวาระที่ 3 ข้ อ 3.2 ที่ ท่ า นประธานจะ
ดํ า เนิ น การประชุ ม ต่ อ ไปนั้ น ผมได้ รั บ มอบหมายจากท่ า นประธานสภา มี ห นั ง สื อ จากท่ า น
นายกเทศมนตรีนครลําปางผู้เสนอญัตติยื่นหนังสือต่อท่านประธานสภา ขอเพิ่มชื่อโครงการในระเบียบ
วาระที่ 3 ข้อ 3.2
หนังสือ
ที่ ลป 52004/2046

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลป 52100
23 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอเพิ่มเติมชื่อโครงการ ในระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.2
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเพิ่มเติมชื่อโครงการ ในระเบียบ
วาระที่ 3 ข้อ 3.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการบริการ
ชุมชนและสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากบริเวณห้าแยกประตูชัย) จํานวน 1
โครงการ เป็นจํานวนเงิน 15,884,000 บาท (สิบห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดังนี้
หน้าที่ 2 ลําดับที่ 1

๕๐
เดิม

โครงการแก้ไขปัญหาน้าํ ท่วมซ้ําซากบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลําปาง
(บริเวณห้าแยกประตูชัย)
เพิ่มเติมเป็น โครงการแก้ไขปัญหาน้าํ ท่วมซ้ําซากบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลําปาง
(บริเวณห้าแยกประตูชัย) ถนนไปรษณีย์ ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน ลงแม่น้ําวัง
สาเหตุเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการพิมพ์ โดยไม่ได้ระบุชื่อถนนที่จะดําเนินการโครงการ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากฯ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจนในเรื่องของสถานที่ที่จะดําเนินการ จึงขอ
เพิ่มเติมชื่อโครงการตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

ในกรณีนี้ผมได้พิจารณาแล้ว การดําเนินการดังกล่าวของท่านนายกฯ เป็นการแก้ไขข้อความในญัตติ ซึ่ง
ญัตตินี้ได้ถูกบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ตามระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.2 เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการแก้ไขญัตติ ตามที่ผมได้เรียนแจ้งให้ที่ประชุม
จําเป็นที่ท่านประธานจะต้องขอความยินยอมจากที่ประชุมก่อนว่า ที่ประชุมยินยอมให้แก้ไขตามที่ผมได้
นําเรียนหรือไม่ ผมมีข้อที่จะชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอให้ท่านประธานดําเนินการประชุมต่อไปครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ท่านเลขานุการได้ชี้แจงไป
จากเดิม โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลําปาง (บริเวณ
ห้าแยกประตูชัย) เพิ่มเติมเป็น โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาล
นครลําปาง (บริเวณห้าแยกประตูชัย) ถนนไปรษณีย์ ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน ลงแม่น้ําวัง และขอความ
เห็นชอบ ความยินยอมจากสภาในการแก้ไข สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้แก้ไข โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านนายกฯ ขอแก้ไขตามที่
ผมได้นําเสนอต่อที่ประชุม ถ้าสมาชิกยินยอมให้แก้ไข โปรดยกมือนะครับ ผมจะได้นับ ยินยอม 17 เสียง
ครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่ยินยอมให้แก้ไข
มีหรือไม่ครับ
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ไม่มี ค รั บ ท่ า นประธาน
นอกนั้นงดออกเสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติยินยอมเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพิ่มเติมชื่อโครงการ ในระเบียบวาระ
ที่ 3 ข้อ 3.2 จากเดิม โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง (บริเ วณห้าแยกประตู ชัย) เพิ่มเติมเป็ น โครงการแก้ไ ขปั ญหาน้ําท่ว มซ้ําซากบริเ วณพื้นที่

๕๑
เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลําปาง (บริเวณห้าแยกประตูชัย) ถนนไปรษณีย์ ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน ลง
แม่น้ําวัง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี
นครลําปาง ขอเสนอญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมของเทศบาลนครลํ า ปางเพื่ อ การบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากบริเวณห้าแยกประตูชัย) จํานวน 1 โครงการ
เป็นจํานวนเงิน 15,884,0๐๐ บาท (สิบห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้ าพเจ้ านายกิ ติ ภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี น ครลํ าปาง ขอเสนอญั ตติ เรื่ อง ขออนุ มั ติ ใช้ จ่ า ย
เงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (การแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมซ้ําซากบริเวณห้าแยกประตูชัย) จํานวน 1 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 15,884,0๐๐ บาท ตามหลักการและ
เหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อจัดให้มีและบํารุงทางบกและทางระบายน้ําในเขตเทศบาลนครลําปางให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ (๑) ประกอบ
มาตรา ๕๓ (๑) (๕) และมาตรา 50 (2) อั น เป็ น การบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คมด้ า นการสาธารณู ป โภค
ตามโครงการแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ๓ ปี (๒๕๕9 – ๒๕61) ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น ซึ่ งเกี่ ยวกั บด้ านการบริ การชุ มชนและสั งคมฯ หรื อ เพื่ อ บํ า บั ด ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงิ น ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้ อ ๘๙ (๑) ประกอบหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.2/ว ๑438 ลงวันที่ ๑0 มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อ
กระทํากิจการดังกล่าว จํานวน 1 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 15,884,0๐๐ บาท (สิบห้าล้านแปดแสนแปด
หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เหตุผล
เนื่องจากในเขตเทศบาลนครลําปางโดยเฉพาะบริเวณห้าแยกประตูชัยซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้เกิดเหตุ
อุทกภัยน้ําท่วมอย่างหนักในปี พ.ศ.2554 สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและความเดือดร้อนแก่ประชาชน
เป็นอย่างมาก นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวมักเกิดปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากเป็นประจําอยู่เสมอประกอบกับระบบการ
ระบายน้ํ า ขาดประสิ ท ธิ ภ าพในการระบายน้ํ า ลงสู่ แ ม่ น้ํ า วั ง ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และในปี พ.ศ. 2555

๕๒
เทศบาลได้เคยจัดทําโครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากบริเวณห้าแยกประตูชัยดังกล่าว เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลตามโครงการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (เงินกู้ 350,000 ล้านบาท) รวมทั้ง ขอรับ
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดลําปางและกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอด แต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาให้การ
สนับสนุนแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากเป็นการเร่งด่วน อันเป็นการบริการชุมชนและ
สังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว จึงมีความจําเป็นต้องขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 1 โครงการ ตามรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

\

หน่วยงาน

แผนงาน

งาน

สํานัก
การช่าง

เคหะและ
ชุมชน

ไฟฟ้า
ถนน

โครงการ
รายละเอียด

ลําดับ
ที่
1 โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนครลํ าปาง (บริ เวณห้า แยกประตู ชัย) ถนนไปรษณี ย์
ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน ลงแม่น้ําวัง โดยทําการก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา PE ชั้น SN6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 605 เมตร และท่อระบายน้ํา PE ชั้น SN6
ขนาดเส้ นผ่ า ศูน ย์ กลาง 1.40 เมตร ความยาวประมาณ 54
เมตร พร้ อ มก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หนา 0.15 –
0.23 เมตร ความกว้างประมาณ 2.50 – 10.00 เมตร ความ
ยาวประมาณ 609 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,550 ตาราง
เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
นครลําปาง งบประมาณ 15,884,000 บาท (ตามแผนพัฒนา
เทศบาล 3 ปี 2559 – 2561 ลําดับที่ 55 หน้า 3 – 134)

๕๓
เงินสะสม ณ วันที่ ๓1 พฤษภาคม ๒๕๕9
หัก เงินฝาก กสท.
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย
ผลต่างจากการชําระหนี้เงินกู้
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
ลูกหนี้เงินสะสม
เงินสะสมที่นําไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (1)
หัก สํารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว (2)
คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (3)
หัก สํารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน) (4)
สํารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนฯ (5)
เงินคงเหลือเงินสะสม (6)
หัก สํารองกรณีสาธารณภัย 10% (7)
คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใช้ได้ (8)
หักรายการตามวาระที่ 1
คงเหลือเงินสะสมทีส่ ามารถใช้จ่ายได้

500,231,133.51
107,649,864.๙9
5,000.๐๐
2,967,462.09
29,876,519.93
1,770,521.83
14,824.953.35 ๑57,094,327.19
343,136,806.32
๗,961,791.49
335,175,0๑4.83
56,937,146.25
13,760,670.00
7๐,697,816.25
264,477,198.58
26,447,719.86
238,029,478.72
23,497,300.00
214,532,178.72

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลนครลํ า ปาง จํ า นวนเงิ น 15,884,0๐๐ บาท (สิ บ ห้ า ล้ า นแปดแสนแปดหมื่ น สี่ พั น บาทถ้ ว น)
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการรับ เงิ น การเบิ กจ่ ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็บ รักษาเงิ น และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ (๑) ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

และขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาฯ จะอภิปราย ขออนุญาตแสดง power point
เพื่อประกอบการพิจารณา ขออนุญาตท่านประธานสภาให้เจ้าหน้าที่แสดงภาพด้วยครับ (ประธานสภา
อนุ ญ าต) เป็ น รู ป น้ําท่ ว มครั้ง ใหญ่เ มื่ อปี 2554 และเส้นทางบริเ วณห้าแยกประตู ชัย ผ่า นไปถนน
ไปรษณีย์
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติข้อ 3.2 มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์

๕๔
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตตินี้ผมก็เห็น
ด้วยกับโครงการที่มีประโยชน์ ที่จะใช้เงินสะสมของเทศบาลเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมบริเวณห้าแยกประตูชัย
ซึ่งเป็นโครงการที่ดี เพราะเวลาฝนตกหนัก จะเกิดน้ําท่วมบริเวณนั้นทุกครั้ง ญัตตินี้ก็คล้าย ๆ กับญัตติที่
3.1 คือฝ่ายบริหารก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ผมจะยกตัวอย่างแรกคือ เรื่องวัสดุ ฝ่ายบริหาร
เปลี่ยนแปลงวัสดุท่อจากเดิมที่ใช้ท่อ SDPE ชั้น SN8 เปลี่ยนแปลงเป็นท่อระบายน้ํา PE ชั้น SN6
เปลี่ยนแปลงที่ส องคือการเปลี่ยนแปลงขนาดท่อ เดิมที่ออกแบบท่อขนาด 1.40 เมตร ลดลงเหลือ
1.20 เมตร จะเป็น 1.40 เมตรในช่วงสั้น ๆ ช่วงท้ายโครงการนิดหน่อย นี่ก็คือสาระสําคัญ สุดท้ายคือ
การเปลี่ยนแปลงที่ปริมาณความยาวท่อ ในแผนที่ทางฝ่ายบริหารอ้างถึง แผน 3 ปี ความยาวท่อ 657
เมตร แต่ในญัตติทําเพียง 605 เมตร เพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างจากแผน 3 ปีนี้ก็นํามาเข้า
สภาตอนนี้ก็ไม่ถูกระเบียบอีกเช่นเคย ผมอยากให้ฝ่ายบริหารทํางานชิ้นนี้ให้โดยเร็ว สําเร็จลุล่วง เพราะ
ตอนนี้ก็อยู่ในฤดูฝน ก็อยากจะขอให้รีบทําให้ถูกต้องนะครับ ซึ่งขณะนี้ผมไม่สามารถที่จะเห็นชอบใน
ญัตตินี้ได้ เนื่องจาก ปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลง ผมยังเสียดายอีกอย่างหนึ่งคือ จริงแล้วการแก้ปัญหา
ในเรื่องน้ําท่วมมีอยู่หลายจุดด้วยกัน ผมเสียดายว่าทําไมฝ่ายบริหารไม่ทําโครงการในเมื่อเงินที่มีอยู่ ท่าน
เห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องทํา มีอีกหลายเส้น ยกตัวอย่างเช่น บริเวณนาก่วมที่มีน้ําท่วมบริเวณคลัง
ก๊าซ ปตท. รสพ. ท่วมเอ่อไปถึงหมู่บ้านทองประเสริฐเป็นบริเวณกว้าง ท่านจําได้หรือไม่ครับ เมื่อก่อนที่
เทศบาลเคยไปตั้งปั๊มสูบน้ําออก ตัวนี้ทางฝ่ายบริหารควรจะบรรจุโครงการนี้ด้วย โครงการที่ผมเอ่ยถึง
นี้ ปัจจุบันมีความน่าเป็นห่วงอีกที่หนึ่งคือ กรมทางหลวงได้มีการก่อสร้างถนน 8 เลน บริเวณหน้าคลัง
ก๊าซ หรือหน้าไทวัสดุไปจนถึงบ้านฟ่อน ซึ่งท่อระบายน้ําที่เรียกว่า บล็อกคอนเวิร์ด ท่อสี่เหลี่ยมขนาด
2x2 เมตร ที่ทางการได้วางไว้สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง 100% ระยะหลังนี้แทบจะไม่มีน้ําท่วมเลย
ตัวนี้ผมขอฝากท่านนายกฯ ไว้ด้วยว่า ถ้าจะรักพี่น้องประชาชนจริง ก็น่าจะทําตัวนี้ด้วย เพราะว่าผมได้ไป
หารื อ กั บ แขวงการทางมาแล้ ว เมื่อ 2 – 3 วั น ก่ อ น ทางแขวงได้พู ด ถึ ง ท่ า นนายกฯว่ า ได้ ม าพู ด คุ ย
ปรึกษาหารือว่าจะทําอย่างไร ผมก็ขอดูแบบก่อสร้างของเขา ซึ่งแบบของเขาไม่ได้มีแบบท่อตัวนี้ฝังไว้เลย
แบบตัวนี้เป็นแบบที่จะใช้สร้างจริง ท่อระบายน้ําที่มีอยู่ที่จะสร้าง เป็นท่อที่ใช้รับน้ําที่ผิวถนนเท่านั้นเอง
ขนาดเล็ก ซึ่งถ้ามีฝนตกน้ําท่วมขังแบบเดิม แบบสมัย ที่ยั งไม่มีบ ล็อกคอนเวิร์ด ก็จะทําให้เกิดปั ญหา
เพราะฉะนั้น ไหน ๆ ท่านก็จะทําโครงการนี้ก็ขอให้ทําให้ครบถ้วนด้วย ไม่ใช่ว่าทําที่หนึ่ง และอีกที่หนึ่ง
ไม่ทํา ซึ่งก็ไม่ถูกต้อง ในญัตตินี้ก็คงไม่ต้องอภิปรายมาก เพราะเนื้อหาคล้ายกับญัตติ 3.1 ผมสมบูรณ์
คุรุภากรณ์ ไม่เห็นชอบกับญัตตินี้ ขอให้ฝ่ายบริหารได้ทําการแก้ไขญัตติให้ถูกต้อง แล้วรีบนําเข้าสู่การ
พิจารณา และเมื่อนั้นผมจะไม่ขัดข้อง ขอบคุณครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี

๕๕
นครลําปาง ขอบคุณมากนะครับท่านสมาชิกสภาที่เห็นด้วยกับโครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก ก็
อยู่ที่ดุลยพินิจของท่านนะครับว่าโครงการดังกล่าวจะเหมะสม สภาแห่งนี้จะให้ความเห็นชอบหรือไม่ แต่
ก็ยังจะพูดคําเดิมว่า การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ที่จะนําญัตติเข้าสู่การพิจารณาของสภา เรามั่นใจใน
ความรอบคอบ เรามั่นใจในความถูกต้อง ถึงต้องนําเสนอ รวมไปถึงความต้องการที่แท้จริงของพี่น้อง
ประชาชน โครงการดังกล่าวจริง ๆ แล้วโครงการทั้งหมดมี 4 เส้นทางในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก
ขนาดใหญ่ ต้องแบ่งเป็น 2 ส่วนนะครับ การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากขนาดใหญ่กับขนาดเล็ก ขนาด
ใหญ่จะมี 4 จุด จุดที่ 1 คือ ประตูชัย จุดที่ 2 คือ สุขสวัสดิ์ จุดที่ 3 แถวคลังน้ํามันแยกดอนปาน จุดที่ 4
คือ ทองประเสริฐ รวมโครงการทั้งหมด ซึ่งผมเคยพูดในสภาแห่งนี้ว่า ผมได้นําเสนอโครงการดังกล่าว
ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นเงินทั้งหมด 263 ล้านบาท ถ้าผมจําไม่ผิดในตัวเลข แต่ปรากฏว่า
โครงการดังกล่าวไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งที่โครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการระดั บ จั ง หวั ด แล้ ว ผมเห็ น ว่ าในยอดเงิ นทั้ ง หมดมี โ ครงการไหนบ้ า งที่ พ อจะแก้ ไ ขใน
เบื้องต้น ด้ว ยศักยภาพและเงินที่เรามีอยู่สามารถแก้ไขปัญหา ก็เลยเลือกทําที่ประตูชัย เป็นแห่งแรก
และแห่งที่ 2 และ 3 ก็จะตามมาถ้ามีโอกาสได้ทําต่อ แต่หันมามองว่าบริเวณถนนพหลโยธินสายใหม่ที่
ขยายถนนเป็น 8 เลน ที่ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้กรุณาเอ่ยเมื่อสักครู่ ผมไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่อง
ดังกล่าว ผมได้ประชุมร่วมกันระหว่างแขวงการทางกับเทศบาล ปกติบล็อกคอนเวิร์ด 2 ท่อที่ทางแขวง
การทางทําไว้ และได้ขุดออกก็ได้รับน้ําเฉพาะที่ท่วมบนพื้นผิวถนน ไม่ได้รับน้ําจากสุขสวัสดิ์เท่าที่ควร
ได้บ้างแต่ไม่ได้รับน้ําทั้งหมดจากสุขสวัสดิ์ เพราะฉะนั้นโครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมสุขสวัสดิ์ก็เป็น
โครงการต่อไปที่เราจะต้องช่วยกันพิจารณาว่าจะหางบประมาณจากไหน เฉพาะโครงการเดียวนี้ก็ใช้
งบประมาณร้อยกว่าล้านบาท ในการที่จะทําอุโมงค์น้ําจากสุขสวัสดิ์ลงแม่น้ําวัง และอีก 2 ที่ที่เอ่ยเมื่อ
สักครู่ และหันกลับมามองตรงประตูชัยว่า ทําไมโครงการดังกล่าวได้ลดขนาดลง ทั้งท่อ ทั้งเส้นทาง ก็
เป็นคําตอบเดิมว่า แผนก็คือแนวทางที่เราได้วางตั้งแต่ต้น แผนที่เราได้ของบประมาณ จริง ๆ โครงการที่
ประตูชัยเราได้ของบประมาณไปตามโครงการของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมในขณะนั้นยี่สิบเจ็ดล้าน
แต่ผมเห็ นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหลั งจากฝนตกทุ กครั้ง ผมก็ ใ ห้ไ ปสํ ารวจใหม่ สํ ารวจ
ปริมาณน้ํา ท่อระบายน้ําที่สามารถรองรับน้ําได้ทั้งหมด รับน้ําจากประตูชัยให้ไปลงแม่น้ําวังเร็วที่สุด
และใช้จ่ายอย่างประหยัด จะใช้ได้เท่าไหร่ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน คณะทํางานก็ได้ทํางาน
กันมาพอสมควร และได้ถกเถียงปัญหา และผมก็ได้เรียกทีมงานมาคุยตลอดว่า เอาอยู่แน่นะ ต้นท่อ แต่
ช่างก็ได้อธิบายให้ผมฟังว่า นอกจากท่อ PE ที่อยู่ระดับต้นตรงประตูชัย จาก 1.40 เมตร ตลอดสาย
ลดลงเป็น 1.20 เมตร ก็ไม่มีความจําเป็น เพราะมีท่อ 2 ข้าง ๆ ละ 1 เมตรรองรับน้ําอยู่แล้ว จะเห็นได้
ว่า เรา Cross น้ําให้ลงไปได้อย่างไร ก็จะช่วยรับน้ําทั้งหมดได้ และปลายท่อก็เพิ่มเป็น 1.40 เมตรตาม
แบบเดิม ถ้าท่อไม่ใหญ่ขนาดนั้น จาก 1.20 เมตร เป็น 1.40 เมตร ความหนาของท่อก็ไม่จําเป็นต้อง
หนาถึงขนาดชั้น SN8 แค่ระดับ SN6 ก็สามารถที่รองรับได้ นี่เป็นคําตอบของช่าง ซึ่งผมเองก็ไม่มี
ความรู้เรื่องนี้ ถ้าทีมช่างทั้งหมดบอกว่าสามารถรองรับได้ สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ ผมก็เห็นด้วย
กับการนําเสนอเข้าสู่สภา เพราะฉะนั้นโครงการดังกล่าว ผมคิดว่าเป็นการแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้จบสิ้นไป

๕๖
ทั้งที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็นระยะเวลายาวนาน ท่านเป็นสมาชิกสภาอยู่ในพื้นที่ท่านก็คงจะรู้ดีว่า ฝนตก
น้ําท่ว ม พวกเราก็ หูร้อน การแก้ไขปั ญ หาครั้งนี้ ส่ว นข้อระเบีย บกฎหมายต่าง ๆ นานา ผมมั่ นใจใน
ทีมงานคณะผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเรารอบคอบ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อกฎมาย
ขอให้ทุกท่านสบายใจได้ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับโครงการนี้ผม
เห็ นว่าเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่ผมเป็ นเด็ ก สถานที่ตรงนี้เ มื่อฝนตกตั้งแต่โ รงเรีย น
อาชีวศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์ จะมีน้ําระบายไม่ทัน คงเป็นท่อเล็ก เมื่อท่านนายกฯ อธิบายผมก็เข้าใจ
คือจะไม่รื้อท่อเดิม แต่จะทําขนานกันไปคนละเส้น ผมเข้าใจอย่างนั้น จะใช่หรือไม่ต้องให้ทางช่างอธิบาย
อีก ครั้งหนึ่ง ก็ดีค รับ จะได้มีสองเส้นทาง เพื่อที่จะระบายน้ําลงแม่น้ําวั ง แต่สิ่งที่ผมเป็นห่ว งทางฝ่าย
บริหารคือ ระเบียบคําสั่งมหาดไทย ที่บอกให้ทําเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 ขอให้ท่านหารือกรม
ส่งเสริมด้วยนะครับ แต่ผมมีตัวอย่างที่เคยอภิปรายรอบเช้าว่ามีหน่วยงานที่เคยหารือกรมส่งเสริมไป
แล้วว่าต้องดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง สั้น ๆ ครับ ฝากถามฝ่าย
บริหารว่า ตรงจุดตัดของโครงการนี้ที่ทําท่อตรงถนนบุญวาทย์ จุดตัดตรงบริเวณตลาดเทศบาล สภา
แห่งนี้เคยอนุมัติโครงการเอาสายไฟฟ้าลงดิน ถ้าเราขุดท่อนี้ลงไป และมีการทําโครงการเอาสายไฟฟ้า
ลงดิน จะกระทบกันหรือไม่ และต้องรื้อท่อทิ้งหรือไม่ เพราะนี่เป็นท่อ PE จะขุดลึกลงไปเท่าไหร่ และเมื่อ
ทําสายไฟฟ้าลงดิน จะมีปัญหากระทบกับท่อหรือไม่ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี
นครลําปาง ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตอบไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้ง 2 ท่านนะครับ ในเรื่อง
ข้อระเบียบที่บอกว่าจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ จริง ๆ แล้วระเบียบหลักของ
การจ่ายเงินสะสมบอกว่า ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินเหลือเพียงพอที่จะจ่าย เมื่อได้รับ
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในระยะเวลา
ไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันต้อง
พับไป นี่เป็นกฎหมายหลักที่เรายึดถือกันอยู่ แต่ที่เราดําเนินการอย่างเร่งด่วน และดําเนินการเพื่อแก้ไข
ข้อจํากัดต่าง ๆ ของระเบียบดังกล่าว ก็ใช้หนังสือสั่งการของมหาดไทยฉบับล่าสุดที่ได้แจ้งให้ใช้จ่ายเงิน
สะสม ขอให้ท่านสบายใจได้ ในเรื่องถัดมาคือเรื่องการก่อสร้าง ตรงนี้ผมก็เป็นห่วง จริงแล้วเมื่อวานผม

๕๗
ยังคุยกับทีมช่างว่า จะไปเจออะไรอีกมากหรือไม่ ไหนจะเป็นท่อ ไม่ใช่แค่ท่อสายไฟใต้ดินที่เราจะทํ า
MOU กั น ประมาณเดื อ นหน้ า เพราะฉะนั้ น ที ม งานทั้ ง สายไฟใต้ ดิ น ประปา ซึ่ ง ที ม งานช่ า งได้ เ ชิ ญ
เจ้าหน้าที่ประปามาคุยเรียบร้อยแล้ว ว่าตรงไหนบ้างจะเจอท่อขนาดใหญ่ที่เราจะฝังลงใต้ดิน และมี
สายโทรศัพท์อีก ซึ่งเป็นสายเคเบิ้ลขนาดใหญ่ท่ีอยู่ข้างล่าง เพราะฉะนั้นโครงการนี้จะสําเร็จได้จะต้อง
แก้ไขปัญหาทุกอย่าง ขอให้สบายใจได้ ผมว่าตอนนี้ปัญหาทุกอย่างทีมช่างได้หยิบมาพูดคุยและได้หยิบ
ปัญหาว่าจะแก้ไขอย่างไร และจะประสานงานกันอย่างไร นี่ก็เป็นหน้าที่ของทีมช่างที่จะต้องดําเนินการ
ต่อไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนต่อไป ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง คล้าย ๆ กับท่านสมาชิกสภา สมบูรณ์
คุรุภากรณ์ ที่ได้อภิปรายไว้ว่า เมื่อเช้าที่ผมถามว่าสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะ
เป็ นชนิดของวั สดุ ขนาดของวัส ดุ สิ่งเหล่านี้ที่มาของงบประมาณ ข้อความเหล่านี้ปรากฏไม่ตรงกั บ
แผนพั ฒ นา ถามผู้ บ ริ ห ารเมื่ อ เช้ า ก็ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ คํ า ตอบว่ า ได้ ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บวิ ธี ข อง
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาหรือยัง ก็ยังไม่ได้รับคําตอบนะครับ ถึงขณะนี้ก็ได้รับ
คําตอบแต่เพียงว่า ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกลัวจะเกิดปัญหา ท่านตอบอย่างนี้ได้ เพราะหากสภาแห่งนี้อนุมัติ
ไปแล้ว ท่านก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร กลายเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกสภาที่ได้ผ่านญัตตินี้ออกไป
ก็จะถามอีกครั้งหนึ่งว่า คําว่าสาระสําคัญ ถ้าจะให้ยกตัวอย่าง เมื่อกลางวันก็ได้ทานแล้ว สมาชิกสภาก็
ได้ทานแล้ว อาหารกลางวันที่ทางเจ้าหน้าที่เตรียมไว้ก็คือ แกงเห็ดเผาะใส่หมู ถ้าจะขอยกตัวอย่างให้ฟัง
ว่า ถ้าเจ้าหน้าที่ของเราทําข้อตกลงกันไว้ว่า เราต้องการสินค้าอาหารกลางวัน คือ แกงเห็ดเผาะใส่หมู่
แต่หากว่าเมื่อกลางวันพ่อค้าแม่ค้าผู้รับผิดชอบเอาแกงเขียวหวานไก่มาให้ เราจะยอมรับหรือไม่ว่าเป็น
แกงเหมือนกัน ทั้งที่เป็นคนละแกง สาระสําคัญที่ผมถามไปเมื่อเช้าและยังไม่ได้รับคําตอบ และก็จะถาม
อีก ตอนนี้ว่ าจะได้รั บ คํ าตอบหรื อไม่ ว่า การเปลี่ย นแปลงสาระสํ าคั ญ ต้ องดํ า เนิ นการตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน ทางผู้บริหารดําเนินการหรือยัง ถ้าดําเนินการแล้วก็บอกมา
ว่าดําเนินการแล้ว ก็จะได้ใช้วิจารณญาณในการอนุมัติโครงการไปอย่างถูกต้อง แต่ถ้าไม่ตอบ หรือตอบ
หลีก เลี่ย งไป ผมก็ เ ป็ นอีก คนหนึ่ง ใน 8 คนเมื่อเช้ าที่ไ ม่อาจจะอนุ มัติไ ด้ เนื่องจากว่าขั ด กั บ ระเบีย บ
หลักการและข้อกําหนดทางกฎหมาย ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒนา วานิชสุ ขสมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรีย นท่า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สาเหตุของน้ําท่วมน้ําขังมีหลายประการ ผมเชื่อว่าท่อระบายที่มีอยู่ในเขตเทศบาลในปัจจุบันนี้ ถ้าโล่ง
100% เต็ม ๆ จะสามารถระบายน้ําได้ทัน แต่ขณะนี้โดยข้อเท็จจริง ผมเชื่อว่าประมาณ 40% เท่านั้นที่
สามารถระบายได้ อีก 60% ตื้นเขิน นี่เฉพาะท่อระบายน้ําตามถนนต่าง ๆ ตามแยกต่าง ๆ แต่ถ้าเป็นลํา

๕๘
เหมืองก็จากการตื้นเขิน ถูกขัดขวาง ถูกกีดกั้นจากการบุกรุก หรือว่าการขึ้นหนาแน่นของวัชพืช เหล่านี้
เป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ฝ่ายบริหารจะต้องคํานึงถึงและแก้ไข ถ้าแก้ไขตามนี้แล้วผมเชื่อเหลือเกินว่า เราคง
ไม่ต้องสูญเสียงบประมาณที่อาจจะใช้ไม่คุ้มค่าเงินที่ลงทุนไป ซึ่งเดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบในเบื้องหลังว่า
ทําไมจุดนี้ความคุ้มค่าน้อย และไม่เหมาะสม จุดซ้ําซากก็ทราบกันดี ไม่ใช่มีจุดนี้จุดเดียวที่สําคัญ 4 จุด
สี่แยกดอนปานเขาเรียกว่าแอ่งสบน้ํา จึงเรียกว่าสบตุ๋ย ก็คือการรวมของลําเหมืองแต่โบราณ มาสบมา
รวมกันตรงนั้น แล้ว ก็จะเดือดร้อนด้วย อาคารพาณิชย์แถวนั้นจะต่ํ า และไม่ได้เป็นอาคารพาณิชย์ที่
สร้างใหม่ เพราะส่วนใหญ่จะเป็นอาคารอนุรักษ์ตั้งแต่สมัยโบราณที่นครลําปางเป็นชุมทางของการรถไฟ
จริง ๆ แล้ว จุ ด นั้นควรจะได้รับ การดู แลแก้ไ ขเป็ น รู ป แบบก่อน ส่ว นประตู ชัย นั้น ถ้าดู จริง ๆ อาคาร
พาณิชย์ทั้งหลายส่วนใหญ่ก็สร้างขึ้นใหม่ และยกขึ้นสูงกว่าผิวถนนพอสมควร แต่ถึงแม้นว่าการระบาย
เต็ ม รู ป แบบ ถ้ า ท่ อ โล่ ง 100% ไม่ มี ดิ น ตะกอนหรื อ รากกิ่ ง ไม้ ต้ น ไม้ แต่ ถ้ า ปริ ม าณฝนตกเกิ น 50
มิลลิเมตรขึ้นไป การระบายก็จะช้า จากภาพที่เห็นเมื่อปี 2554 ที่ท่วมเยอะนั้น ไม่ได้มีข้อมูลบอกอย่าง
ชัดเจนว่า ปริมาณฝนตกหนักเท่าไหร่ แน่นอนถ้าฝนตกหนัก ๆ การระบายย่อมช้า ถ้าย้อนไปเมื่อ 2030 ปีที่แล้ว ท่อระบายอาจจะเล็กกว่าด้วย แต่ทําไมฝนตกหนัก 80-100 มิลลิเมตร การท่วมขังก็มีอยู่
ประเดี๋ยวเดียว นั่นก็เพราะฝ่ายบริหารก็ดี เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลก็ดีใช้หลักง่าย ๆ 2 ประการ
1. ขุดลอกท่อป้องกันไว้ 2. เตรียมพร้อมในช่วงก่อนฤดูฝน ติดตั้งเครื่องสูบน้ําระบายน้ําตรงปลายท่อทุก
จุดทุกสาย ทุกท่อที่ระบายลงแม่น้ําวัง และในระหว่างสี่แยกก็จะมีการดูดส่งผ่าน ที่ประตูชัยนั้นจริง ๆ
แล้วเป็นจุดรับน้ําจากพระบาทลงมา จากสระลอยเรือนแพก็ลงมา แต่ในระยะหลังก็ได้มีการปรับแก้ไข
เส้นทางให้ไปลงทางห้วยแม่กระติ๊บบ้าง ผันมาทางถนนพหลโยธินบ้าง ตามงบประมาณถ้าท่านประธาน
ย้อนดู เพราะฉะนั้นการแก้ไขจริง ๆ และได้ผลคุ้มค่าเงินก็คงไม่ใช่โครงการขนาด สิบห้าล้านบาท ใน
หลักการแก้ไขน้ําท่วมจริง ๆ ควรจะแก้ไขในจุดที่ใหญ่ แล้วที่ระบายน้ําได้มากกว่า เช่น จากฝั่งไฮเวย์ทาง
สุขสวัสดิ์ ถึงแม้นว่าจะใช้จ่ายถึงร้อยล้านก็ตาม ถ้าเงินสะสมของเทศบาลยังมีอยู่ ผมก็เชื่อแน่ว่าสภา
แห่งนี้คงมิได้ขัดข้อง เพราะเป็นโครงการที่เหมาะสม การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมโดยมาแก้ไขจุดเล็ก ๆ
ซึ่งสามารถแก้ไขโดยวิธีอื่นได้นั้น เป็นความไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ อาจจะมองดูว่าเงินสิบห้าล้านบาท
ไม่ถึง 1% ของเงินสะสมที่เหลือพอเพียงใช้ได้ก็ตาม ท่านประธานทราบดีว่า หลักการบริหารงานนั้น
ด้วยคุณธรรม Good governance หรือโปร่งใส 6 ประการ มีความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจด้วย นอกจาก
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแล้ว ถ้าฝ่ายเสนอจะเสนอขอสักร้อยล้านบาทและแก้ปัญหาหลักได้ ปัญหา
ย่อยก็แก้ไขอย่างถูกต้อง ถูกวิธี นั่นถึงจะเรียกว่าใช้ทั้งสมองอย่างมีคุณภาพ และใช้เงินอย่างคุ้มค่า ผมก็
มีความเห็นที่จะอภิปรายเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เชิญ เลขานุการสภา
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิก

๕๙
สภาเทศบาลนครลําปาง ญัตติขอใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปางเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ซ้ําซากตามที่ผู้เ สนอญั ตติไ ด้แถลงต่อที่ป ระชุ ม เมื่อสั ก ครู่ผมได้ ฟั งคํ าแถลงของญั ตติและคํ าชี้แจง
เพิ่มเติมจากท่านนายกฯ ซึ่งผมถือว่าเป็นผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลแห่งนี้ ถึงแม้นท่านจะไม่ได้มีความรู้
ทางด้านช่าง แต่ท่านก็บอกว่าท่านได้ปรึกษากับทางบุคลากรทางด้านช่างของเทศบาลนครลําปางอย่าง
ครบถ้วนแล้ว ผมก็เชื่อถือในคําพูดของท่าน ท่านประธานครับ ผมเห็นด้วยกับโครงการการแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมซ้ําซากบริเวณแยกประตูชัย หรือตั้งแต่ถนนไปรษณีย์ลงแม่น้ําวัง ส่วนจะกระทบกับโครงการ
สายไฟฟ้าลงดินหรือไม่ ผมไม่ทราบ ท่านเป็นเจ้าของโครงการท่านก็ต้องไปดู เพราะว่าท่านได้ขอต่อสภา
แห่งนี้และสภาแห่งนี้ได้เห็นชอบไปแล้วในโครงการก่อนหน้านั้น ผมพิจารณาดูแล้วประกอบกับคําแถลง
ชี้แจงของท่าน โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน นั่น
ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าผู้บริหารก็มุ่งหมายที่สนับสนุนการใช้จ่ายเงินสะสมตามที่รัฐบาลร้องขอ
ส่วนในประเด็นว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ ฟังคําชี้แจงของท่าน และโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่
อาจจะไม่ต รงเสี ย ทั้ ง หมด แต่ จากการชี้แ จงของท่า นตรงนี้ผ มรั บ ได้น ะครั บ สิ่ งที่ ผ มจะนํ า เรีย นว่ า
โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ซึ่งมีอยู่หลายจุด หลายส่วนในเขตเทศบาลนั้น แต่ทําไมท่านเลือกทําตรงนี้
เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ ตรงนั้นผมคิดว่าประชาชนคิดเอง ผมไม่ติดใจ ในเมื่อท่านเลือกตรงนี้ที่จะทํา
ผมว่ า โครงการนี้ ท่ า นต้ อ งการบํ า บั ด ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน และก็ เ ป็ น ไปตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 แต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากครับ คือ ในส่วนของสภาเป็น
เพียงอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน ส่วนการดําเนินการโครงการเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร แล้วกลไกของท่านที่ท่าน
แถลงต่อสภาแห่งนี้ ผมอยากฝากท่านว่า การดําเนินการโครงการอย่างนี้ ท่านควรจะเร่งรีบให้เกิดเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะท่านอ้างว่า ท่านยึดถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 ที่
มท 0808.2/ว 1438 ตรงนี้เขาย้ําไว้ว่า อยากให้ดําเนินการภายในปีงบประมาณ 2559 และที่ท่าน
พูดเมื่อสักครู่ว่า การก่อหนี้ผูกพันต้องกระทําภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีถัดไปนั้น ถูกต้อง แต่ไม่ใช่ท่าน
รอหนึ่งปี ท่านต้องรีบดําเนินการให้เป็นรูปธรรม ผมเข้าใจดีว่าวันนี้สภาอนุมัติไปหลาย ๆ โครงการ แต่
ผมเชื่อว่าไม่เหลือบ่ากว่าแรง เพราะว่าท่านได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่า ท่านยินดีที่จะบําบัด
ความเดือดร้อน ท่านพร้อมที่จะทํา แล้วสภาแห่งนี้ก็ได้สนับสนุนท่านแล้ว ผมก็อยากจะฝากท่านตรงนี้ว่า
ขอให้ท่านเร่งรัดให้ดําเนินการเป็นรูปธรรมภายในปีงบประมาณ 2559 ขอบคุณครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี
นครลําปาง เพื่อความสบายใจของสมาชิกสภาบางท่าน ว่าทําไมต้องเลือกเอาที่ประตูชัย เมื่อสักครู่ผม
ได้เกริ่นนําในเบื้องต้นว่า พื้นที่น้ําท่วมซ้ําซากมี 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือ ซ้ําซากอย่างรุนแรง และอีกส่วน
หนึ่งเป็นน้ําท่วมซ้ําซากทั่วไป เราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับว่าจะทําเฉพาะที่น้ําท่วมหนักอย่างเดียว ก็มี
เหตุ ผลบางประการทั้ง เรื่ องของงบประมาณบ้ าง เรื่อ งของรู ป แบบการดํ า เนิ นการบ้าง ต้ องเอามา

๖๐
ประกอบกั นทั้งหมด สําหรับน้ําท่ว มเล็ กน้อยต่าง ๆ ที่เราได้ดําเนินการไปแล้ว ก็มี เช่น ถนนฉัตรไชย
ตั้งแต่หน้าร้านไข่มุกไปลงแม่น้ําวัง นี่เราก็ Cross น้ําลงไปผ่านน้ําพุเพื่อลงแม่น้ําวังจุดที่หนึ่ง จุดที่สอง
ตอนนี้อยู่ระหว่างดําเนินการและได้ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วคือ แก้ไขปัญหาตรงแยกเวียงทอง หน้าปั๊ม
วนาการ เราก็จะมีจุดที่สามที่สี่ต่อไป นี่เป็นโครงการแก้ไขน้ําท่วมขนาดเล็ก แต่น้ําท่วมขนาดใหญ่มี 4 จุด
จุดที่ 1 คือ ประตูชัย จุดที่ 2 คือ สุขสวัสดิ์ จุดที่ 3 คือ บริเวณแยกดอนปาน จุดที่ 4 คือ ทองประเสริฐ
ต้นน้ําจริง ๆ ก็อยู่ที่ประตูชัย พอน้ําระบายเต็มที่ก็จะไหลไปตามที่ต่าง ๆ ท้ายสุดก็จะไปรวมที่ดอนปาน
ฉะนั้นทีมงานก็ถกเถียงกันตลอดเวลาว่าจะทําอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาให้เห็นผลโดยเร็ว ก็เลยเลือกเอา
ประตูชัยเป็นโครงการแรกในการแก้ปัญหาขนาดใหญ่ แต่ถ้าเรามีเงินมากพอ ทําทีเดียวทั้ง 4 จุดก็จะ
เป็นการแก้ไขปัญหา สร้างเส้นเลือดใหญ่รองรับน้ําหลากขนาดหนักในเขตเมืองทั้งหมดได้อย่างเต็มที่
แต่ด้วยข้อจํากัดหลาย ๆ ประการ เราก็จําเป็นต้องเลือกเอาที่ประตูชัยเป็นที่แรกก่อน สําหรับการแก้ไข
ปัญหาขนาดเล็กก็ทยอยทําไปเป็นจุด ๆ ไป ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเวลาสั้น ๆ ผมมี
หนังสือของกรมการปกครอง ด่วนมากที่ มท 0313.4/ว2231 ลงวันที่ 29 กันยายน 2541 ซึ่งยัง
ไม่ได้ยกเลิกนะครับท่านประธาน ในนี้ระบุว่า การจ่ายเงินสะสม เมื่อสภาท้องถิ่นอนุมัติแล้วให้ดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุและก่อหนี้ผูกพันได้ทันทีนะครับ และข้อ 3 บอกว่า
เมื่อดําเนินการตามข้อ 2 แล้ว ให้รายงานสภาท้องถิ่นทราบในการประชุมคราวต่อไป ขอให้ผู้บริหาร
ปฏิบัติตามนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านอื่นอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ในญัตติที่ 3.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (การแก้ไขปัญ หา
น้ํา ท่ว มซ้ํา ซากบริเ วณห้า แยกประตูชัย ) จํา นวน 1 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 15,884,000 บาท
(สิบห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอความเห็นชอบนะครับ
ยกมือสูง ๆ ผมจะได้นับ และรายงานต่อท่านประธาน เห็นชอบ 13 เสียงครับท่านประธาน
นายกิ ต ติ จิว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมาชิก ท่า นใดไม่เ ห็ นชอบ
โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
ยกมือขึ้นสูง ๆ นะครับ ไม่เห็นชอบ 7 เสียงครับท่านประธาน

๖๑
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติเ ห็นชอบเสียงข้างมาก 13 เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลนครลําปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ซ้ําซากบริเวณห้าแยกประตูชัย) จํานวน 1 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 15,884,000 บาท (สิบห้าล้าน
แปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คือ โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนครลําปาง (บริเวณห้าแยกประตูชัย) ถนนไปรษณีย์ ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน ลงแม่น้ําวัง
3.3 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของงบเฉพาะการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในแผนงานการพาณิชย์ งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก เพื่อ ดําเนินการต่อ เติม พื้นที่
จํา หน่า ยตั๋ว โดยสารบริเ วณชั้น 1 อาคารสถานีข นส่ ง ผู้ โ ดยสารจั ง หวั ด ลํา ปาง (เทศบาล
นครลําปาง) งบประมาณ 950,000 บาท (เก้ าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่
เสนอใหม่ ข้อ 3.3 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของงบเฉพาะการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในแผนงานการพาณิชย์ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก เพื่อดําเนินการต่อเติมพื้นที่จําหน่ายตั๋ว
โดยสารบริเ วณชั ้น 1 อาคารสถานีข นส่ง ผู ้โ ดยสารจั ง หวั ด ลํ า ปาง (เทศบาลนครลํ า ปาง)
งบประมาณ 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เชิญ ผู้เสนอ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รอง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ผู้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ

ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของงบเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ในแผนงานการพาณิชย์ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือ
ดัดแปลงอาคารบ้านพัก เพื่อดําเนินการต่อเติมพื้นที่จําหน่ายตั๋วโดยสารบริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) งบประมาณ 950,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้ า พเจ้ า นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ
ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมของงบเฉพาะการสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสารประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ในแผนงาน

๖๒
การพาณิ ช ย์ งบลงทุ น หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ต่ อ เติ ม หรื อ ดั ด แปลงอาคารบ้ า นพั ก
เพื่อดํ าเนิน การต่ อเติม พื้น ที่จํ าหน่า ยตั๋ วโดยสารบริเ วณชั้น 1 อาคารสถานี ขนส่ง ผู้โ ดยสารจั งหวัด ลํา ปาง
(เทศบาลนครลําปาง) งบประมาณ 950,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อ ขออนุ มัติใช้จ่ ายเงิ นสะสมของงบเฉพาะการสถานี ขนส่ งผู้โดยสารประจํา ปีง บประมาณ พ.ศ.
2559 ในแผนงานการพาณิชย์ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก เพื่อดําเนินการต่อเติมพื้นที่จําหน่ายตั๋วโดยสารบริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) งบประมาณ 950,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ องค์กรปกครอง
ส่ว นท้ องถิ่น อาจใช้จ่ ายเงิ นสะสมได้โดยได้รับอนุมั ติจ ากสภาท้ องถิ่น ได้ เฉพาะกิ จการที่อยู่ในอํ านาจหน้ าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.2/
ว 2086 ลงวั น ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕9 เรื่ อ ง การเร่ ง รั ด ติ ดตามการใช้ จ่ ายเงิ น สะสมเพื่ อแก้ ไ ขปั ญ หา
ความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๐๘.2/ว 1438 ลงวั น ที่ ๑0 มี น าคม ๒๕๕9 เรื่อง หลั กเกณฑ์ การใช้ จ่ ายเงิ นสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหตุผล
เนื่องจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) มีประชาชนและนักท่องเที่ยว มา
ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ประกอบกับคณะกรรมการบริหารสถานีขนส่งฯ เห็นชอบให้จัดระเบียบช่อง
จําหน่ายตั๋ วให้มีความสวยงามทันสมัยและขยายพื้นที่นั่งพักรอขึ้นรถโดยสารให้มากขึ้น เพื่ อความเป็ นระเบียบ
เรี ย บร้ อ ย ตลอดจนลานที่ จ อดรถรั บ ส่ ง ผู้ โ ดยสารให้ มี ค วามสะดวก ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
ของประชาชนและนั กท่ องเที่ ยว ผู้ มาใช้ บริ การสถานี ขนส่ งผู้ โดยสารจั งหวั ดลํ าปาง (เทศบาลนครลํ าปาง)
จึงจํ าเป็ นต้ องทํ าการต่ อเติมพื้นที่ จําหน่ ายตั๋ วโดยสาร กั้ นช่ องจํ าหน่ายตั๋ วโดยสารใหม่ พร้ อมทําป้ ายหน้ าช่ อง
ทําหลังคาบริเวณทางเข้า รื้อตู้จําหน่ายตั๋วเดิมบางส่วน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าดวงโคมและเดินระบบไฟฟ้าเข้ามายัง
ช่องจําหน่ายตั๋วใหม่และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอํานวยความสะดวกสําหรับ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งรองรับการขยายตัวของบริษัทรถโดยสารที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ๓ ปี (๒๕๕9 – ๒๕61) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1
หน้า 6 ทั้งนี้ เงินสะสมของงบเฉพาะการสถานีขนส่งประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
เงินสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๕9
หัก สํารองจ่ายด้านบุคลากร
สํารองจ่ายกรณีสาธารณภัย 10 %
เงินสะสมคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๕9

4,๙09,095.93 บาท
85,320.๐0 บาท
476,๖89.๕9 บาท
4,374,086.34 บาท

๖๓
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ
งบเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในแผนงานการพาณิชย์ งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก เพื่อดําเนินการต่อเติมพื้นที่
จําหน่ายตั๋วโดยสารบริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) งบประมาณ
950,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๘๙ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

ทั้งนี้ได้แนบประมาณการและแบบแปลนของสิ่งก่อสร้าง ที่จะขอก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง มา
พร้อมกับญัตตินี้ด้วยแล้ว ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานฯ ครับ เกี่ยวกับญัตติ
นี้ ผมจําได้ว่าเมื่อเดือนกันยายน 2558 เรามีการกันเงินจํานวนห้าแสนบาทให้เพื่อทําการก่อสร้างห้อง
จําหน่ายตั๋วบริเวณชั้น 1 ของสถานีขนส่ง ทําป้ายชื่อ และทางส่องสว่าง ทาสี ไปเมื่อวันที่ 24 กันยายน
2558 นั้น ไม่รู้ว่าก่อสร้างเสร็จไปแล้วหรือว่ามันเป็นคนละแผนงานหรือไม่ ผมอยากเรียนขอคําแนะนํา
ขอคําชี้แจงเหตุผลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เสนอญัตติด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญท่านนายกฯ ครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ต้องขอบคุณ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผ่านไปยังท่านประธานสภาฯ ด้วยนะครับ ขอบคุณท่านมากนะครับที่ติดตามเรื่องนี้อยู่
เรื่องดังกล่าวเราได้ติดฝากเงินไว้จริงๆ เป็นเงินจํานวนห้าแสนบาท และขณะนี้การออกแบบต่างๆ นานา
เราอยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับจ้างอยู่นะครับ ขออนุญาตเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อเป็นองค์ประกอบของ
การพิจารณาของสภา เงินงบประมาณสะสมของขนส่งมันจะแยกส่วนกันกับของเทศบาล ไม่ใช่เป็นเงิน
ก้อนที่เราพิจารณากัน 6-7 โครงการที่ผ่านมา อันนี้จะเป็นเรื่องของสถานีขนส่งโดยเฉพาะ ฉะนั้นการ
ทํากิจกรรมใดๆ การจะจ่ายขาดเงินสะสม เราก็จะต้องใช้เงินสะสมของสถานีขนส่งที่มีอยู่ เราสามารถ
ใช้ได้ตามข้อระเบียบเหมือนกัน ขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เข้าใจครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์

๖๔
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่
อธิบายเหตุผลให้ฟัง แต่ว่าผมอยากจะเรียนถามนิดหนึ่งว่า การที่เรากันเงินไปห้าแสนบาทนั้น มันยังไม่ได้
ทําใช่หรือไม่ครับ หรือว่าทําไปแล้ว ในงบประมาณของปี 2558 แล้วที่จะมาทําให้ใหม่ดังกล่าวนี้มันเป็น
แผนใหม่ใช่หรือไม่ หรือว่าเนื้อที่ใหม่ หรืออะไรครับ อยากเรียนถามหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญท่านนายกฯ ครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง จริงๆ แล้ว
โครงการนี้เป็นโครงการที่เราตัดฝากของงบประมาณปี 2558 มา ซึ่งในตอนหลังสถานีขนส่งมีปัญหา
ที่ต้องปรับปรุงตามนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องน้ําของคนแก่ ของคนพิการซึ่งเราได้ทํา
ไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีการตรวจงานของอธิบดีกรมขนส่งหลายรอบ และรวมถึงคณะกรรมการทั้ง
2 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารจัดการสถานีขนส่ง และคณะกรรมการขนส่งจังหวัด มีมติเห็นชอบ แต่
ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของผู้โดยสารที่มีจํานวนมากขึ้น จึงให้เราปรับปรุง โดยแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ
1.ส่วนที่เราได้กันเอาไว้ของปี 58 ที่จะปรับปรุงเป็นช่องๆ และ 2.ส่วนที่เราได้ขออนุมัติในสภาแห่งนี้
ในวั นนี้ ก็ เ ป็ นการปรั บ ปรุ งของอี ก โครงการหนึ่ง ซึ่งอยู่บ ริเ วณใกล้ เ คีย งกั น ในส่ว นห้าแสนบาทก็ จ ะ
ดําเนินการต่อ และถ้าสมาชิกสภาฯ ได้เห็นชอบในโครงการดังกล่าว เราก็จะได้ดําเนินการต่อในโครงการ
ที่สอง เพื่อที่จะได้แก้ไขให้ครบถ้วน ประการถัดมา ที่ผมได้ถอนญัตติออกมานั้น เพื่อความรอบคอบ
ด้วยข้อระเบียบกฎหมายก็ดี และความรอบคอบของพื้นที่ก็ดี เราก็ได้พิจารณากันอย่างถ้วนถี่แล้วนะครับ
นอกจากความจํ าเป็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้ว ครั้งหนึ่งท่านคงจะจํ าได้ตามหน้าหนั งสือพิมพ์ เรามีรถ
ประจําทางพุ่งชนในสถานีขนส่งด้วย เราก็จะมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ไปในตัวด้วย
นะครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติที่ 3.3 โครงการต่อเติม
พื้นที่จําหน่ายตั๋วโดยสารบริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โ ดยสารจังหวัด ลําปาง ผมไม่ไ ด้ขัด ข้อง
นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นงานที่ใช้บริการประชาชน และทํารายได้กับเทศบาลด้วยนะครับ เพียงแต่ว่า
ทั้ง ผู้ บ ริห ารควรจะให้ ค วามสํ าคั ญ และให้ เ กีย รติ กั บ สภานิ ด หนึ่ง เอกสารต่า งๆ ที่ นํ า เข้ า สู่ ส ภาเพื่ อ
พิจารณานั้นมันจะต้องมีความละเอียดเพียงพอ เมื่อสักครู่ท่านนายกฯ พูดถึงว่ารอบครอบ ผมว่าไม่จริง
หรอกครับ อย่างเช่น ประมาณการที่ได้แนบมานี้ ที่มาของตัวเลขเก้าแสนห้าหมื่นบาทนี้ ในช่องของการ
คํานวณนี้เป็น 1 งาน ทั้งหมดเลย เช่น ข้อ 1.1 ทําพื้น คสล. 1 งาน, ทําผนัง 1 งาน คือ ทุกอย่างจะเป็น
1 งานหมดเลย จริง ๆ แล้วงานปรับปรุงรับเหมาก่อสร้างจะต้องมีปริมาณ เช่น งานทําพื้น คสล. นี้
ก็ต้องระบุว่ามีกี่ตารางเมตร ผมเชื่อว่าท่านนายกฯ เวลาจะให้ใครสร้างบ้านหรืออะไรต่าง ๆ ก็จะต้องให้

๖๕
เขาทํารายละเอียดมาว่าแต่ละอย่างมีอะไรบ้าง มีเหล็กกี่เส้น มีพื้นกี่ตารางเมตรนะครับ ก่อผนังกี่ตาราง
เมตร ก็ต้องมีอย่างย่อๆ แต่นี่เป็น 1 งาน ทั้งหมดเลย ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นจํานวนเงินที่ค่อนข้างหลวม ๆ
นะครับ อาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับงบประมาณก็ได้ นี่เราพูดไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าทางฝ่าย
บริหารทํารายการมาแล้วเราดูในแบบแล้ว ในห้องนี้ก็มีคนที่รู้เรื่อง ดูแบบเป็นก็เยอะแยะนะครับ จะได้
ช่วยกันดู ก็มีหลาย ๆ ครั้งที่สํานักการช่างส่งแบบเข้ามาตัวเลขก็ผิด เราก็โต้แย้งไปและมีการแก้ไข อันนี้
ก็ เ ช่ นเดี ย วกั น ผมจึ งอยากจะขอให้ ฝ่ายบริห ารที่ว่า รอบคอบนี้ ขอให้ รอบคอบจริ ง ๆ ด้ว ยนะครั บ
โดยเฉพาะเม็ดเงินนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือ อยากจะให้ท่านนายกฯ ได้ให้
ความสําคัญกับการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์นะครับ เพราะว่าผมดูแล้วสถานีขนส่งนี้ มีผู้มาใช้บริการ
เยอะ ค่าเช่า ค่าจอดรถ ค่าอะไรต่างๆ เราสามารถเก็บในราคาที่เป็นธรรม และให้ครบถ้วนเพื่อที่จะเป็น
รายได้กลับเข้าสู่เทศบาลได้นะครับ ตัวนี้ผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ไหน ๆ ที่เราเหนื่อย เอาบุคลากรเข้า
มาดู แ ลแล้ ว อย่ า งน้ อ ย ๆ เราก็ ค วรจะมี ค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ผลการดํ า เนิ น การในเชิ ง ธุ ร กิ จ ที่ คุ้ ม ค่ า
พอสมควรนะครับ ก็ฝากท่านนายกฯ ไว้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับท่านประธานฯ ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
เกี่ยวกับญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของงบเฉพาะการของสถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาลนคร
ลําปาง นั้น ผมพิจารณาจากหลักการและเหตุผล ประกอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่องการใช้
จ่า ยเงิ น สะสมแล้ ว ตามข้ อ 89 นั้ น ผมขอเรี ย นต่อ ท่ านประธานฯ ว่ า เรื่ อ งของสถานี ข นส่ ง นั้น ทาง
เทศบาลเราได้รับถ่ายโอนมาเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยนะครับ เวลาจัดทํางบประมาณก็ได้แยกออกเป็น
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการนะครับ ซึ่งเรามีภารกิจอยู่ 2 ส่วน คือ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานธนานุบาลเทศบาลฯ และเกี่ยวกับญัตติเรื่องนี้ครับท่านประธานฯ ผมได้
พิจารณาแล้วตามข้อแถลงของท่านนายกฯ เมื่อสักครู่ที่มีเพื่อนสมาชิกฯ ได้สอบถามเรื่องงบประมาณ
ทั่วไปของ ปี 58 ที่สภาแห่งนี้ได้อนุญาตให้กันเงินเอาไว้นั้น ซึ่งเป็นโครงการที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
และท่านนายกฯ ก็ได้ยืนยันว่าการใช้จ่ายเงินสะสมของงบเฉพาะการของสถานีขนส่งฯ ที่นําเสนอต่อสภา
ในวันนี้เป็ นคนละส่ว นไม่ได้ซ้ําซ้อนกัน และท่านยืนยันอย่างนี้นะครั บ เนื่องจากว่าสถานีขนส่งฯ เป็ น
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน การใช้จ่ายเงินสะสมก็ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะ ก็คงต้องใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสะสม ในข้อ 89 เช่นเดียวกันนะครับ ฉะนั้นเมื่อผมได้ฟังว่า
สถานีขนส่งฯ นี้ มีค นมาใช้บริการค่อนข้างมาก แต่ว่าพื้นที่คับแคบ ตามญั ตติก็ มีความประสงค์ที่จะ
เพิ่มเติมพื้นที่จําหน่ายตั๋วโดยสารบริเวณชั้น 1 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มาใช้บริการ
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และภารกิจที่เอาไปดําเนินการก็อยู่
ในกรอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสถานี ข นส่ ง ฯ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ก รมการขนส่ ง ทางบก
กระทรวงคมนาคมกําหนดนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ แต่ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมในสิ่งที่ผมกังวลก็

๖๖
คือ เมื่อสภาได้เห็นชอบอนุมัติไปแล้วในเรื่องของการใช้จ่าย ส่วนเรื่องการดําเนินงานก็ต้องเป็นเรื่องของ
ทางฝ่ายบริหารที่จะต้องไปดําเนินการนะครับ ผมก็ขอฝากท่านว่าเรื่องอย่างนี้เมื่อได้รับการพิจารณา
แล้ว การดําเนินการควรจะเร่งรีบให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วนะครับ เพราะว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนนะครับ ก็ควรจะเร่งดําเนินการ ฉะนั้นเมื่อผมพิจารณาแล้วนะครับว่าการขอใช้จ่ายเงิน
สะสมเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วนตรงนี้ จากจํานวนเงินสะสมที่ค งเหลืออยู่นั้นก็ เป็นการใช้จ่ายไปตาม
ศักยภาพของเทศบาลฯ ก็คือมีน้อยใช้น้อย มีมากใช้มาก แต่สิ่งสําคัญเมื่อเอาไปใช้ก็ต้องเป็นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอยู่ในแผนนะครับ แล้วก็เป็นภารกิจที่ไม่ได้นอกเหนือจากภารกิจที่
เราถ่ายโอนของสถานีขนส่งฯ ผมก็เห็นด้วยนะครับ ขอบคุณครับท่านประธานฯ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ผมก็ได้นั่งอ่านไปด้วยกับ
ตอนที่ฝ่ายบริหารแถลงญัตตินี้ ในช่องของหลักการท่านลองอ่านดูนะครับ นับจากข้างบนมาบรรทัดที่ 9
เขาอ้างอิงถึงว่าประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2086 ลงวันที่ 10
เมษายน พ.ศ. 2559 เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐ บาล และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วผมได้มาดูหนังสือที่วางบนโต๊ะ เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านลองเปิดไปดูที่หน้า 2 นะครับ ในข้อ 2.3 ได้ระบุไว้ว่า “ลักษณะและ
ประเภทโครงการที่สามารถนําเงินสะสมไปใช้จ่ายได้ 2.3.1 โครงการที่จะนําเงินสะสมไปใช้ต้องเป็นไป
เพื่ อประโยชน์แ ละตรงความต้อ งการของประชาชนอย่ า งแท้จ ริง โดยนํ าข้ อ มู ล ในปั ญ หาและความ
เดือดร้อนพื้นฐานจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดทําโครงการ ทั้งนี้ ไม่ให้นําเงินสะสมไปใช้จ่ายใน
โครงการหรือกิจการที่ฟุ่มเฟื อยหรือไม่ก่อให้เ กิด ประโยชน์โ ดยตรงต่อประชาชน เช่น การก่อสร้า ง
ปรับปรุงอาคาร ที่ทําการ การจัดหารถส่วนกลางหรือรถประจําตําแหน่ง การจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน
การศึกษา” ผมได้เข้าใจว่าการก่อสร้างปรับปรุงอาคารตรงนี้มันจะเข้าประเด็นกับการที่หนังสือสั่งการ
การใช้เงินสะสมหรือไม่ และเขาก็เขียนไว้ว่าไม่ให้นําเงินสะสมไปใช้จ่ายในโครงการประเภทนี้ กรณีอย่าง
นี้ ความเข้าใจของผมอาจจะเข้าข่ายที่ข้อห้าม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเห็นด้วยกับโครงการอย่างนี้ เพราะว่า
ประชาชนได้ผลประโยชน์กับการจัดหารายได้ของเทศบาลฯ เรา แต่จะขัดกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสะสมหรือไม่ ก็ขอให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้ช่วยกันพิจารณาด้วยนะครับ ขอบคุณมาก
ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอสั้นๆ ครับท่านประธานฯ ผม

๖๗
เห็ นในเอกสารที่ให้ในเรื่องหลั ก เกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นนี้ ในข้อ
2.3.4 ที่ได้ระบุไว้ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความพร้อมในด้านสถานที่ และโครงการ
หรือกิจการต้องไม่ซ้ําซ้อนกั บโครงการที่องค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่นได้ทํ าไว้แล้ว” เมื่อสักครู่มีท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายว่าเงินที่เราอนุมัติกันเงินไว้ห้าแสน มันจะซ้ําซ้อนกับโครงการที่เราจะพิจารณา
ในวันนี้หรือไม่ครับ ผมขอเรียนท่านประธานฯ ว่า เราจะขอแบบแปลนที่เราได้ขอกันเงินห้าแสนไว้มา
เปรียบเทียบกับแบบแปลนของญัตตินี้จะได้หรือไม่ครับ และเพื่อให้สมาชิกฯ ได้ประกอบการพิจารณาใน
ญัตตินี้นะครับ ว่าโครงการนี้แบบแปลนมันจะซ้ําซ้อนกับโครงการที่เราได้อนุมัติกันเงินไว้ห้าแสนหรือไม่
ท่านประธานฯ จะอนุญาตหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญท่านนายกฯ ครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิก ฯ ผู้ท รงเกีย รติทุ ก ท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลํ าปาง ผมขอ
อนุ ญาตท่านประธานฯ ผมขอใช้สไลด์เพื่อประกอบการพิจารณาของท่านสมาชิก ฯ นะครั บ และขอ
อนุญาตตอบคําถามเมื่อสักครู่นี้นิดหนึ่ง เรื่องที่กลัวว่าจะไม่เข้ากฎเกณฑ์ต่างๆ ตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย ผมก็ได้เปิดดูในข้อ 2.3.2 (4) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล
ตรงนี้ส ถานี ข นส่ง เป็ น สถานที่ เ ป็ น การส่ง เสริม กิ จกรรมด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในท้อ งถิ่น การก่ อสร้ า ง
ปรับปรุงสิ่งอํานวยสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น สุขา ศาลาที่พัก ลานจอดรถ การดูแลความปลอดภัย
จนถึงไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้นนะครับ ก็แค่ข้อนี้ข้อเดียวเราก็สามารถที่จะอภิปราย และสามารถใช้
จ่ า ยเงิ น สะสมของสถานี ข นส่ ง ครั้ ง นี้ ไ ด้ และเพื่ อ ความสบายใจนะครั บ ผมขออนุ ญ าตผ่ า นไปยั ง
ประธานสภาฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายสถานีขนส่งฯ ได้นําเสนอภาพรวมของสถานีขนส่งฯ ที่
เราได้ขออนุมัติจากสภาฯ ครั้งนี้ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญครับ
สิ บ ตํ า รวจตรี ห ญิ ง ฐิ ติ รั ต น์ คุ ณ ชมภู หั ว หน้ า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห าร เรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ดิฉัน สิบตํารวจตรีหญิง
ฐิติ รัต น์ คุ ณ ชมภู หั ว หน้ าฝ่ ายเลขานุ ก ารผู้บ ริ หาร ซึ่ งกํ ากั บ ดู แ ลภารกิ จสถานี ขนส่ งฯ ในส่ว นของ
งบประมาณห้าแสน ดิฉันขออนุญาตนําเสนอเป็นภาพ power point นะคะ ในส่วนของงบประมาณที่เรา
ได้ขอฝากตัดปีไว้ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างหาผู้รับเหมานะคะ ในพื้นที่ห้าแสนนี้เป็นพื้นที่ภายในนะคะ พื้นที่
ของการปรับปรุงช่องจําหน่ายตัวที่มีอยู่เดิมนะคะ ภาพนี้จะเป็นภายในงบประมาณห้าแสนนะคะ และใน
ส่วนของเก้าแสนห้านั้นที่จะขออนุมัติจากสภาแห่งนี้นะคะ ก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งต่อขยายไปจากพื้นที่
เดิม เป็นพื้นที่ตรงหน้ามุกใต้ถุนอาคาร ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นที่จอดรถชั่วคราว เป็นที่จอดรถที่จะมาลงเวลา
เป็นช่วงเวลา พื้นที่ของเราก็เป็นพื้นที่ว่างอยู่แล้วนะคะ ก็ขอนําเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดขออภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบในญัตติขออนุมัติใ ช้

๖๘
จ่ายเงินสะสมของงบเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในแผนงาน
การพาณิชย์ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัด แปลงอาคารบ้านพัก
เพื่อดําเนินการต่อเติมพื้นที่จําหน่ายตั๋วโดยสารบริเ วณชั้น 1 อาคารสถานีข นส่ง ผู้โ ดยสารจั ง หวั ด
ลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) งบประมาณ 950,000 บาท (เก้า แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โปรด
ยกมือขึ้นครับ เห็นชอบจํานวน 12 เสียงนะครับ และสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น
ไม่เห็นชอบ จํานวน 5 เสียงนะครับ ที่เหลืองดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จํานวน 12 เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของ
งบเฉพาะการสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสาร ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ในแผนงานการพาณิ ช ย์
งบลงทุ น หมวดค่าที่ดิ นและสิ่ง ก่อสร้าง ประเภทค่า ต่อ เติม หรือ ดัด แปลงอาคารบ้า นพัก เพื ่อ
ดํา เนิน การต่อ เติม พื้น ที่จํา หน่า ยตั ๋ว โดยสารบริเ วณชั ้น 1 อาคารสถานีข นส่ง ผู้โ ดยสารจั ง หวั ด
ลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) งบประมาณ 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานการพาณิชย์
หมวดครุภ ัณ ฑ์ ประเภทครุภ ัณ ฑ์โ ฆษณาและเผยแพร่ รายการค่า ติด ตั ้ง กล้อ งวงจรปิด
(CCTV) งบประมาณ 77,000 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่
เสนอใหม่ ข้อ 3.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานการพาณิชย์ หมวด
ครุภ ัณ ฑ์ ประเภทครุภ ัณ ฑ์โ ฆษณาและเผยแพร่ รายการค่า ติด ตั ้ง กล้อ งวงจรปิด (CCTV)
งบประมาณ 77,000 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เชิญ ผู้เสนอ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รอง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ผู้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจํา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ รายการค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 77,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้ าพเจ้ า นายกิ ตติ ภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี นครลํ าปาง ขอเสนอญั ตติ เรื่ อง ขออนุ มั ติ แก้ ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

๖๙
แผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
งบประมาณ 77,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 77,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.
2543 ข้อ 29
เหตุผล
เนื่ องจากเทศบาลนครลํ าปาง ได้ ตั้ งงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการสถานี ขนส่ งผู้ โดยสาร ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 77,000 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดําเนินการจัดหา
ได้ เนื่องจากคุณลักษณะพื้นฐานกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่กําหนดไว้ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เทศบาลฯ จะต้องดําเนินการแก้ไขคุณลักษณะพื้นฐานให้ถูกต้องตรงตาม
เกณฑ์ ราคากลางฯ ให้เรี ยบร้อยก่อนเสนอขอรับความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ตามแนวทางหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0016.1/ว 4083 ลงวันที่ 22 ตุลาคม
2553 เรื่ อง แนวทางจั ดหาระบบคอมพิ วเตอร์ ของหน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวงมหาดไทย ทั้ งนี้ เมื่ อได้ รั บ
ความเห็นชอบแล้ว เทศบาลจึงสามารถดําเนินการจัดหากล้องวงจรปิด (CCTV) ได้ตามขั้นตอนระเบียบพัสดุฯ ต่อไป
จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 77,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดบัญชี
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ที่แนบมาพร้อมนี้
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ า ยเฉพาะการสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสาร ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงาน
การพาณิ ชย์ หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่ าติ ดตั้ งกล้ องวงจรปิ ด (CCTV)
งบประมาณ 77,๐๐๐ บาท (เจ็ ดหมื่ นเจ็ ดพั นบาทถ้ วน) ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 29
ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ

๗๐
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ญั ต ติ ที่ ข ออนุ มั ติแ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยเฉพาะการสถานี ขนส่ ง ผู้ โ ดยสาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายละเอียดและหลักการของญัตตินั้น ดังที่ผมได้กราบเรียน
ไปก่อนหน้านี้ว่า ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีของสภาเทศบาลฯ นั้น จะประกอบด้วย
งบประมาณทั่วไป และงบประมาณเฉพาะการนะครับ ซึ่งโครงการดังกล่าวตามญัตติตรงนี้ที่มาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงนั้นก็เป็นงบประมาณในปี 2559 และสภาได้เห็นชอบไปแล้วแต่โดยพื้นฐานความเป็นจริง
แล้ว ถึงแม้นว่าการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะกระทําได้โดยอํานาจของสภาก็ตาม แล้วผมก็พิจารณาว่า
ถึงยังไงผมก็ต้องให้แก้ไข เพราะผมได้เห็นชอบงบประมาณในเบื้องต้นไปแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะต้อง
แก้ไ ขกลั บ ไปกลั บมาครับ ท่านประธานฯ บางครั้งทําให้ป ระชาชนที่เ ขาเดือดร้อนจําเป็ นต้องสูญ เสีย
โอกาส ผมจึงขอนําเรียนต่อท่านประธานฯ ว่าตามเหตุผลนี้เขาบอกว่า “ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณสมบัติพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ประกอบกับหนังสือจังหวัดลําปาง ที่
ลป 0016.1/ว 4083 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553 ซึ่งเรื่องตรงนี้ครับท่านประธานฯ เมื่อผมพิจารณา
แล้วว่าหนังสือนี้ ตอนที่ผู้บริหารเขาจะจัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อสภาเพื่ออนุมัติใน
ปีงบประมาณ 2559 หนังสือตรงนี้ก็ปรากฏอยู่ชัดแจ้งนะครับ ว่าจะต้องดําเนินการในส่วนนี้อย่างไร
เมื่อเป็นเช่นนี้ผมกลับมองว่าการที่จะต้องมาแก้ไขอย่างที่ว่านะครับท่านประธานฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานที่จะดําเนินงานตามภารกิจโดยไม่ได้ ผมจะใช้คําว่ายังไงดีครับ เหมือนกับ
คําว่า “ไม่เอาใจใส่” ครับ จริง ๆ แล้วในการจัดทํางบประมาณ ทางเจ้าหน้าที่ก่อนจะเสนอนายกฯ ซึ่ง
ในเบื้องต้นก็จะต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้ว แล้วจะมาอ้างตรงนี้ผมก็ขอให้เป็นข้อสังเกตนะครับว่า อะไร
ที่เขากําหนดไว้เป็นกฎเกณฑ์ซึ่งรู้อยู่ก่อนแล้วที่จะจัดทํางบประมาณ ควรจะทําให้ถูกต้องในเสียคราว
เดียว การที่จะมาขออนุมัติแก้ไขไปแก้ไขมานี้ จะทําให้การบริหารจัดการงบประมาณมันล่าช้าออกไป
และคนที่จะเสียประโยชน์ก็คือเจ้าของภาษีเจ้าของงบประมาณ และญัตตินี้ก็เป็นญัตติบังคับนะครับว่า
เดิมเราเคยให้พอมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ให้ ยังไงก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับ โดยหลักแล้วผมเห็นด้วย
ที่จะให้แก้ไข แต่ก็มีข้อสังเกตที่ได้นําเรียนต่อท่านประธานฯ ว่ายังไง ๆ คราวต่อไปในการทําญัตติก็ขอให้
ดูด้วยนะครับ โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 ก็เสนอเข้ามาช้ากว่าที่ระเบียบกําหนดเอาไว้
แล้วนะครับ และสภาแห่งนี้ก็ได้มาพิจารณากันในช่วงเดือนกันยายน เพราะว่าไม่ได้เสนอก่อนวันที่ 15
สิงหาคม 2559 ก็ต้องฝากไว้นะครับ ว่าในเรื่องอย่างนี้ค วรจะเอาใจใส่สักหน่อยหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาอย่างนี้ตามมาอีก ขอบคุณครับท่านประธานฯ

๗๑
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญท่านนายกฯ ครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมต้องขอ
อภั ยและขอโทษสมาชิก สภาฯ ด้วยนะครั บที่ได้เอาญั ตติเรื่องขอแก้ไขคําชี้แจงงบประมาณเข้าสู่การ
พิจ ารณาของสภานะครั บ และขอน้อ มรั บ ข้ อ เสนอแนะของสมาชิ ก สภาฯ ผ่า นไปยั ง ประธานสภาฯ
ขออนุญาตขอเอ่ยชื่อ ท่านจาตุรงค์ พรหมศร ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ผมจะกําชับเจ้าหน้าที่รวมถึงตัวผมเอง
จะรอบคอบในการทํางบประมาณในครั้งต่อไปไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ําซ้อนอีก ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ในญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ย นแปลงคํ าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีข นส่ง ผู ้โ ดยสาร ประจํ า ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 แผนงานการพาณิชย์ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 77,000 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โปรดยกมือ
ขึ้ น ครั บ เห็ น ชอบจํ า นวน 19 เสี ย งนะครั บ สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดไม่ เ ห็ น ชอบโปรดยกมื อ ขึ้ น ครั บ
ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติเ สียงข้างมาก จํานวน 19 เสีย ง อนุ มัติให้แก้ไขเปลี่ย นแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีข นส่ง ผู ้โ ดยสาร ประจํา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงานการพาณิชย์ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 77,000 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
3.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์
หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 77,000 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่
เสนอใหม่ ข้อ 3.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ หมวด
ค่าครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 77,000 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เชิญ ผู้เสนอ
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ผู้ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ
ญัตติ
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เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ไปตั้ง จ่า ยเป็น รายการใหม่ ในแผนงานการพาณิช ย์ หมวดค่า ครุภัณ ฑ์ จํา นวน 2
รายการ งบประมาณ 77,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้ าพเจ้ านายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้ง จ่า ย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 77,๐๐๐ บาท
(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่ อ ขอโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยเฉพาะการสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสาร ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิช ย์ หมวดค่า ครุภัณ ฑ์ จํานวน 2 รายการ
งบประมาณ 77,๐๐๐ บาท (เจ็ ดหมื่น เจ็ ด พัน บาทถ้ ว น) ทั้ งนี้ การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔1 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27
เหตุผล
เนื่อ งจากสถานี ข นส่ ง ผู้โ ดยสารจั ง หวั ด ลํ า ปาง (เทศบาลนครลํ า ปาง) มี สํ า นั กงานของเจ้ า หน้ า ที่
ไว้สําหรับบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ติดต่อประจําทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทําให้เครื่องปรับอากาศ
ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2534 ชํารุดเสียหายบ่อยครั้งตามสภาพการใช้งานมานานและเสียค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
และซ่อมแซมเพิ่ม ขึ้น อีกทั้ งยัง ใช้พ ลังงานไฟฟ้า เปลืองกว่า เครื่องปรับอากาศรุ่น ใหม่ จึง จําเป็นต้ องจั ดหา
ครุภัณฑ์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชํารุด และมีเครื่องบันทึกภาพเดิมที่ติดตั้งไว้ในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้
บริการ แต่เป็นระบบอะนาล็อกไม่สามารถใช้กับกล้องที่จะดําเนินการจัดซื้อเป็นกล้องวงจรปิด ชนิด IP จึง
จําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับกล้องวงจรปิดที่ได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อไว้แล้ว แต่งานกิจการสถานี
ขนส่ง ไม่ได้ ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึง จําเป็ นต้องขอโอนเงิ นไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้ง 2 รายการ
ดัง กล่ าว คือ ครุภัณ ฑ์สํ า นักงาน รายการเครื่อ งปรับ อากาศ ขนาด 30,000 บีทีย ู จํ า นวน 1 รายการ
งบประมาณ 37,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ด พัน บาทถ้ วน) กั บครุภั ณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการเครื่อง
บันทึกภาพกล้องวงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) จํานวน
1 รายการ งบประมาณ 40,๐๐๐ บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25592561) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 10 รายละเอียดตามเอกสารและบัญชีโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ที่แนบมาพร้อมนี้
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ า ยเฉพาะการสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสาร ประจํ า ปี ง บประมาณพ . ศ . 2 5 5 9 ไ ป ตั ้ง จ่า ย เ ป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ หมวดค่า ครุภัณ ฑ์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 77,๐๐๐ บาท
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(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔1 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

ชม power point
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่าน
ประธานฯ ครั บ การตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยในแต่ ล ะปี นั้ น อย่ า งที่ ผ มเรี ย นไปเมื่ อ สั กครู่ ว่ า ทางเจ้ า หน้ า ที่
งบประมาณควรจะต้องมีการตรวจสอบพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบนะครับว่าแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ไหนที่มีความจําเป็น และควรจะบรรจุเอาไว้ในแผนให้ถูกต้อง และจัดทํางบประมาณในเบื้องต้นอย่างที่ผมเรียน
ก่อนที่จะเสนอนายกฯ อนุมัติก่อนเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณา เพื่อจะได้ไม่กระทบต่อแผนงานหรือโครงการที่
สภาเคยอนุ มัติไว้ ก่อนแล้ว จริงอยู่ ครับท่ านประธานฯ การโอนงบประมาณนี้ที่ทํา ให้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกั บ
คุณลักษณะเป็นอํานาจของสมาชิกฯ ก็ตามนะครับ แต่ก็ไม่ควรทําให้บ่อยนะครับ เท่าที่ผมสังเกตการณ์โอน

งบประมาณฯ นี้ มีบ่อย และแต่ละญัตตินั้นก็จําเป็นบ้างไม่จําเป็นบ้าง แต่ถ้าว่าสภาพิจารณาไม่ให้โอน
ก็มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับ นี่ก็เช่นเดียวกันครับท่านประธานฯ ตามหลักการและเหตุผล
เรื่องกล้องวงจรปิดนี้ที่โอนไป ผมก็เข้าใจว่างบประมาณที่เคยตั้งไว้เดิม ผมไม่ทราบว่ามีความจําเป็นต้อง
ใช้ ห รื อ ไม่ แต่ ก ารที่ โ อนไปจั ด ซื้ อ จั ด หากล้ อ งวงจรปิ ด ผมพิ จ ารณาแล้ ว ครั บ ว่ า เป็ น เรื่ อ งคุ ณ ภาพ
มาตรฐานที่ทางกรมการขนส่งทางบก แต่เดิมเขาได้กําหนดมาตรฐานเอาไว้ก่อนที่จะโอนให้ปกครองส่วน
ท้องถิ่น เมื่อโอนมาแล้วกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเทศบาลฯ ก็ต้องดําเนินการให้เป็นไปตาม
คุ ณ ภาพมาตรฐานที่ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า ที่ ก รมการขนส่ ง ทางบก กระทรวงคมนาคมกํ า หนดไว้ ฉะนั้ น ถ้ า ผม
พิจารณาความจําเป็น เรื่องมาตรฐานเรื่องกล้องวงจรปิดแล้ว มันใช้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้มาใช้บริการสถานีขนส่ง และอยู่ในภารกิจหน้าที่ของสถานีขนส่งนะครับ การที่
ท่านโอนมาในประเด็นนี้ผมก็ไม่ขัดข้อง แต่สิ่งที่ผมยังสงสัยเมื่อสักครู่นี้ เครื่องปรับอากาศที่ท่านฉายภาพ
ให้ดูนั้น ผมเห็นว่าเก่าแล้วนะครับ ผมก็ยังสงสัยอยู่ดีครับว่า ห้องตรงที่ท่านว่าให้บริการประชาชน ผมว่า
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับ ถ้าไปสังเกตดูจริง ๆ แล้ว จะเห็นว่าเป็นห้องที่ใช้เป็นห้องปฏิบัติการ
ของเจ้ า หน้ า ที่ ฉะนั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรอบคอบในการที่ พิ จ ารณาเรื่ อ งการโอนในส่ ว นนี้ น ะครั บ
เครื่องปรับอากาศเก่าผมก็เห็นแล้ว ปล่อยไว้ก็อาจจะตกใส่หัวเจ้าหน้าที่ก็ได้ แต่สิ่งที่ผมอยากทราบนะ
ครับท่านประธานฯ ว่าห้องตรงนี้นอกจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ แล้วเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทาง
บกซึ่งจะต้องมาปฏิบัติงานที่สถานีขนส่งฯ ถึงแม้นว่าเขาจะถ่ายโอนภารกิจแล้วก็ตาม แต่เขาก็จะต้องมา
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ตรวจสอบ มาปฏิบัติหน้าที่นะครับ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่ทหารที่ทางเทศบาลฯ ขอความ
ช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะครับ ในห้องดังกล่าวผมเรียนถามตรง ๆ เลยครับว่าเจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง
ทางบกจะต้องมาใช้ห้องนี้ด้วยหรือไม่ ผมเรียนท่านประเด็นตรงนี้ก่อนนะครับ ถ้าผมได้ข้อเท็จจริงแล้วผม
จะขออนุญาตท่านประธานฯ อภิปรายต่อไป ผมอยากทราบตรงนี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญท่านนายกฯ ครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง จริง ๆ แล้ว
ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน และกําชับเจ้าหน้าที่ในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรัดกุม
เพื่อให้ลงเหลือเงินในการที่จะเอาไปทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างสูงสุด จริงๆ เป็นการที่ดี
นะครับ ที่เราสามารถที่จะประหยัดเงินและมาตั้งเป็นรายการใหม่ เราก็พยายามทําอย่างนี้มาหลาย ๆ
โครงการ ที่เห็นความจําเป็นของแต่ละโครงการที่ได้ดําเนินการกันอยู่นะครับ สําหรับข้อท้วงติงของท่าน
สมาชิกสภาฯ เมื่อสักครู่นี้ว่าห้องดังกล่าวเป็นห้องสําหรับบริการประชาชนใช่หรือไม่ขนาดไหน ความจริง
แล้วห้องดังกล่าวเป็นห้องทํางานตลอดนะครับ และอีกส่วนหนึ่งเป็นห้องพยาบาลสําหรับใครไปใครมา
ใครเจ็บใครป่วยอะไรต่าง ๆ นานา เราก็มีห้องพยาบาลไว้ตรงนั้นด้วย มีเจ้าหน้าที่อยู่ 24 ชั่วโมง และ
สํ า หรั บ เครื่ องปรั บ อากาศที่ใ ช้อ ยู่นั้ นผมขออนุ ญ าตอภิป รายเพิ่ม เติ มอี ก นิ ด หนึ่ง เพื่ อความเข้า ใจว่ า
เครื่องปรับอากาศที่ใช้อยู่เรารับภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งมาเมื่อปี 2550 เครื่องปรับอากาศที่เรา
ติดตั้งเป็นที่เลิกใช้แล้วของเทศบาลฯ ซึ่งเราได้จัดซื้อจัดจ้างเมื่อปี 2543 แล้วนะครับ พอเราได้รับการ
ถ่ายโอนมา เราก็ได้ยกเครื่องปรับอากาศดังกล่าวไปให้ทางสถานีขนส่งฯ ก็นับตั้งแต่ปี 2543 มาจนถึง
ปัจจุบัน ก็เป็นระยะเวลาพอสมควร ก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอสําหรับเจ้าหน้าที่ที่เสนอผมมาว่า จากนี้จะมี
การปรับปรุงในส่วนของบริการดังกล่าว ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์กับพี่น้อง
ประชาชนที่มาใช้บริการสถานีขนส่งฯ ทั้งหมด แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่
เหมือนกัน ผมจึงอนุญาตและนําเสนอเป็นญัตติเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาในวันนี้ครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ผมได้ฟังท่านนายกฯ ชี้แจงว่า ห้องดังกล่าวนั้นจัดเป็นห้องพยาบาลด้วยนะครับ มีห้องอะไรต่าง ๆ
ด้วย สัพเพเหระอยู่ในนั้น แต่ประเด็นสําคัญที่ผมถามเมื่อสักครู่นี้ ท่านจะให้ใครตอบก็ได้ว่าห้องตรงนี้
นอกจากเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ แล้ว ท่านทําเป็นห้องพยาบาลแล้ว ผมอยากทราบว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ของ
กรมการขนส่งทางบกเขามา ต้องมาใช้ห้องนี้ทํางานด้วยหรือไม่ นี่เป็นสาระสําคัญที่ผมอยากทราบครับ
ท่านประธานฯ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญท่านนายกฯ ครับ
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นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง จริง ๆ แล้ว
ภารกิจถ่ายโอนดั งกล่าวของเทศบาลฯ กับ กรมการขนส่งฯ นี้ ถึงแม้ว่าเราจะถ่ายโอนภารกิจมาเป็ น
ภารกิจหนึ่งของเทศบาลฯ ก็ จริงอยู่นะครั บ แต่ภารกิจบางส่วนซึ่งเป็ นหน้าที่ของขนส่งจั งหวั ด ที่ส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ามาดําเนินการภายใต้ภารกิจหน้าที่ของขนส่งซึ่งมีความผูกพันที่จะต้องทํางานร่วมกับเราก็
ยังมีอยู่ ฉะนั้นเจ้าหน้าที่จากขนส่งจังหวัดที่มาปฏิบัติหน้าที่ก็ยังต้องใช้ห้องดังกล่าวในการปฏิบัติหน้าที่
อยู่นะครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ผม
ต้องลุกขึ้นอภิปรายหลายครั้งติดๆ กัน ไม่ใช่ว่าจะไปจู้จี้จุกจิกอะไร แต่ผมอยากจะฟังความให้รอบด้าน
อยากทราบเหตุผลที่แท้จริง เพราะว่าการโอนงบประมาณที่พร่ําเพรื่อนั้น มันมีผลกระทบต่อเทศบัญญัติ
ที่เราอนุมัติไปแล้ว อย่าลืมนะครับแผนงานโครงการที่ผู้บริหารที่จัดทํางบประมาณนั้น แผนงานโครงการ
ต่าง ๆ มาจากพี่น้องประชาชนด้วย ฉะนั้นการที่จะต้องมาโอนงบประมาณจากที่เราเคยทํางบประมาณ
รายจ่ายของสถานีขนส่งฯ อาจจะกระทบต่อการบริก าร เมื่อท่านนายกฯ ในฐานะผู้เ สนอญั ตติและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถานีขนส่งฯ ได้ยืนยันว่าห้องดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก เมื่อมา
ปฏิบัติภารกิจต้องใช้ห้องนี้ดําเนินการด้วย ผมพิจารณาแล้วว่าตามนิยามของสถานีขนส่งนอกจากจะ
หมายถึงที่ที่เป็นศูนย์รวมในการกระจายสับเปลี่ยนรถแล้ว ก็ยังรวมถึงห้องทํางานของเจ้าหน้าที่ด้วย
นะครับ ถ้าท่านยืนยันอย่างนี้ ในเรื่องการโอนมาซื้อเครื่องปรับอากาศนี้ เนื่องจากว่าห้องดังกล่าว
ผมคิดว่าคงคับแคบ อยู่กันหลายส่วนหลายฝ่าย ไหนจะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ไหนจะเจ้าหน้าที่ของ
กรมการขนส่งทางบก และไหนท่านจะใช้เ ป็ นห้องรั ก ษาพยาบาล ท่านพู ด อย่างนี้นะครั บ ดั งนั้น ใน
สภาพการณ์ปัจจุบัน บางฤดูกาลก็ร้อน การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ในเรื่องอย่างนี้ก็มีความจําเป็น
ในเรื่องเครื่องปรับอากาศ หากเป็นฤดูร้อนแล้วมีคนเป็นลมแล้วเข้าไปอยู่ในห้องรักษาพยาบาล เมื่อผม
ฟังอย่างนี้แล้ว ตามญัตติดังกล่าวทั้งสองประเด็นนั้น ผมก็ไม่มีความขัดข้อง แต่ก็ขอกําชับว่าการโอน
งบประมาณถึงแม้นจะกระทําได้ทั้งสองส่วน ไม่ว่าจะเป็นอํานาจของผู้บริหารหรืออํานาจของสภา ผม
ขอให้คํานึงถึงความจําเป็นด้วย และทําเท่าที่จําเป็นด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธานฯ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ในญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
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77,000 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้นครับ เห็นด้วยจํานวน 19 เสียงนะครับ
และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จํานวน 19 เสียง อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในแผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 77,000 บาท (เจ็ดหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน)
3.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ก ารศึ ก ษา รายการโต๊ ะ เก้ าอี้ นั ก เรี ย นไม้ เ นื้ อ แข็ ง ระดั บ
ประถมศึกษา งบประมาณ 81,600 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) และงานระดับ
มัธยมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง
ระดั บ มั ธ ยมศึก ษา งบประมาณ 84,000 บาท (แปดหมื่น สี่พันบาทถ้ ว น) สํ าหรั บ โรงเรีย น
เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่
เสนอใหม่ ข้อ 3.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด
ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณฑ์ ก ารศึ ก ษา รายการโต๊ ะเก้ าอี้ นั ก เรี ย นไม้ เ นื้ อแข็ ง ระดั บ ประถมศึ ก ษา
งบประมาณ 81,600 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) และงานระดับมัธยมศึกษา หมวดค่า
ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ก ารศึ ก ษา รายการโต๊ ะ เก้ า อี้ นั ก เรี ย นไม้ เ นื้ อ แข็ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
งบประมาณ 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
เชิญ ผู้เสนอ
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ผู้ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงานการศึ กษา งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและประถมศึ ก ษา หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับประถมศึกษา งบประมาณ 81,600 บาท
(แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) และงานระดับมัธยมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

๗๗
การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ 84,000 บาท
(แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้ า นายกิต ติภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลํ าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อ ง ขออนุมั ติแ ก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง
ระดั บ ประถมศึ ก ษา งบประมาณ 81,600 บาท (แปดหมื่ น หนึ่ ง พั น หกร้ อ ยบาทถ้ ว น) และงานระดั บ
มัธ ยมศึกษา หมวดค่า ครุ ภั ณฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ การศึ กษา รายการโต๊ะ เก้ าอี้ นั กเรีย นไม้ เนื้อ แข็ ง ระดั บ
มัธยมศึกษา งบประมาณ 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อ ขออนุมั ติ แ ก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปีง บประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับประถมศึกษา งบประมาณ 81,600 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
บาทถ้วน) และงานระดับมัธยมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
ไม้เนื้อแข็ง ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5
(บ้านศรีบุญเรือง) ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29
เหตุผล
เนื่องจากโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) มีความจําเป็นต้องจัดหาโต๊ะเก้าอี้นักเรียนให้เพียงพอ
กับจํานวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนและทดแทนของเดิมที่ชํารุดเสียหาย ประกอบกับเทศบาลนครลําปาง
ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กับทางโรงเรียน ดังปรากฏตามหลักการ
ในญัตตินี้ แต่เนื่องด้วยโต๊ะเก้าอี้นักเรียนที่ผลิตจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สัก ในท้องตลาดจะมีราคาสูงกว่าราคาที่
ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ ซึ่งจะทําให้ไม่สามารถทําการจัดซื้อในราคาที่ตั้งงบประมาณไว้ได้ เทศบาลฯ
จึงจําเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ
เก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับประถมศึกษา งบประมาณ 81,600 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
และงานระดับมัธยมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง
ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5
(บ้านศรีบุญเรือง) ดังนี้
1. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จากเดิม รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง
ระดับประถมศึกษา แก้ไขเป็น รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้ออ่อน ระดับประถมศึกษา
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2. งานระดับมัธยมศึกษา จากเดิม รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับมัธยมศึกษา
แก้ไขเป็น รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้ออ่อน ระดับมัธยมศึกษา
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับ
ประถมศึกษา งบประมาณ 81,600 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) และงานระดับมัธยมศึกษา
หมวดค่ า ครุภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณฑ์ การศึ กษา รายการโต๊ ะ เก้ าอี้ นั กเรี ย นไม้ เ นื้อ แข็ง ระดั บ มัธ ยมศึ กษา
งบประมาณ 84,000 บาท (แปดหมื่น สี่ พั น บาทถ้ ว น) สํ า หรั บ โรงเรี ย นเทศบาล 5 (บ้ า นศรี บุ ญ เรือ ง)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับเกี่ยวกับญัตตินี้
ก็เหมือนกันครับ อย่างที่ท่านเลขาฯ เคยพูดไว้ ขออนุญาตเอ่ยนามครับ คือท่านเลขาฯ จาตุรงค์ พรหม
ศร ที่ว่าในกรณีของการทําประมาณการหรือการเราอนุมัติผ่านไปแล้ว แล้วทําไม่ได้อย่างนี้มันเสีย
ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะครับ ในญัตตินี้ก็เหมือนกันอนุมัติผ่านไปแล้วแต่ทําไม่ได้ เพราะว่ามันซื้อไม่ได้
และจะขอเปลี่ยนไปจากเดิม ผมจะขอเปรียบเทียบให้เห็นว่าการเปลี่ยนจากไม้เนื้อแข็งเป็นไม้เนื้ออ่อนนั้น
ผมวิตกกังวลว่าความคงทนและการใช้งานของมันจะไม่เหมือนกัน ไม้เนื้อแข็งจะใช้งานได้ทนทานกว่า
ส่วนไม้เนื้ออ่อนราคาเท่ากัน จํานวนโต๊ะ หรือว่าราคาต่อชิ้นราคามันเท่ากันหมด ผมจึงอยากจะเรียน
ฝ่ายบริหารช่วยบอกให้เจ้าหน้าที่ว่าในครั้งต่อๆ ไปก็ขอให้ตั้งงบประมาณและทําให้ได้ตามที่สภาอนุมัติไป
ด้วยครับ ขอบคุณมากครับท่านประธานฯ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่องการศึกษา
เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งซึ่งท่านประธานฯ กับท่านสมาชิกฯ ก็ทราบดี ร่างงบประมาณประจําปีก็ได้
อนุมัติไป นับถึงปัจจุบันก็ประมาณ 9 เดือน แต่น่าแปลกใจที่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 2 รายการนี้
ทําไมไม่รีบดําเนินการ ถึงแม้ว่าโต๊ะเก้าอี้จะมีอยู่ก็ตาม แต่สภาพก็คงจะไม่ดีนัก มิเช่นนั้นก็คงไม่จัดทํา
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งบประมาณมาขอซื้อครุภัณฑ์ใหม่เรื่องโต๊ะเรียนนักเรียน น่าแปลกใจครับว่าท่านเห็นความสําคัญหรือไม่
ทอดทิ้งเวลา 9 เดือนในการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเราก็ไม่ทราบว่าไม้เนื้อแข็งมีหรือไม่ หรือมีแล้วปรับราคา
ขึ้น ต่อมา 9 เดือนไม่ว่านะครับ ทางโรงเรียนได้ทําเรื่องว่ามันเป็นการเร่งด่วน มันซื้อหาไม่ได้ เมื่อวันที่ 6
ต้นเดือนท่านดูหนังสือประกอบสิครับ เรื่องมาถึงสํานักงานเทศบาลวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เป็น
ญัตติด่วนที่แทรกเข้ามา สมาชิกสภาฯ ได้รับเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นะครับ ก่อนการประชุม
วันนี้ 2 วันครับ เรื่องเล็กน้อยอาจจะไม่เล็กน้อย และเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ได้ถ้าทําไม่ถูกระเบียบ การส่ง
ญั ต ติเ ขาพู ด ไว้ แ ล้ว ว่า ต้ องไม่น้ อ ยกว่า 5 วั น นี่ หรื อผู้ ที่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ความสํ า คั ญ ของการศึก ษาของ
โรงเรียนเทศบาล ผู้บริหารมันนั่งทําอะไรอยู่ไม่ทราบ นี่คือสภาต้นแบบจะเละเป็นสภาโจ๊กไม่ได้ ต้อง
ขอให้พิจารณาให้ดีนะครับ ถึงแม้นว่าจะเป็นเรื่องเล็กแต่ก็สําคัญ ก็คําถามที่ผมได้กราบเรียนกับท่าน
ประธานฯ ทราบว่า 9 เดือนไปทําอะไรอยู่ และจากวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ทําไมไม่ทําญัตติล่วงหน้า
ถึงสภาไม่น้อยกว่า 5 วันครับ ที่สมาชิกจะได้รับญัตติเพิ่มเติมดังกล่าว ผมก็มีเรื่องที่จะเรียนท่านประธานฯ
ทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ผมมีประเด็นที่จะขออนุญาตท่านประธานฯ ที่จะทําหน้าที่อภิป รายเกี่ย วกับ ญัตตินี้อยู่บ างประการ
นะครับ อาจจะพูดว่าเป็นการให้ข้อสังเกตก็ได้ แต่ว่าในเรื่องแรก คือ มีท่านสมาชิกฯ ได้อภิปรายว่าญัตติ
นี้ทางผู้บริหารทํามาเร่งรัดนะครับ ไม่ได้เสนอล่วงหน้าต่อประธานสภาฯ ไม่น้อยกว่า 5 วันนะครับ เพื่อ
ความกระจ่างชัดตรงนี้ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมตรงนี้นิดหนึ่งครับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ถูกต้อง เดี๋ยวจะคิดว่าท่านประธานสภาฯ ก็ดี เลขานุการสภาฯ ก็ดีนี้รวบรัดบรรจุญัตตินี้มาให้ประชุม
สภาฯ ได้พิจารณา โดยหลักการของการเสนอญัตตินี้
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตครับ เมื่อ
สักครู่ท่านพูดว่าท่านอภิปรายในฐานะสมาชิกสภาฯ หรือในฐานะเลขานุการสภาฯ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอกล่าวตรงนี้ใ นฐานะ
เลขานุการสภาฯ นะครับ ผมจะเรียนชี้แจงต่อข้อสงสัยของท่านก่อนว่าเรื่องการส่งญั ตติ 5 วัน จะมี
สมาชิกสภาฯ ท่านอื่นทักท้วงหรือไม่ครับ ท่านประธานสภาฯ อนุญาตให้ผมพูดต่อนะครับ ผมเห็นว่า
ไม่ใช่ประเด็นสําคัญ ประเด็นสําคัญคือเราต้องทําบทบาทหน้าที่พิจารณาตามกรอบอํานาจหน้าที่นะครับ
เราไม่มาทักท้วงกันในเรื่องหยุมหยิมนะครับ ประชาชนเขาเดือดร้อนอยู่ ท่านประธานสภาฯ ครับ ในการ
เสนอญัตติในระเบียบฯ เขาพูดไว้ว่า “ญัตติทั้งหลายต้องทําเป็นหนังสือเสนอต่อประธานล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 5 วัน ส่วนเรื่องการรับรองตรงนี้ผมไม่ต้องพูดถึงนะครับ เพราะว่าญั ตติน้ีเป็นญัตติ
เกี่ ยวกั บ กิ จ การสภา เสนอโดยผู้ บ ริ ห ารเดี๋ ยวนี้ไ ม่ ต้องรั บ รองนะครั บ ทํ า ได้โ ดยอิ สระ ผมเรี ยนอย่ า งนี้
ครับว่า ญัตติมีอยู่ 2 ประเภทนะครับ ขออนุญาตนะครับถ้าใครรู้แล้ว ผมเอามากล่าวซ้ําตรงนี้ ผมคิดว่า

๘๐
หลาย ๆ ท่านคงไปอบรมมาครับ อบรมกันหลายครั้งแล้ว ญัตติมี 2 ประเภท คือ ญัตติที่เกี่ยวกับกิจการ
สภาท้องถิ่นและญัตติเกี่ยวกับข้อบัญญัติ นะครับ ซึ่งญัตติ 2 อย่างนี้แตกต่างกันครับท่านประธานฯ ญัตติ
ที่เกี่ยวกับกิจการสภาก็คือ ญัตติเสนอมาแล้วที่ประชุมสภาพิจารณาว่า อนุมัติหรือไม่อนุมัติ เช่น ญัตติท่ีเรา
กําลังพิจารณานี้เป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาครับ ส่วนญัตติร่างข้อบัญญัติทุกท่านก็คงเข้าใจว่าการ

พิจารณาแตกต่างกันต้องเป็นพิจารณาเป็นสามวาระนะครับ รับหลักการขั้นแปรญัตติ และเห็นชอบให้ใช้
นะครับ ทีนี้วัตถุประสงค์ของ ข้อ 38 ที่เขียนว่า “ต้องเสนอไม่น้อยกว่า 5 วัน” นั้น ซึ่งมาตรการตรงนี้
คล้าย ๆ มาตรการเร่งรัดนะครับท่านประธานฯ เพราะอะไรครับ ก็เพราะว่าญัตติที่มีผู้เสนอมา เมื่อท่าน
ประธานฯ ได้รับมาแล้ว ญัตติที่เกี่ยวกับกิจการสภา หรือญัตติเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ ประธานสภาฯ
จะต้องดําเนินการบรรจุญัตตินั้น อาศัยระเบียบข้อบังคับไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นญัตติร่างข้อบัญญัติ
นั้นประธานสภาฯ จะต้องไปดูข้อ 43 นะครับ เมื่อได้รับแล้วท่านประธานสภาฯ ก็จะต้องดูว่าถูกต้อง
หรือ ไม่ ถ้ าเห็ นว่ าถู ก ต้ องก็ ต้อ งส่ งสํ าเนาให้ส มาชิก สภาฯ ล่ว งหน้า ไม่ น้อยกว่ า 3 วั น ฉะนั้น เหตุ ที่
กระทรวงมหาดไทยได้ร ะบุ ตรงนี้ไ ว้ ก็ เ พื่อ จะให้ มีเ วลานะครั บ ถ้า เป็ นญั ตติ เ กี่ ย วกั บ ร่า งข้ อบั ญ ญั ติ
ท่านประธานฯ ก็ต้องไปดําเนินการตามข้อ 43 นะครับ ถ้ายื่นมาอย่างญัตตินี้มันอาจจะดําเนินการตาม
ข้อ 43 ไม่ทั น เว้นแต่รีบ ด่ว นจํ า เป็ นต้องส่งให้ป ระธานฯ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่ วโมง แต่ถ้าเป็ นญั ตติ ที่
เกี่ยวกับกิจการสภาท่านประธานฯ มีเวลาให้ที่ประชุมได้ดู เมื่อสักครู่นี้ท่านบอกว่าได้รับเมื่อวันที่ 22
มิถุนายน 2559 และเรานัดประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ซึ่งญัตติเกี่ยวกับกิจการสภานนั้น
ท่านประธานฯ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 40 เมื่อได้รับมาแล้วต้องจัดเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมใน
เวลาที่เห็นสมควรในสมัยประชุมนั้นนะครับ ทีนี้ผมขอย้อนไปนิดหนึ่งครับท่านประธานฯ ญัตติเกี่ยวกับ
กิจการสภานี้ถ้าผู้เสนอไม่ทําเป็นหนังสือตามข้อบังคับข้อ 38 วรรคท้าย ญัตติอย่างนี้เสนอด้วยวาจาใน
ที่ประชุมได้นะครับ ทางนายกฯ สามารถลุกขึ้นเสนอต่อที่ประชุมด้วยวาจาได้เลยนะครับ ท่านประธานฯ
เห็นควรบรรจุก็บรรจุในวันนั้นเลยครับ ให้พิจารณากันเลยก็ไม่มีอะไรยุ่งยาก เห็นกันอยู่นี่ครับ ฉะนั้น
ญัตติอย่างนี้ถึงแม้นว่าจะเสนอมาไม่ครบ 5 วัน ก็เป็นอํานาจของท่านประธานสภาฯ ที่จะบรรจุได้ เพราะ
การประชุมสภาสาระสําคัญอยู่ที่ 1.อยู่ในสมัยประชุมหรือไม่ 2.มีการนัดโดยชอบหรือไม่ 3.องค์ประชุม
ครบหรือไม่ เมื่อข้อเท็ จจริงในการประชุ มวิสามั ญ ซึ่งผู้ว่าราชการจั งหวั ดได้เ รีย กโดยชอบแล้ว ท่าน
ประธานฯ นัดแล้วมาประชุมกันวันนี้ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ ผมว่าการที่จะต้องบรรจุญัตติอย่าง
นี้ทําโดยชอบนะครับ ไม่ผิดตรงไหนนะครับ และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เพื่อประโยชน์ของเด็ก
นัก เรียน เพื่อที่จะให้ที่ป ระชุมได้พิจารณาหารือกั นว่าควรจะมีก ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครั บ
ผมเรียนต่อท่านประธานฯ อย่างนี้ครับ และกระผมก็จะขออภิปรายญัตตินี้ให้เป็นข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่ง
ท่านประธานฯ ครับ เรื่องโต๊ะเก้าอี้นักเรียนนี้ผมว่าเป็นเรื่องจําเป็นนะครับ นับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่
นักเรียนจะต้องใช้ในการฟังอาจารย์บรรยายการเรียนการสอนนะครับ ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียนก็
ต้องใช้โต๊ะใช้เก้าอี้ ผมคิดว่าทางผู้บริหารโรงเรียนก็ดี ทาง ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาก็ดี ได้เล็งเห็น
แล้ว ว่าวั สดุที่จะเอามาใช้นี้ต้องแข็ งแรงทนทาน ไม่ใช่ว่าซื้อมาแค่ปีเ ดียวก็พังแล้ว ต้องซื้อใหม่นะครั บ
เพราะว่าเด็กมีหลายระดับ ทั้งมัธยม ทั้งประถม บางทีก็ใช้ตามอัธยาศัย ถ้าไม่แข็งแรงทนทานผมคิดว่า

๘๑
สิ่งอย่างอื่นตามมาในเรื่องของความปลอดภัยก็ดี หรืออะไรก็ดี รวมถึงอายุการใช้งาน ฉะนั้นต้องดูถึง
ความคุ้ ม ค่ า ด้ ว ยนะครั บ จากญั ต ติ นี้ ผ มดู แ ล้ ว ครั บ ท่ า นประธานฯ ในเหตุ ผ ลนั้ น บอกว่ า เนื่ อ งจาก
โต๊ะที่ผลิตไม้เ นื้อแข็ งมีราคาในตลาดสูง แต่ราคาที่ตั้งไว้ใ นงบประมาณทํ าให้ไ ม่ส ามารถหาซื้อได้ใ น
ประเด็นแรกที่ผมสงสัยก็คือ ถ้ามองตามญัตตินี้แล้ว เราเอาเงินเป็นตัวตั้งนะครับท่านประธานฯ เราไม่ได้
เอาวัสดุครุภัณฑ์เป็นตัวตั้ง ที่จริงแล้วควรจะเอาวัสดุครุภัณฑ์เป็นตัวตั้งนะครับ เพื่อประโยชน์ของเด็ก
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ไม่ต้องจัดหาปีหนึ่งก็ซื้อ หรือครึ่งปีก็ซื้อ ไม้เนื้ออ่อนทุกวันนี้ก็มีอยู่หลาย
เนื้อไม้หรือไม่ผมก็ไม่ทราบนะครับ แต่ถ้าไม่แข็งแรงแล้วเกิดแตกหักก็อาจจะเป็นอันตราย ทําให้เกิดการ
บาดเจ็บหรืออะไรก็ได้ ผมอาจจะคิดมากไป ยังไงก็ตามปริมาณ จํานวนที่จะซื้อนี้ก็คงเดิมนะครับ ในสิ่ง
ที่ผมสงสัยก็คือราคาครับท่านประธานฯ ราคาระหว่างไม้เนื้อแข็งกับไม้เนื้ออ่อนไม่ทราบว่าต่อตัวนั้น
แตกต่างกันเท่าไหร่ ผมอยากทราบข้อเท็จจริงตรงนี้ครับ ผมก็ต้องขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงนะครับ
ว่าราคาระหว่างไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อนต่อตัวแตกต่างกันเท่าไหร่ ถ้าไปซื้อไม้เนื้อแข็งอย่างเดิมต้องใช้
เงินเท่าไหร่ ในขณะที่ซื้อไม้เนื้ออ่อนตอนนี้ก็คือราคาเท่าเดิมคือ 84,000 บาท แต่ถ้าไปซื้อไม้เนื้อแข็งล่ะ
ครับ จะต้องเพิ่มเงินขึ้นอีกเท่าไหร่ นี่ก็คือประเด็นหนึ่ง เพราะผมก็อยากให้เด็กนักเรียนได้ใช้วัสดุที่คงทน
นะครับ มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ใช้ได้นานหลายๆ ปี การท่านจะมาเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณ ถ้าท่านมีเหตุผลผมไม่ขัดข้องครับ เพราะผมคิดว่าญัตตินี้เป็นผลประโยชน์ของเด็ก
นักเรียน ถ้าไปนั่งเรียนแล้วเก้าอี้ไม่แข็งแรงหรือไม่มั่นคง มันก็จะเกิดปัญหาตามมาหลายๆ อย่าง ฉะนั้น
ในเบื้องต้นนี้นะครับท่านประธานฯ ผมคิดว่าการเอาตัวเงินมาเป็นที่ตั้ง แล้ววัสดุเป็นตัวตามนี้ ผมก็ยัง
ลั ง เลอยู่ น ะครั บ ผมขอทราบว่ า ถ้ า ใช้ ไ ม้ เ นื้อ แข็ ง ต่ อ ตั ว เที ย บกั บ ไม้ เ นื้ ออ่ อ นเป็ น เงิ น อยู่ เ ท่ า ไหร่ ค รั บ
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
จ่ า สิ บ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ที่ เ คารพ กระผม จ่าสิบ เอกสมบู รณ์ บรรจงจิ ตต์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง
ผมอยากจะชี้แจงเรื่องที่มีท่านสมาชิกฯ ท้วงติงมาว่า ทําไมญัตตินี้ถึงเข้าเร่งด่วนนักนะครับ ญัตตินี้เข้ามา
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตอนบ่ายแล้วนะครับ ผมเพิ่งมาทราบเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
ตอนนั้นท่านประธานสภาฯ ลาพักผ่อน และผมได้ทําการแทน ผมจึงได้ปรึกษากับท่านเลขานุการสภาฯ
ว่าในเมื่อญัตติเข้ามาแล้วเราจะต้องบรรจุเข้าในวาระการประชุม และสภาเราได้นัดประชุมในวันที่ 24
มิถุนายน 2559 ไปแล้วนะครับ ระยะเวลาแค่ 2 วัน ผมจึงปรึกษาท่านเลขานุการสภาฯ เรานัดเปิด
ประชุมวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อีกวันได้หรือไม่ เพราะว่าวาระการประชุมเราที่ได้ขออนุญาตผู้ว่าฯ
ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ท่านเลขาฯ ก็บอกว่า ถ้าเราไปนัดวันที่ 27 อีก ก็จะเป็นการซ้ําซ้อนและ
ทําให้สมาชิกฯ รําคาญ ผมก็เลยขอโทรศัพท์ไปถามท่านประธานฯ ว่าญัตติเข้ามาตามนี้ ท่านประธานฯ
จะให้บรรจุเข้าครั้งนี้หรือไม่ ท่านประธานฯ ก็บอกว่าบรรจุเข้าได้นะครับ ดังนั้น ผมก็มาพิจารณาตาม
ระเบีย บฯ ข้อ 40 ที่ใ ห้ป ระธานสภาท้องถิ่นบรรจุ ญั ตติที่เ สนอมาเข้าระเบีย บวาระการประชุ มสภา

๘๒
ท้องถิ่นกําหนดอันสมควรในสมัยประชุมนั้น ในอํานาจของผมจึงบรรจุเข้าสู่สภา ขอให้ท่านสมาชิก ฯ
ได้รับทราบอย่างนี้ด้วยครับ เพราะญัตติที่เข้ามาทีหลังในวันที่ 20 ตอนบ่ายแล้วครับ จะให้ผมปฏิบัติ
อย่างไรครับ ผมก็ถามท่านเลขานุการสภาฯ แล้ว ท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นต่อเด็กนักเรียน
หรือเราจะให้เด็กนักเรียนนั่งขัดสมาธิเรียนหนังสือครับ ผมก็เลยอนุมัติเอาเข้าสู่ที่ประชุมในวันนี้ครับ
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญท่านนายกฯ ครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ประการที่
หนึ่ง ต้องขอขอบคุณทางท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และท่านเลขานุการสภาฯ ที่บรรจุ
ญัตติเข้าวาระดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วนนะครับ เพื่อประโยชน์ของเด็กนักเรียน จริงๆ แล้ววันนั้นเราก็ได้
ประสานงานกันพอสมควรว่าควรที่เอาเข้าสภาทันหรือไม่ทัน ผมเองก็บอกว่าจริง ๆ แล้วการที่จะเสนอ
ญัตติเข้าสู่สภา ผมมีอํานาจที่จะเสนอได้ตลอดเวลา แต่การบรรจุวาระในการประชุมแต่ละครั้งนั้น ผม
ไม่ได้ไปล่วงล้ําเข้าไปในการพิจารณาภายใต้อํานาจหน้าที่ของประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ
หรื อ เลขานุ ก ารสภาฯ ใด ๆ ทั้ ง สิ้ น นี่ เ ป็ น ความกรุ ณ า เพราะเห็ น ประโยชน์ ข องพี่ น้ อ งประชาชน
โดยเฉพาะเด็กนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 5 ก็ต้องขอบคุณนะครับ ในประการที่สอง มีท่านสมาชิก
สภาฯ ได้ทวงถามเรื่องคุณสมบัติและคุณภาพของไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง ซึ่งผมเองต้องขอโทษมา ณ
ที่นี้ด้วยว่าผมไม่ได้มีความรู้จริงๆ และก็หลายๆ ท่านในที่นี้ก็คงจะไม่มีความรู้เหมือนกัน เพื่อให้เกิดความ
กระจ่างในเรื่องดังกล่าวนะครับ โดยเฉพาะผู้ดําเนินการในเรื่องนี้ก็คือ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5
คือ ท่านไพศาลฯ ผมจะขออนุญาตผ่านท่านประธานสภาฯ ให้ทางท่านผู้อํานวยการได้ชี้แจง เพราะท่าน
เป็นคนไปสอบราคามาตั้งแต่แรก เพื่อที่จะได้เอารายละเอียดมาให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาอีกครั้ง
หนึ่งครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญครับ
นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 กราบเรียน
ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตลอดจนคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับ กระผม
นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ผมจะ
ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถาม ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทางสภาที่ได้บรรจุญัตติ
เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของเทศบัญญัติในครั้งนี้นะครับ ผมจะนําเรียนอย่างนี้นะครับ
ว่าตอนแรกที่ไปสอบราคมเกี่ยวกับโต๊ะเก้าอี้นักเรียน เนื่องจากในปีนี้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เพิ่มขึ้น
จากเดิมคือ จาก 600 คน เป็น 700 คน ทําให้โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม่เพียงพอนะครับ เราก็ได้ทําการ
สํารวจเกี่ยวกับเรื่องโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ซึ่งตอนที่ไปสอบราคานั้นเป็นโต๊ะไม้ฉําฉานะครับ ผู้ประกอบการ
บอกว่าเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับ และราคาตามที่เราได้เสนอในเทศบัญญัติ และอีกชนิดหนึ่งเป็นไม้สักซึ่ง
ราคาสู งกว่า เท่ าตั ว คื อประมาณพั นกว่า บาท เราจึง มาตั้ง งบประมาณเพื่ อบรรจุ ใ นเทศบั ญ ญั ติ แต่

๘๓
หลังจากที่สภาอนุมัติให้ใช้เทศบัญญัติ แล้วเราดําเนินการเพื่อขอจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เราก็ได้ไปดูประกาศ
ของกรมป่าไม้เกี่ยวกับคุณสมบัติของไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน ก็ปรากฏว่าไม้ฉําฉานี้ได้ระบุเอาไว้ใน
ประเภทของไม้เนื้ออ่อนนะครับ ไม้สน ไม้มะม่วง ไม้ขนุน เป็นไม้เนื้ออ่อน ส่วนไม้สัก ไม้เต็ง ไม้ลัง เป็นไม้
เนื้อแข็ง และอีกเหตุผลหนึ่งที่ราคาสูงก็เนื่องจากว่าผู้ประกอบการได้แจ้งว่าไม้ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นไม้เนื้อแข็ง
เหล่านี้เป็นไม้หวงห้าม ซึ่งจะต้องขออนุมัติกรมป่าไม้ในการผลิตทําให้ราคาค่อนข้างสูง และสอบถามว่า
แล้วทําไมถึงจะต้องระบุว่าไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็ง ถ้าเราไม่ระบุแล้วเวลาจัดซื้อก็จะมีไม้อัดอีกซึ่ง
คุณภาพต่ํากว่าไม้เนื้ออ่อน ทําให้เราต้องระบุว่าเป็นไม้เนื้อแข็งหรือไม้เนื้ออ่อน ขออนุญาตชี้แจงเท่านี้
ครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้
ถามเกี่ยวกับเรื่องราคาของไม้เนื้อแข็งกับไม้เนื้ออ่อนด้วยครับ
นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 ราคาต่างกันเท่าตัวครับ
ท่านประธานฯ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ประมาณเท่าไหร่กับเท่าไหร่ครับ
นายไพศาล ลาภจรั ส แสงโรจน์ ผู้ อํ านวยการโรงเรี ย นเทศบาล 5 ที่ตั้ง ไว้ใ นของเด็ ก
ประถมอยู่ที่ 680 บาท เด็กมัธยมชุดละ 700 บาท ในส่วนไม้เนื้อแข็งอยู่ที่ชุดละประมาณ 1,400 บาท
ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ผมเห็นว่าการทําหน้าที่ในทางสภานี้นะครับ ท่านประธานฯ มันเป็ นบทบาทหน้าที่ตามที่ก ฎหมายเขา
บัญญัติเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบรรจุญัตติเรื่องการพิจารณาญัตติอะไรก็แล้วแต่ จะทําตาม
อําเภอใจไม่ได้นะครับ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายได้บัญญัติและรองรับไว้ การบรรจุญัตตินี้ก็เช่นเดียวกัน
ครับ ต้องคํานึงถึงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ ถ้าบรรจุได้ประธานสภาฯ ก็บรรจุ ถ้าบรรจุไม่ได้ก็
จะชี้แจงให้ทราบ ฉะนั้นการบรรจุญัตติในครั้งนี้ถือว่าได้ทําไปตามกรอบอํานาจหน้าที่ของประธานสภาฯ
แล้ว สําหรับผู้ที่อภิปรายทั้ง 2 ท่าน ไม่ว่าท่านนายกฯ ก็ตาม ท่านผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 ก็
ตามที่ได้กล่าวคําขอบคุณนั้น ผมก็ขอบคุณท่านด้วยนะครับ แต่ขอให้ท่านระลึกว่าการทําหน้าที่ของผม
ผมทําตามกรอบอํานาจหน้าที่ครับ และคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ท่านประธานฯ ครับ ที่ผม
ต้องการทราบข้อแตกต่างระหว่างไม้เนื้ออ่อนกับไม้เนื้อแข็งนั้นว่าตัวละเท่าไหร่ แต่ผมขอย้อนไปนิดหนึ่ง
เมื่อสักครู่ที่ท่าน ผู้อํานวยการได้อธิบายในทํานองว่าหลังจากเสนอแผนเข้ามาแล้ว ทางผู้บริหารได้จัดทํา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว ก็เกิดการเข้าใจผิดหลงระหว่างไม้เนื้ออ่อนกับไม้เนื้อแข็ง และก็พูด
ทํ านองว่า ไม้ เ นื้ อแข็ ง นั้น เมื่ อได้ติ ด ต่ อสอบถามกั บ ทางเจ้า หน้ าที่ ที่มี อํา นาจทางผู้ผ ลิต ก็ บ อกว่า การ
ดําเนินการจัดทําโต๊ะเก้าอี้ของไม้เนื้อแข็งนั้นจะต้องมีการขออนุญาตตามระเบียบของทางราชการอีกทาง

๘๔
หนึ่งนะครับ ก็อาจจะทําให้เป็นภาระของผู้ผลิตไม้เนื้อแข็งมีราคาสูงขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมขอทราบราคา
นะครับท่านประธานฯ ผมอยากเห็นความแตกต่างของแต่ละชนิดไม้ว่าไม้เนื้อแข็งเท่าไหร่ ไม้เนื้ออ่อน
เท่าไหร่ เพราะผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะเอาเงินมาเป็นตัวตั้งนะครับ ผมต้องการเอาวัสดุครุภัณฑ์เป็นตัว
ตั้ง หากจํานวนเงินไม้เนื้อแข็งกับไม้เนื้ออ่อนไม่สูงมากนัก ผมต้องการไม้เนื้อแข็งนะครับเพราะอยากได้
คุณภาพอายุการใช้งาน เพราะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและเป็นประโยชน์ต่อเด็ก หากทางผู้บริหาร
จะใช้วิธีการขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณนี้ ถ้าราคาแตกต่างกันไม่มากนักผมก็ไม่เห็นด้วย ผมจะ
ให้ ใ ช้ วิธี ก ารโอนงบประมาณ เพราะผู้ บ ริห ารเขานิย มวิ ธีก ารโอนงบประมาณนะครั บ ฉะนั้ นถ้ าเขา
คํานึงถึงประโยชน์ของเด็ก ประโยชน์ของทางราชการ ถ้าแตกต่างกันไม่กี่บาทนะครับท่านประธานฯ
สามารถโอนได้ครับไม่ต้องขอเปลี่ยนแปลง ซึ่งนี่คือประเด็นที่ผมอยากทราบนะครับ แล้วผมจะได้อนุมัติ
ได้ถูกต้อง เพราะไม่อย่างนั้นแล้วการที่จะเปลี่ยนไม้เนื้อแข็งมาเป็นไม้เนื้ออ่อนผมก็ลังเลนะครับว่าเด็กได้
ใช้ของที่มีคุณภาพหรือไม่ สั่งซื้อปีนี้ ปีหน้าต้องเปลี่ยนใหม่หรือไม่ ดังนั้นถ้าราคาแตกต่างกันไม่มาก ผม
ว่าผมให้ข้อคิดเห็นในฐานะสมาชิกสภาฯ ในการพิจารณาญัตตินี้ว่าเพราะเหตุใดทางผู้บริหารไม่ใช้วิธีการ
โอนงบประมาณจากส่วนอื่นๆ มาเพิ่มเติมให้โรงเรียน ให้เด็กนักเรียนได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ซื้อจากไม้เนื้อแข็ง
ผมมีความคิดเห็นอย่างนี้ แต่ถ้าได้ฟังคําชี้แจงจากฝ่ายบริหารแล้วมีเหตุผลในการที่จะล่าช้าอยู่ เด็กก็ไม่
มีโต๊ะเก้าอี้นั่งเรียนนะครับ ผมก็จะได้พิจารณาอีกทางหนึ่ง แต่ก็ขอฝากไว้เป็นข้อสังเกตให้กับผู้บริหาร
ด้วยว่าการใช้วิธีการอย่างนี้ตัดสินใจถูกต้องแล้วหรือไม่ ผมก็อภิปรายแค่ตรงนี้ก่อนครับ อยากจะฟังคํา
ชี้แจงจากผู้บริหารครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้ตั้งแต่เช้าผมก็
พยายามทําใจให้คิดบวกเชิงสร้างสรรค์ ก็ทําอย่างนี้มาตลอดครับ เพราะว่าการคิดเชิงบวกนี้ทําให้จิต
แจ่มใสและคิดอะไรได้ดีด้วย สําหรับเรื่องที่เรากําลังพูดถึงกันตรงนี้ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเปลี่ยนจากไม้
เนื้อแข็งเป็นไม้เนื้ออ่อน หรือการที่จะพูดว่าเอาเงินเป็นตัวตั้ง ความจริงการทํางบประมาณต้องมีการ
ประมาณการ มีการตรวจสอบราคาอะไรอย่างถูกต้องเรียบร้อยก่อนแล้ว ไม่ใช่ว่าเอาเงินเป็นตัวตั้งเอา
ของมาทีหลัง นั่นมันผิดหลักการในการทําข้อบัญญัติงบประมาณเสนอสภา แต่ปัญหาที่ผมได้เรียนท่าน
ประธานฯ เบื้องต้นแล้วว่ามันอยู่ที่ว่าทุกท่านเห็นความสําคัญและความจําเป็นของนักเรียนลูกหลานของ
เรา ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นแน่นอนเก้าอี้ที่นั่งย่อมต้องการเพิ่มขึ้น เพียงแต่ว่า 8 เดือนกว่านี้ไปทําอะไรกันอยู่
ละเลย เพิกเฉย และทอดทิ้ง หน้าที่ที่ควรจะต้องทํา ไม่ทํา สุดท้ายก็รู้แล้วว่ามันหาซื้อไม่ได้ ไม้เนื้อแข็งใน
ราคาที่ทํามา เรื่องทํามาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วในวันที่ 6 จากโรงเรียน ถึงแม้นว่าระเบียบจุกจิกมันเรื่อง
เล็กๆ ไม่ได้ผิดอะไรก็ไม่ว่ากัน คิดบวกไว้ช่างหัวมันดีกว่า ประชุมวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ก็ได้ยังอยู่
ในสมัยประชุม หรือถ้าหากว่าฝ่ายบริหารเห็นความจําเป็นจริงๆ เปิดวิสามัญอีกครั้งหนึ่งก็ได้ ผมเรียนกับ
ท่านประธานฯ แล้วว่าสมาชิกสภาทําหน้าที่น้อยเกินไปด้วยซ้ํา ปีหนึ่งประชุมตามข้อบังคับ 4 ครั้งในสมัย
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สามัญ วิสามัญปีหนึ่งไม่เกิน 5 ครั้ง ก็ทําไมเราไม่เป็นสภาตัวอย่างครับ เดือนหนึ่งประชุมสัก 4 ครั้ง
ในเมื่อมีเรื่องราวอีกเยอะแยะและจําเป็นต้องได้รับการดูแลและแก้ไข ปัญหาน้ําท่วมก็ดี ปัญหาการ
ระบายน้ํ า ก็ ดี แต่ ล ะเรื่ อ งที่ เ ข้ า มานี้ ล่ า ช้ า เกิ น การณ์ พร้ อ มทั้ ง ไม่ ไ ด้ มี ข้ อ มู ล มาชี้ แ จงแสดงเลยว่ า
งบประมาณที่ผ่านไป 8-9 เดือนแล้ว ทําไปกี่เปอร์เซ็นต์ รัฐบาลได้มีการติดตามให้รัฐมนตรีติดตามการ
ใช้จ่ายตามงบประมาณ ทุกส่วนราชการทั้ง อปท. ก็ดี ของที่นี่เราก็อยากทราบว่าทําไปได้กี่เปอร์เซ็นต์
60% หรือ 70% หรือ 80%แต่ตัวเลขทั้งประเทศนั้น รัฐบาลก็เพิ่งประกาศเร่งรัด ถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิด
เห็นว่าได้ประมาณ 80% โดยรวม เทศบาลฯ เป็นเทศบาลตัวอย่าง เทศบาลขนาดใหญ่ สิ่งเหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะสมาชิกสภาฯ และท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้ เรา
ไม่เคยทราบเลยว่างบประมาณที่ผ่านสภาไปสองร้อยกว่าล้านนั้น ท่านนําไปใช้จริงๆ เท่าไหร่ ท่านไป
กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนไป 5 รอบเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ จะใช้เงินสะสมเท่าไหร่
ก็ไม่ว่า ให้เหตุผลมันดี บําบัดความเดือดร้อนโดยตรงกับความต้องการของประชาชน มันคือสิ่งที่ถูกต้อง
และต้องรีบ ทํ าด้ว ย เสนอเข้ามานี้ถ ามว่ามีแบบแปลนพร้อมที่จะประกวดราคาหรือไม่ ผมยืนยั นว่า
คําตอบที่ผมได้รับคือไม่มี แล้วก็เป็นมาอย่างนี้ตลอด อนุมัติผ่านงบประมาณรายจ่ายประจําปีไปสองร้อย
กว่าล้านเมื่อต้นปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนนี้ก็จะปลายเดือนแล้ว เท่าไหร่ครับท่าน
ประธานฯ บ้านเมืองนี้จะต้องการคนที่มีความตั้งใจทํางานแล้วทําอย่างมีคุณธรรม ผมก็ไม่ใช่คนดีเด่น
อะไร ภาษี โ รงเรื อ นก็ เ สี ย ภาษี ส รรพากรก็ เ สี ย ไม่ ไ ด้ เ กิ ด ที่ ลํ า ปางแต่ จ ะตายอยู่ ที่ ลํ า ปางนี่ แ หละ
เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาทําหน้าที่ผู้บริหาร เราต่างคนต่างทําหน้าที่ ผมไม่ได้มีอคติอะไรกับใคร แต่ถ้าทํา
อะไรแล้วไม่คุ้มค่า ไม่สมควร ผมก็ต้องบอกกล่าวให้รับทราบกัน การราดยางเสริมผิวหน้าถนนมันเป็น
เรื่ อ งไม่ ซั บ ซ้ อ น แต่ โ ครงการไม่ ใ ช่ น้ อ ย ยี่ สิ บ กว่ า ล้ า น งบประมาณผ่ า นไปแล้ ว ยี่ สิ บ เอ็ ด ล้ า นเศษ
ถนน 3 สาย ราดยาง ถนนเจริญประเทศเส้นเดียวสิบล้านเศษ อีก 3 สาย ถนนเชตะวัน รวมแล้วยี่สิบ
เอ็ดล้าน ท่านทําหรือยัง อ้างความจําเป็น ความเดือดร้อน งบประมาณผ่านไป 8 เดือน ไม่ได้ทํา การใช้
จ่ายเงินงบประมาณจะกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามที่ รัฐ บาลต้อ งการคือ ให้มีก ารจ้ างแรงงานประชาชน
ให้ทั่ว ถึง ลํ าเหมืองในเขต 1 ต.เวียงเหนือเยอะกว่าเขา ถู กทอดทิ้งละเลย ทุ กเขตก็มีทั้งนั้น ตื้นเขิน
ถูกลุกล้ํา มีใครไปทําอะไรไหม พอมีการหารือในระดับไม่เป็นทางการก็บอกว่าเอาเครื่องจักรกลเข้าไป
ไม่ได้ที่จะขุ ดลอกลําเหมือง ที่เ ห็นชัด ที่สุดคือหลั งองค์การโทรศั พท์ ถ.บุญ โยง โครงการที่อยู่ใ นแผน
มานานแล้ว ถูกละเลยและถูกทอดทิ้งอีกเช่นกัน ถ้าเครื่องจักรเข้าไปไม่ได้ แรงคนเข้าไปก็ได้ ปากทาง
ลําเหมืองที่ลงแม่น้ําวังท่านเห็นหรือไม่ วัชพืชขึ้นหนาแน่นกีดขวางทางเดินของน้ํา ไม่ต้องมากอะไรครับ
ผักตบชวาขึ้นเขียวเต็มตลอดลําน้ําวัง เหล่านี้ผมกราบเรียนท่านประธานฯ ว่าดูไ ม่ค่อยจะดีนัก เรื่อง
การศึกษา โต๊ะเก้าอี้ถูกทอดทิ้งมา แล้วไม่มีใครรู้เลยหรือว่าไม่ซื้อไม่ได้ชุดไม้สักชุดละ 600 บาท ทําไม
ผู้ใหญ่ใจร้ายนัก ทั้งๆ ที่เป็นหน้าที่ นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ ที่ถูกละเลยและเพิกเฉย มีอีกหลายอย่าง
มากมายในเขตเทศบาลฯ ปัจจุบันท่านไปดูเถอะครับการสุขาภิบาลเป็นอย่างไร ยุงเริ่มมากขึ้น ฝนตก
เพียงไม่นานมานี้ ไวรัสซิก้า (Zika) มากับยุง เชียงใหม่ตอนนี้ อ.สันทราย มีปัญหาล่าสุดมีข่าว แต่ผมยัง
ไม่ได้ตรวจสอบ แต่ปรากฏในสื่อออนไลน์ว่านักเรียนวัฒโนทัยฯ ได้ตรวจสอบพบแล้วว่ามีการติดเชื้อ
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ไวรัสซิก้า(Zika) จากยุง ลําปางจะมาถึงเมื่อไหร่ ผมก็คงจบคําอภิปรายเพียงเท่านี้นะครับ ผมคิดเชิงบวก
นะครับ แต่จะให้ผมช่างหัวมันนี้ไม่ได้ มันมีทางเลือกอื่นๆ อีกเยอะแยะ จะประชุมวันที่ 27, 29, 30
ก็ได้ สมาชิกสภาฯ ไม่ได้ขัดข้อง และไม่ได้ขัดขวาง เราได้ปฏิญาณตนกันแล้วว่าเราพร้อมที่จะทําหน้าที่
ให้กั บ บ้านเมืองด้ว ยความเต็ มใจและยินดี ต่างคนต่ างทํ า หน้า ที่ค รั บ ขอให้ทํ า ให้ถู ก ถ้า ไม่อย่ างนั้ น
ระเบียบกฎหมายบ้านเมืองที่ตราไว้ ที่เขียนไว้ ที่บัญญัติไว้ก็ไม่เกิดผลดี เมื่อวินัยเล็กๆ น้อยๆ เสียหายไป
เราไม่ส ามารถที่จะสร้างสั งคมให้ดี สร้างประเทศชาติใ ห้เ จริญ ก้าวหน้าได้หรอกครั บ ขอบคุ ณครั บ
ท่านประธานฯ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ
ท่านใดเห็นชอบ ในญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับประถมศึกษา งบประมาณ 81,600 บาท
(แปดหมื่นหนึ่งพั นหกร้อยบาทถ้ว น) และงานระดับมัธยมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เ นื้อแข็ง ระดับมั ธยมศึกษา งบประมาณ 84,000 บาท
(แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โปรดยกมือขึ้นครับ เห็นชอบ
จํานวน 16 เสียงนะครับ และสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไม่มีนะครับ
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติเ ป็ น เอกฉั น ท์ จํ า นวน 16 เสี ย ง อนุ มั ติใ ห้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
คํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
ไม้เนื้อแข็ง ระดับประถมศึกษา แก้ไขเป็น รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้ออ่อน ระดับประถมศึกษา
งบประมาณ 81,600 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) และงานระดับมัธยมศึกษา หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับมัธยมศึกษา แก้ไขเป็น
รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้ออ่อน ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขออนุญาตอีกซัก 5 นาทีกับเพื่อนสมาชิกฯ ครับ ท่านประธานฯ ครับ ขออนุญาตนําภาพมา
ประกอบนะครับ พอดีวันนี้เป็นวันประชุมสภาฯ มีผู้หวังดีต่องบประมาณของเราได้ส่งภาพนี้มาให้ผม

๘๗
โดยการเขียนบรรยายภาพอย่างสวยหรู ผมขออนุญาตให้เพื่อนสมาชิกสภาฯ ดูนะครับ เพราะว่าขึ้นจอไม่
ทัน เขาส่งมาให้ 2 ชุด ผมจะให้ท่านประธานฯ 1 ชุดนะครับ นี่ก็คงจะไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าประชาชน
อาจจะหวั ง ดีต่ อบ้ านต่ อเมืองนะครั บ เกี่ย วกั บ การใช้เ งิ นภาษี ของเทศบาลฯ ของเรา นี่ เ ป็ น รู ป ภาพ
ครับ เป็นรูป ถ่ายแค่ 2 ชุด จึงต้องใช้วิธีนี้นะครับ เป็นรู ปภาพโครงการปรั บปรุงภู มิทั ศน์เ มืองบริเวณ
เกาะกลางบนถนนพหลโยธิ น ตั้ ง แต่ บ ริ เ วณสํ า นั ก งานแขวงการทางลํ า ปางไปจนถึ ง หน้ า โรงเรี ย น
พาณิชยการนะครับ นี่เป็นโครงการที่ซื้อดอกไม้ ต้นไม้ ที่ผมได้ดูในนี้น่าจะเป็นต้นเฟื่องฟ้าด่างกับต้นไทร
ทองนะครับถ้าจําไม่ผิด นี่ผมก็ไม่ทราบว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ ถ้ากะคร่าวๆ ก็น่าจะหลายแสนอยู่
นะครั บ ผมว่ า น่ า จะเป็ น 7-8 แสน เพราะว่ า เริ่ ม ตั้ ง แต่ ห น้ า แขวงการทางไปจนถึ ง หน้ า โรงเรี ย น
พาณิชยการ สุดเขตของเราพอดี เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามครับ ดีครับ นี่เป็นอดีตไปเสียแล้ว
นะครับ แต่ปัจจุบันเป็นภาพนี้ครับท่านประธานฯ ต้นไม้หายไปไหนหมดครับ จะว่าไม่ได้ปลูกก็ไม่ใช่ครับ
ท่านประธานฯ แต่มันเหี่ยวตายหมดครับ ฤดูนี้ก็เป็นฤดูฝนด้วยแต่ทําไมมีเหตุการณ์อย่างนี้ครับท่าน
ประธานฯ เจ้ า หน้ า ที่เ ราก็ มี นะครั บ รถรดน้ํ า ต้น ไม้เ ราก็ มี แต่ ทํ า ไมมี เ หตุ ก ารณ์ อย่ า งนี้ เ กิด ขึ้ นครั บ
เสียดายที่ไม่ได้ดูกั บตาตัวเองนะครั บ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาพิจารณาแล้วจากภาพก็คงไม่มีการตกแต่ง ก็
อยากจะให้ฝ่ายบริหารกําชับหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงนี้ไปช่วยดูแลหน่อยครับ เสียดายงบประมาณของ
ประชาชน หรืองบประมาณของหลวงก็คือภาษีของประชาชน ประมาณการ 8-9 แสนที่หายลับไปกับ
ตาในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนนะครับ และไม่ทราบว่าอยู่ในระหว่างประกันกับผู้รับเหมาหรือไม่นะครับ
ถ้าอยู่ในระหว่างประกันก็ขอให้ช่วยดําเนินการด้วยนะครับ เพราะว่ามันเป็นถนนหนทางที่แขกบ้านต่าง
เมืองได้ผ่านมาเส้นนั้น จะได้เป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของลําปางของเรา ไม่ใช่เอาภาพอย่างนี้ไปอวดเขา มัน
จะเป็นภาพลบ เพราะเป็นเขตที่ดูแลของเทศบาลฯ ของเรา เรื่องอย่างนี้จะปล่อยปะละเลยมันก็เป็นการ
ละเว้น ทั้งที่เขาก็เอามาให้ดูแล้วเราจะไม่พูดคุยอะไรเสียเลยมันก็เหมือนกับไม่ได้ทําหน้าที่ที่ประชาชน
และชาวบ้านได้ไว้วางใจให้มาทําหน้าที่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาให้ฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องตรงนี้ช่วยดําเนินการดูแลด้วย อย่าให้ถึงกับว่าให้ชาวบ้านเขามาตะโกนด่าที่หน้าเทศบาลฯ
ของเรา ขอบคุณครับท่านประธานฯ ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง
เกาะกลางถนนพหลโยธินสายเก่า ท่านเสียดายงบประมาณผมก็เสียดายเหมือนท่านไม่ต่างกันนะครับ ก็
ประจวบเหมาะว่าในช่วงเวลาดังกล่าว เราก็ใช้เงินพอสมควรในการปลูกต้นเฟื่องฟ้ากับต้นชาทอง อะไร
สักอย่างและประจวบกับว่าเราทําก่อนประมาณเดือนกุมภา, มีนา, เมษา สภาพอากาศมันร้อนจัดและ
ตายไปเยอะเราจะไปโทษคนนั้นทํ าตายก็ ค งไม่ใ ช่เ หตุนะครับ แต่ตอนนี้เ พื่อแก้ไขปั ญหาดั งกล่าวเรา
ก็ได้มอบหมายให้ทางท่านปลัดเทศบาล ให้ดําเนินการทําท่อเป็นท่อน้ําเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงน้ําในเกาะกลาง
ถนน ซึ่งมันมีปัญหาเรื่องดินอยู่ และเราจะปลูกต้นไม้ใหม่ ในส่วนที่รักษาได้เราก็จะรักษาเป็นแปลงๆ ไป

๘๘
นะครับ ก็คงจะใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะดําเนินการในเรื่องดังกล่าว ผมก็ขอขอบคุณที่ได้ติดตาม
และก็จะขอให้ติดตามต่อเพื่อที่จะเร่งรัดให้กับทางเจ้าหน้าที่ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งมันเป็นเส้นทางที่
เป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลฯ เราเช่นกัน ขอบคุณมากครับ
นายกิ ตติ จิว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง จะมี สมาชิ ก สภาฯ ท่ านใด
อภิปรายเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งเราก็ใช้เวลา
ในการประชุ มสภาฯ สมั ย วิ ส ามั ญ ประจํ าเดื อนมิ ถุ นายน ไปประมาณ 7 ชั่ ว โมงเศษ บรรยากาศก็
สนุกสนานดี เรียบร้อยดีนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านครับ ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุม เวลา 17.25 น.
(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื่อ).....................................................................
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
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