รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําปี 2559
วันที่ 27 กันยายน 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. นายจรูญ
15. นายสมบูรณ์
16. นางสุดารัตน์
17. นายวิบูลย์
18. นายสมัย
19. นายณัฐกิตติ์
20. พันตรีวิชานนท์
21. นายเกษม
22. นายบริบูรณ์
23. นายประชัญ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายประสิทธิ์

จิวะสันติการ
บรรจงจิตต์
พรหมศร
วานิชสุขสมบัติ
แสนชมภู
ปัญญาพันธ์
พงษ์ไพบูลย์
ชุ่มตา
ไหวมาเจริญ
ผดุงพงษ์
เจนตวนิชย์
หงษ์ใจสี
เขียวอุไร
เติงจันต๊ะ
คุรุภากรณ์
บุญมี
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

หรรษ์หิรัญ

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย)
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รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายกิตติภูมิ
2. นายสมเกียรติ
3. นายสุวรรณ
4. นางนพวรรณ
5. นางจันทร์สม
6. นางชนูสี
7. นายสุคนธ์

นามวงค์
อัญชนา
นครังกุล
ธนะสุวัตถิ์
เสียงดี
อินดาวงศ์
อินเตชะ

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพิชิต
2. นางอินทมาศ
3. นายพีระยศ
4. นางวรรณศรี

โมกศรี
สมพงษ์
วิรัตน์เกษ
อินทราชา

ปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
และรักษาการ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
แทน ผู้อํานวยส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ
นักบริหารงานการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

5. นางดวงจันทร์
6. นายพงค์กร
7. นายสุนทร
8. นางสาวอุษา
9. นายอรรณพ
10. นายมนัสพี
11. นายบรรยง
12. นายมนัส
13. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์
14. นางสาวพัฒนี
15. นางสาววิไล
16. นายธงชัย
17. นางเกสร
18. นายจักรวรรดิ
19. นางเลิศลักษณ์

ทองกระสัน
รัตนประเวศ
จวงพลงาม
สมคิด
สิทธิวงศ์
เดชะ
เอื้อนจิตร์
ใหม่คํา
คุณชมภู
เมืองใจมา
วงศ์พรม
พัวศรีพันธุ์
คําอ่อง
จิตธํารงสิริกุล
ทรัพย์รุ่งทวีผล
ฯลฯ
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้
เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําปี 2559 บัดนี้
สมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนครลําปางส่วนหนึ่ง ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย และได้
เวลาตามกําหนดนัด หมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอเรี ย นเชิ ญ นายกิ ตติ จิ ว ะสั น ติก าร ประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง วั น นี้เ ป็ น การประชุ มสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําปี 2559 ในนามสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่
จะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ ในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระของการประชุมสภาในวันนี้ กระผมมีหนังสือของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ซึ่ง
ใช้ประกอบการประชุมในวันนี้ เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้
หนังสือ
ที่ ลป 52001/4856

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000
23 กันยายน 2559
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้
ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/109 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559
ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ ม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําปี 2559 ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง 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
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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
หน้าที่ในการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แก้ไ ขคําผิดบั ญ ชีโ อนเงินงบประมาณรายจ่ าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 11/2559
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่
ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 แก้ไขคําผิดบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ครั้ ง ที่ 11/2559 รายละเอี ย ดตามเอกสาร หนั ง สื อ ที่ ลป 52004/4777 ลงวั น ที่ 19
กันยายน 2559 ที่ทุกท่านได้รับนะครับ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2559 (วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559)
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ในระเบี ย บวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี
2559 เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงาน ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะครับ สมาชิก
สภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจําปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 โปรดยกมือขึ้นครับ
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นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานขอมติรับรอง
รายงานการประชุม ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือนะครับ มติเห็นชอบครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมหรือไม่ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ
มติที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มีม ติเ ห็ นชอบรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
- โดย นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
โดย นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิญครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่อ่านกระทู้ขออนุญาตเพิ่มเติม
และแก้ไขข้อความเล็กน้อย โดยขอเพิ่มเติมข้อความในย่อหน้าแรก ต่อจากคําว่า นายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ข้อความว่า “เรื่อง ปัญหาการก่อสร้างโครงการแก้ปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากบริเวณแยกเพ็ญทรัพย์”
และขอแก้ไขข้อความในข้อ 2. คําว่า มาตฐาน แก้ไขเป็น มาตรฐาน ครับ (ประธานอนุญาต) และกระผม
พร้อมที่จะเสนอกระทู้ครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรี
นครลําปาง เรื่อง ปัญหาการก่อสร้างโครงการแก้ปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากบริเวณแยกเพ็ญทรัพย์ ดังนี้
ตามที่สภาเทศบาลนครลําปางได้อนุมัติงบประมาณการแก้ปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก ณ บริเวณพื้นที่แยก
เพ็ ญ ทรั พ ย์ ด้ ว ยโครงการวางท่ อ ระบายน้ํ า พร้ อ มบ่ อ พั กเชื่อ มต่ อ กั บ ระบบเดิ ม และได้ ว่ า จ้ า งผู้ รับ เหมา
ดํ า เนิ น การอยู่ นั้ น ปั จ จุ บั น งานยั ง ค้ า งคาไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ดู เ หมื อ นจะล่ า ช้ า เพราะหยุ ด งานเป็ น เวลานาน
เนื่ อ งจากเป็ น ทางแยกใหญ่ ปริ ม าณรถยนต์ ห นาแน่ น ทํ า ให้ ก ารจราจรติ ด ขั ด ผู้ใ ช้ ย วดยานได้ รับ ความ
เดือดร้อน จึงใคร่ขอตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีว่า
1. งานเป็นไปตามแผนงานอยู่หรือไม่ และจะแล้วเสร็จเมื่อใด
2. การทํางานได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมหรือไม่
จึงเรียนมาเพื่อตั้งกระทู้ถามต่อ นายกเทศมนตรีนครลําปาง และโปรดบรรจุกระทู้ถามนี้เข้าสู่วาระการ
ประชุมในสมัยนี้ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) สมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ผู้ตั้งกระทู้ถาม
(นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับ อีกสักครู่ผม
มีรูปภาพประกอบที่จะนําเสนอผ่านโปรแกรม powerpoint แต่อยากให้ทางฝ่ายบริหารได้ตอบกระทู้ก่อน
แล้วจึงจะนําเสนอครับ ขอบคุณครับ (ประธานอนุญาต)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก่อน
อื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผ่านท่านประธานสภาว่า ท่านได้ติดตามโครงการซึ่งเป็นที่สนใจของ
พี่น้องประชาชนที่ผ่านมา เพราะช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ส่งผลกระทบต่อการใช้รถใช้ถนนในบริเวณแยก
เพ็ญทรัพย์ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการแก้ปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก ผมจะขออนุญาตตอบคําถามซึ่งจะ
ครอบคลุมทั้ง 2 คําถามนะครับ เป็นปัญหาแก้น้ําท่วมซ้ําซากในบริเวณแยกเพ็ญทรัพย์ที่เราถือว่าเป็น
ย่านเศรษฐกิจของเทศบาลนครลําปาง โครงการดังกล่าว ห้างหุ้นส่วนจํากัด พ.อภิวัฒน์การก่อสร้าง
เป็นผู้รับจ้างโครงการดังกล่าว เราดําเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ 27/2559 ลงวันที่ 21
พฤษภาคม 2559 สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 กํ าหนดแล้ว เสร็ จวันที่ 24 สิงหาคม
2559 แต่ปรากฏว่า บริษัท พ.อภิวัฒน์การก่อสร้างได้เข้าดําเนินงานช้า ไม่เป็นไปตามสัญญา เราก็ได้
เร่งรัดให้เข้าดําเนินการ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 แจ้งไปเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 และครั้งที่ 2 แจ้งไปเมื่อวันที่
13 มิถุนายน 2559 ผู้รับจ้างเริ่มขุดถนนจริงเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 จริง ๆ ตามสัญญาโครงการ
จะต้องแล้วเสร็จในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 แต่ปรากฏว่าบริษัทเข้าดําเนินการวันที่ 12 ส.ค. ถ้าตาม
สัญญาก็จะเหลือเวลาเพียง 12 วัน แต่หลังจากที่ได้มีการวางท่อระบายน้ํามาจุดหนึ่ง และก่อสร้างบ่อพัก
ซึ่งเป็นแนวการก่อสร้าง ก็ปรากฏว่าขุดไปพบบ่อพัก คสล. เดิมของงานสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือ
ที่เรียกว่า เคเบิลใยแก้ว และก็ขุดไปเจอแนวของท่อประปา ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้วอีก
รวมทั้ง ท่อ ระบายเดิม ที่มีเ ส้น ผ่า ศูน ย์ก ลางประมาณ 60 ซม.และท่อ สายไฟกีด ขวางอยู ่ ทํ า ให้ใ น
ขณะนั ้น ไม่ส ามารถดํ าเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนได้ เราจึงสั่ งให้บ ริษั ท หยุ ด งานเมื่อวั นที่ 20
สิงหาคม 2559 เพราะไม่สามารถดําเนินการต่อได้ เพื่อจะแก้ไขปัญหาที่อยู่ใต้ดิน แก้ไขแบบแปลนต่าง
ๆ ให้ส อดคล้องกับ ความเป็นจริงในขณะนั้น หลั งจากแก้ไ ขปั ญหาเสร็ จแล้ว จึงแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้า
ดําเนินการอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ก็ดําเนินการมาจนถึงวันนี้ ผลงาน ณ เวลานี้ ได้มี
การเทถนนทับหลังท่อ ด้วยคอนกรีตสําเร็จรูปแข็งตัว รวมถึงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และที่สําคัญ
เรากําชับให้ผู้ควบคุมงานเน้นเรื่องการจัดการให้เกิดความปลอดภัยต่อสาธารณะด้วย งานดังกล่าว
คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ถ้าไม่มีอุปสรรคในเรื่องของฝนหรืออะไรต่าง ๆ
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ตอนนี้ก็เ หลือเพีย งบ่อพัก อย่างเดีย ว การทํางานของผู้รับ จ้างก็อยู่ใ นการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด
หลังจากที่เกิดปัญหาตั้งแต่แรก และแบบที่มีการแก้ไข ก็เป็นไปตามแบบแปลนและมาตรฐานงานช่าง
ทุกอย่าง ก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมทั้ง 2 คําถามนะครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่แสดง
powerpoint ครับ (ประธานอนุญาต) เป็นภาพถ่ายบริเวณแยกเพ็ญทรัพย์ที่ผมได้ถ่ายมา เป็นรูปที่แสดง
ให้เห็นท่อสีเหลือง คิดว่าน่าจะเป็นท่อร้อยสายโทรศัพท์ และมีท่ออื่น ๆ ที่ไม่ใช่ท่อระบายน้ํา ภาพต่อไป
ก็เช่นเดียวกัน คือท่อระบายน้ําที่ทางเทศบาลกําลังจะวาง สังเกตว่ามันผิดรูปนะครับ ผมก็คลางแคลงใจ
ในเรื่องของคุณภาพงาน มาตรฐานงาน ผมก็ไม่ได้ไปดูงานตลอดเวลา ผมก็ไม่รู้ว่าทางคณะกรรมการ
ได้ใกล้ชิดกับงานมากน้อยแค่ไหน เกรงว่าจะนําท่อที่ผิดรูปตัวนี้ไปใช้ต่อ ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้
นะครับ ภาพต่อไป เป็นรูปที่แสดงให้เห็นถึงท่อ SDPE ที่เอาไปเชื่อมต่อกับบ่อพัก ซึ่งเรื่องของบ่อพัก
อีกสักครู่ผมจะอภิปรายเพิ่มอีก ภาพต่อไปเป็นท่อเดิมที่เชื่อมเข้ากับบ่อพักที่สร้างขึ้นมาใหม่ รูปต่อไป
เป็นรูปที่ดูไม่ค่อยเรียบร้อย จึงได้ถ่ายรูปมาให้ดู ผมก็เขียนไว้ว่าจะทําอย่างไรต่อ ดูแล้วไม่ค่อยสบายใจ
งานไม่ค่อยเรียบร้อย ภาพต่อไป ถ้าท่านดูดีๆ จะเห็นถุงกระสอบทรายไปอุดไว้ในท่อ และมีน้ํามีโคลน
อยู่ในท่อ ซึ่งผมก็เกรงว่าการทํางานถ้าเราละเลยที่จะดูแลใกล้ชิด ของต่าง ๆ ที่อยู่ในท่อ การระบายน้ํา
ก็ไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดไว้ ผมจึงเป็นห่วงนะครับว่า ไหน ๆ เราทํางานใช้งบประมาณที่สูง เราก็
น่าจะได้ผลงานที่ออกมาดีนะครับ ต่อไปเป็นภาพค่อนข้างชัดเจน เห็นกระสอบทรายอุดไว้ ผมทราบดี
ครับว่าเป็นการอุดเพื่อไม่ให้น้ําในท่อไหลออกมา เพราะถ้าไหลออกมาจะทําให้การเทคอนกรีตเทยาก
จึงต้องอุดไว้ ดังนั้นจึงอยากฝากฝ่ายบริหารไปถึงผู้ปฏิบัติว่า ให้ตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตรวจรับงาน
ถุงต่าง ๆ ต้องเอาออกมา รูปนี้แสดงให้เห็นถึงท่อประปาขนาดใหญ่ที่ท่านนายกฯ ได้พูดถึงนะครับ ภาพ
ต่ อ ไป รู ป ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ พ อสรุ ป ได้ ว่ า สิ่ ง ที่ ผ มตั้ ง กระทู้ ก็ พ อจะประมวลได้ ถึ ง เรื่ อ งของความรู้
ความสามารถของฝ่ายบริหารในการจัดการสาธารณูปโภค เมื่อสักครู่ ทางสภาก็ได้ยินฝ่ายบริหารพูด
ไปแล้วว่า ได้พบปัญหามากมาย มีทั้งเคเบิลใยแก้ว ท่อประปา ท่อสายไฟ และท่อระบายน้ําเดิม ซึ่ง
เกิดปัญหาทําให้ต้องมีการหยุดงานเพื่อแก้ปัญหา จริง ๆ แล้วเรื่องเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดปัญหาได้เลย
เพราะไม่ว่าท่อโทรศัพท์ หรือท่อประปาหรือท่ออะไรต่าง ๆ ที่อยู่ในดิน เมื่อผู้ประกอบการมาทําการ
ขุดวางท่อ เขาจะต้องมาขออนุญาตจากเทศบาล และเทศบาลก็ต้องมีแบบ ต้องรู้ว่าแนวนี้มีท่อประปา
ระดับลึกเท่าไหร่อยู่ ท่อร้อยสายไฟก็เหมือนกัน เป็นไปไม่ได้เลยที่การวางท่อประปา วางท่อโทรศัพท์
จะมาทําโดยที่ไม่ขออนุญาตเทศบาล เพราะฉะนั้นการขออนุญาตต่าง ๆ ก็ต้องมีแบบแปลน เทศบาลก็
ต้องรู้อยู่แล้วว่า แนวไหนมีท่อ ระดับลึกเท่าไหร่ เมื่อทราบแล้วการออกแบบวางแนวท่อที่จะระบายน้ํา
เราก็ต้องรู้ล่วงหน้าไว้แล้วว่าจะมีอุปสรรค แต่นี่ทางฝ่ายบริหารและรวมถึงสํานักการช่าง ผมก็ไม่รู้ว่า
ทําไมทําให้เกิดปัญหาขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบต่อสถานะ เป็นปัญหาที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลย ถ้าหากว่า
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ได้ ใ ช้ ค วามรู้ ค วามสามารถ ได้ ใ ช้ ค วามประหยั ด รอบคอบในการจั ด ทํ า แผน ถ้ า เราทํ า ด้ ว ยความ
รอบคอบ งานก็ไม่ต้องหยุดชะงักล่าช้าแบบนี้ ชาวบ้านที่ใช้ถนนเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นการขาดวิสัยทัศน์
ของผู้บริหาร ผมก็อยากจะแสดงความห่วงใยไปยังโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นที่คล้าย ๆ กัน ซึ่งในวาระ
ถั ดไปจะมีเ รื่อ งการกั นเงิน เรื่อ งการวางท่อ เพื่ อแก้ ปั ญ หาน้ํ าท่ ว มซ้ําซากที่ถ นนดวงรั ต น์ตัด กั บ ถนน
พหลโยธิน แบบเดีย วกั นเลยครั บ ผมก็ หวั งว่าฝ่ายบริหารคงไม่ทํ าอะไรที่ขายหน้าแบบนี้อีก นะครั บ
อยากจะให้นั่งคิดไว้ล่วงหน้าเลยว่า มีท่อหรืออะไรต่าง ๆ ที่อยู่ใต้ดิน แนวอยู่ไหน ระดับอยู่ไหน อีก
ประการหนึ่งคือการหลบท่อเหล่านี้ ท่อระบายน้ํา โดยธรรมชาติจะระบายน้ําไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํา
หรือที่เรียกว่า แรงโน้มถ่วง การหลบของท่อ ไม่ใช่ว่าอยากจะลงและโผล่ขึ้นได้เลยนะครับ เขาจะต้อง
รักษาระดับการไหลของน้ําจากต้นทาง ปลายทางให้มีความลาดที่สม่ําเสมอ ผมไม่รู้ว่าท่านนายกฯ
กับทางสํานักการช่างไปแก้ปัญหาแบบไหน แต่ผมเกรงเหลือเกินครับ เพราะเท่าที่ดูแล้วระดับของท่อ
ร้อยสายไฟ ท่อโทรศัพท์ ก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกับท่อระบายน้ํา ซึ่งการหลบเป็นไปได้ยากมาก ถ้าจะ
หลบได้ก็อาจจะทําให้สูญเสีย การไหลของน้ําที่ต้องระบาย ตัวนี้ผมจึงเป็นห่วงนะครับ ในประเด็นถัดมา
คือ ข้อ 2 การจัดการ การขุดดินวางท่อต่าง ๆ ในอนาคต เมื่อสักครู่ก็พูดไปแล้ว มีโครงการใหญ่อยู่
โครงการหนึ่งที่ฝ่ายบริหารพยายามจะผลักดัน ก็คือ โครงการวางท่อสายไฟฟ้าลงดิน ก็คิดว่าถนนบุญวาทย์
คงจะมีท่อเยอะพอสมควร เพราะฉะนั้นก็ขอฝากท่าน ให้คิดให้ดีนะครับ ถ้าโครงการนั้นเกิดขึ้นได้จริง
ก็ไม่อยากให้ชาวบ้านเดือดร้อนโดยที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
นะครับ ข้อ 3 คือ การใช้เทคนิคการก่อสร้างที่ทําให้งานประหยัดเวลาการทํางาน ตัว นี้งานบางอย่าง
สามารถทํา ให้ป ระหยัด เวลาได้นะครับ เช่น บ่อ พัก ผมไม่ท ราบว่า ฝ่ายบริหารเคยไปเห็นมาหรือยัง
ครับ ในกรุงเทพหรือในที่อื่น ๆ เขาจะมีการทําบ่อพักสําเร็จรูป ไม่ต้องมาขุดดิน และมาผูกเหล็กเข้าไป
แบบเทปูน ทํา ให้เ สีย เวลานาน ขั้น ตอน 3 อย่า งที่บ อกไปนี้ใ ช้เ วลาร่ว ม 10 กว่าวัน นะครับ แต่ถ้า
ฝ่ายบริหารสามารถที่จะใช้บ่อพักสําเร็จรูป คือหล่อจากภายนอกเข้ามา และเว้นเฉพาะตรงหน้าต่าง
ที่ท่อจะเข้า เอาไว้มาเชื่อมทีหลัง ก็จะประหยัดเวลา และทําให้ความเดือดร้อนของชาวบ้านน้อยลง และ
ปริมาณการขุดดิน ทางผิวจราจรก็จะน้อยลงด้วย นอกจากนี้เรื่องของกองดินต่าง ๆ ผมดูในรายการ
ประมาณการแล้ว การถมกลับของดินไม่มี จะใช้ทรายถมกลับ เพราะฉะนั้น ดินต่าง ๆ ที่ต้องขุดยังไง
ก็ต้องขนอยู่แล้ว ฝ่ายผู้ปฏิบัติควรจะแนะนําให้ผู้รับเหมาขนดินออกไปตั้งแต่แรกเลย คือ พอขุดดินเสร็จ
ก็ขนออกไปเลย ทําให้ไม่ต้องเอาดินมากองเกะกะบนผิวถนน เป็นภาพที่ไม่งามตาและทําให้สูญเสีย
ผิว จรจรไป ผมจึ งอยากจะขอเสนอแนะวิธีต่ าง ๆ เพื่ อให้ง านแล้ว เสร็ จ และออกมาตามแบบและ
สามารถใช้งานได้จริง ๆ ไม่เอางบประมาณไปทําโดยที่ขาดวิสัย ทัศน์ ทําให้เสีย เงินโดยใช่เหตุ และ
เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเสนอแนะต่อท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหาร
ครับ ขอบคุณครับ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นเงินคืนภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ให้แก่ นางสาวรัตนา วิระคํา เปลี่ยนชื่อ – สกุลเป็น นางสาวอภัสนันท์ ทวีพรวรพัชร์
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอ
ใหม่ ข้อ 4.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นเงินคืนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่
นางสาวรัตนา วิระคํา เปลี่ยนชื่อ – สกุลเป็น นางสาวอภัสนันท์ ทวีพรวรพัชร์ เชิญ ผู้เสนอ
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นเงินคืนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่
นางสาวรัตนา วิระคํา เปลี่ยนชื่อ - สกุลเป็น นางสาวอภัสนันท์ ทวีพรวรพัชร์
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาด
เงิน สะสมเพื่อ จ่า ยคืน เงิน ภาษีโ รงเรือ นและที่ดิน ให้แ ก่ นางสาวรัต นา วิระคํา เปลี่ย นชื่อ – สกุล เป็น
นางสาวอภัสนันท์ ทวีพรวรพัชร์ เป็นจํานวนเงิน 122,111 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบ
เอ็ดบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจําหน่ายหนี้สูญ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 94 กรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับ และต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ภายในกําหนด
อายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถอนคืนเงินรายรับโดยปฏิบัติตาม ข้อ 96(2) ขอคืนเงินภายหลัง
ปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงิน
สะสม โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
เหตุผล
เนื่องจากเดิม นางปิ่น กันลิรัญ เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 1177 และเป็นเจ้าของโรงเรือนเลขที่
165/3 ถนนวังขวา ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง นําทรัพย์สินออกหาผลประโยชน์ โดยดําเนิน
กิจการห้องพักให้เช่า “กันลิรัญคอร์ด” จึงมีหน้าที่ยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และชําระภาษีตามการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ หากไม่ยื่นแบบพนักงาน
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เจ้าหน้าที่มีอํานาจประเมินภาษีภายในสิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกําหนดระยะเวลาที่ให้ยื่นแบบพิมพ์ นางปิ่นฯ
ไม่ได้ยื่นแบบพิมพ์เพื่อเสียภาษีโรงเรือนฯ ประจําปีภาษี 2540 – 2547 ต่อมาในปี 2547 ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และโรงเรือนดังกล่าวให้นางพรรณี กันลิรัญ ซึ่งเป็นทายาท แต่นางพรรณีฯ ไม่ได้ยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน
เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําปีภาษี 2548 – 2549 ต่อมาในปี 2550 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งการ
ประเมินภาษีย้อนหลังตามมาตรา 24 ทวิ ประจําปีภาษี 2540 – 2549 ให้แก่นางพรรณีฯ จํานวน 962,217 บาท
(เก้าแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) แต่นางพรรณีฯ ได้ยื่นคําร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่
และนายกเทศมนตรีชี้ขาดลดค่าภาษีคงเหลือ 398,710 บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)
แต่ก็ไม่ได้ชําระภาษีให้กับเทศบาล ต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 นางพรรณีฯ ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และโรงเรือนให้กับ นางสาวรัตนา วิระคํา เปลี่ยนชื่อ – สกุลเป็น นางสาวอภัสนันท์ ทวีพรวรพัชร์ จึงตกเป็น
ลูกหนี้ร่วม เทศบาลฯ ได้ดําเนินการใช้อํานาจทางปกครองตามนัยมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน
และที่ ดิ น พ.ศ. 2475 กั บ นางสาวรั ต นา วิ ระคํ า ฯ ผู้ รับ โอน โดยอายั ด เงิ น จากบั ญ ชี เ งิ น ฝากรวมเป็ น เงิ น
147,624.63 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทหกสิบสามสตางค์) มาชําระหนี้ภาษีปีภาษี 2540 –
2542 จํานวนเงิน 122,111 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) ส่วนเงินที่เหลืออยู่ใน
บัญชีเงินรับฝากจํานวน 25,513.63 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์) คงมีหนี้ค่า
ภาษีโรงเรือนฯค้างชําระ จํานวน 275,956.37 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทสามสิบเจ็ด
สตางค์) เทศบาลฯ จึงส่งเอกสารหลักฐานขอให้สํานักงานอัยการสูงสุดว่าต่างฟ้องคดี
สํานักงานคดีภาษีอากร สํานักงานอัยการสูงสุด แจ้งฐานะคดีและส่งเรื่องคืนแก่เทศบาลฯ กรณีที่
เทศบาลฯ ขอให้พนักงานอัยการว่าต่างฟ้องคดีเรียกค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําปี 2543 – 2549 จาก
นางพรรณี กันลิรัญ โดยสํานักงานคดีภาษีอากร สํานักงานอัยการสูงสุด ได้พิจารณาเห็นว่าการประเมินตาม
ใบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8) เล่มที่ 67 เลขที่ 27 – 35 , 37 ลงวันที่ 19 เมษายน 2550 พนักงานเจ้าหน้าที่
ไม่ได้แจ้งการประเมินภาษีให้นางปิ่นฯ แต่ประเมินภาษีให้กับนางพรรณีฯ จึงเป็น การประเมินที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย กรณีจึงไม่มีหนี้ค่าภาษีประจําปี 2540 – 2547 ที่ค้างชําระ (ตามหนังสือสํานักงานอัยการสูงสุด ที่
อส 0024.31495 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555) พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้เพิกถอนการประเมินภาษีโรงเรือนฯ
ประจําปีภาษี 2540 – 2549 ซึ่งการแจ้งประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
ถือเป็นคําสั่งทางปกครอง ดังนั้น การเพิกถอนการแจ้งประเมินดังกล่าวจึงเป็นการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
อันมีผลทําให้กระบวนการต่าง ๆ ที่ได้กระทําไปต้องกลับคืนสู่สภาพเดิม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 50 ประกอบ
มาตรา 51 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนั้น เทศบาลนครลําปาง
จึงต้องคืนเงินที่ได้จากการอายัดไว้ให้แก่นางสาวรัตนา วิระคําฯ จํานวน 147,624.63 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่น
เจ็ดพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทหกสิบสามสตางค์) (หนังสือตอบข้อหารือจังหวัด ที่ ลป 0023.3/8882 ลงวันที่ 7
เมษายน 2559) ซึ่งเทศบาลฯ ได้นําเข้าเป็นรายได้ประจําปีภาษี 2540 – 2542 จํานวน 122,111 บาท (หนึ่งแสน
สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 41 เลขที่ 85 – 87 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม
2555 ได้ตกเป็นเงินสะสมของเทศบาล สําหรับเงินที่เหลือจํานวน 25,513.63 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อย
สิบสามบาทหกสิบสามสตางค์) ได้นําเข้าบัญชีเงินรับฝากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (รายละเอียดตามเอกสาร
สรุปข้อเท็จจริงแนบท้าย) ดังนั้น ด้วยเหตุและผลดังกล่าว จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลฯ เพื่อ
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จ่ายเป็นเงินคืนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่นางสาวรัตนา วิระคําฯ จํานวน 122,111 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น
สองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
เงินสะสม ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559
หัก เงินฝาก กสท.
107,649,864.99
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
5,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย 2,858,527.01
ผลต่างจากการชําระหนี้เงินกู้
29,876,519.93
ลูกหนี้เงินยืมสะสม
201,766.20
ลูกหนี้เงินสะสม
7,617,058.96
เงินสะสมที่นําไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (1)
หัก สํารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว (2)
คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (3)
หัก สํารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน) (4)
56,937,146.25
สํารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนฯ (5) 13,760,670.00
เงินคงเหลือเงินสะสม (6)
หัก สํารองกรณีสาธารณภัย 10% (7)
คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใช้ได้ (8) ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559

500,242,571.51 บาท

148,208,737.09
352,033,834.42
1,215,404.50
350,818,429.92
70,697,816.25
280,120,613.67
28,012,061.37
252,108,552.30

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจ่าย
เป็นเงิน คืน ภาษีโ รงเรือ นและที่ดิน ให้แ ก่ นางสาวรัต นา วิระคํา เปลี่ย นชื่อ -สกุล เป็น นางสาวอภัส นัน ท์
ทวีพรวรพัชร์ จํานวน 122,111 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 94 และ ข้อ 96 (2) ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดอภิปรายครับ
เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กําลังศึกษารายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องอยู่ ก็มีเหตุสงสัยอยากจะเรียนถามฝ่ายบริหารช่วยฟังสิ่งที่ผมสรุปลองคิดตามดูว่าถูกต้อง
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หรือไม่นะครับ จากหลักการและเหตุผลที่ฟังจากฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อสภาผมสรุปได้ว่า เดิม นางปิ่น
กันลิรัญ เป็นเจ้าของโฉนดเลขที่ 1177 และเป็นเจ้าของโรงเรือนเลขที่ 165/3 ซึ่งดําเนินกิจการห้องพัก
ให้เช่า “กั นลิรัญคอร์ด” และได้ค้ างภาษีตั้งแต่ปี 2540-2547 ทางเทศบาลได้แจ้งการประเมินภาษี
จํานวน 962,217 บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) ในกรณีนี้ ปี 2547 นางปิ่นฯ
ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและโรงเรือนดังกล่าวให้ นางพรรณีฯ ซึ่งเป็นทายาท และเมื่อถึงเวลาที่เทศบาลได้
แจ้งประเมินภาษี ก็แจ้งประเมินภาษีให้แก่ นางพรรณีฯ จํานวน 962,217 บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองพัน
สองร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) และนางพรรณีฯ ซึ่งเป็นทายาทและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอาคารโรงเรือนนี้มา
ได้ขอลด ขอให้ประเมินใหม่ นายกเทศมนตรีขณะนั้น ชี้ขาดว่าให้ชําระภาษีคงเหลือเพียง 398,710 บาท
(สามแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ ดร้อยสิบบาทถ้วน) แต่ก็ยั งไม่ได้ชําระภาษีให้กั บเทศบาล จนเมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน 2543 นางพรรณีฯ ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและโรงเรือนให้กับ นางสาวรัตนา วิระคํา ซึ่ง
เปลี่ย นชื่อ-นามสกุล เป็น นางสาวอภัส นันท์ ทวีพ รวรพัช ร์ ในที่นี้บ อกว่า จึง ตกเป็นเจ้า หนี้ร่ว ม
ผมสงสัยว่า ทําไมขณะที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปกติแล้วทางสํานักงานที่ดินจะตรวจสอบว่า มีภาษี
โรงเรือน ภาษีที่ดินคงค้างอยู่หรือไม่ ถ้ายังมีภาษีท่ีดินโรงเรือนคงค้างอยู่ เขาก็จะให้ดําเนินการชําระ
ภาษีเหล่านั้นให้เรียบร้อยก่อน จึงจะให้มีการโอนกรรมสิทธิ์กันได้ นี่เป็นประเด็นแรกที่ผมสงสัยว่า ทําไม
จึงโอนกรรมสิทธิ์กันได้ และสงสัยต่อว่า ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตอนที่ระบุว่าโอนให้นางพรรณีฯ
ระบุว่าเป็นทายาท ก็อาจจะคิดเองได้ว่า เป็นการโอนให้เฉย ๆ แต่กรณีที่โอนให้กับนางสาวรัตนา วิระคํา
ไม่ได้บอกว่าเป็นทายาท กรณีนี้หลายท่านอาจคิดได้ว่า ไม่ใช่เป็นการโอนให้เฉย ๆ น่าจะเป็นการโอน
ขาย แต่โอนขายหรือไม่ ก็ไม่ทราบ แต่ว่าการโอนได้เกิดขึ้นแล้ว และจะมีรายรับมาหรือไม่ ทําไมทาง
เทศบาลไม่ได้รับภาษีตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมีการโอนจากทายาทไปสู่บุคคลที่ 3 พออ่านมาถึงตรงนี้บอกว่า
ได้มีการอายัดบัญชีเงินฝากของนางสาวรัตนาฯ ไว้ จํานวน 147,624.63 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน
หกร้อยยี่สิบสี่บ าทหกสิบสามสตางค์) หัก มาชํ าระหนี้ภาษี ปี 2540-2542 จํ านวน 122,111 บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่ครบจํานวน 398,710 บาท (สามแสน
เก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) ที่ได้ชี้ขาดไว้ สํานักงานคดีภาษีอากร ได้มีการชี้ขาดว่า ในขณะ
ที่มีการประเมินภาษีให้ นางพรรณีฯ แต่ไม่ได้แจ้งการประเมินภาษีนางปิ่นฯ แต่เป็นการประเมินภาษีให้
นางพรรณีฯ จึงเป็นการประเมินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีนี้จึงไม่มีหนี้ค่าภาษีประจําปี 2540-2547
ค้างชําระ ประเด็นอยู่ที่ว่า ในขณะที่นางปิ่นฯ โอนให้นางพรรณีฯ ขณะนั้นก็เกิดภาระภาษีที่ดินและ
โรงเรือนค้างอยู่แล้ว โอนได้ครั้งหนึ่งโดยที่ยังไม่ได้จ่ายภาษี ในขณะเดียวกันก็โอนต่อได้อีกครั้งหนึ่งทั้ง ๆ
ที่ยังไม่ได้จ่ายภาษีด้วยเหมือนกัน ประเด็นนี้อยากเรียนถามทางฝ่ายบริหารให้ช่วยอธิบายด้วยนะครับ
และเมื่ออ่านมาถึงวรรคท้ายระบุว่า ถ้าในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งการประเมินภาษีให้นางปิ่นฯ
แต่ป ระเมินภาษีใ ห้นางพรรณีฯ จึงเป็ นการประเมินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นางพรรณีฯ รับ ที่ดินและ
โรงเรือนมาจากนางปิ่นฯ รับมาในลักษณะเป็นทายาท และผมดูในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ ผมขออนุญาตอ่านนะครับ ข้อ 97 ระบุว่า
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หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชําระเกินกว่าสิบปีขึ้นไป ด้วยเหตุหนึ่ง
เหตุใด และได้ดําเนินการแล้ว ดังนี้
(1) เร่งรัดติดตามให้มีการชําระหนี้แล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ เนื่องจากลูกหนี้กลายเป็นบุคคล
ล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินจะเรียกชําระหนี้ได้ หรือกฎหมายมิได้เปิดช่องให้กระทําได้
(2) กรณีที่ลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ ผู้รับพินัยกรรม หรือทายาทผู้รับมรดกต้องเป็นบุคคลที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกับที่ได้ระบุไว้ใน (1)
ตรงประเด็ นนี้ก็ คือว่า ถ้านางพรรณีฯ ไม่ไ ด้เ ป็นบุ ค คลล้มละลายเหมือนกั บ (1) ก็ คือนางปิ่ นผู้ที่โ อน
กรรมสิทธิ์ให้ก็น่าจะถือว่า ยังต้องมีการเรียกเก็บภาษีได้อยู่นะครับ นี่ก็ฝากเป็นข้อสังเกตไว้ ทีนี้จะถาม
สรุปเลยว่า ถ้าในเมื่อทางสํานักงานคดีภาษีอากรชี้มาว่า เป็นการแจ้งประเมินที่ไม่ชอบ ดังนั้น เทศบาล
ต้องคืนเงินภาษีซึ่งได้เคยอายัดและนํามาชําระไว้ จํานวน 122,111 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพัน
หนึ่ง ร้อยสิบ เอ็ ด บาทถ้ว น) ให้แก่ นางรั ตนา วิระคํ า ถามว่า เทศบาลจะดํ าเนินการอย่างไรกั บ ภาษี
398,710 บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นต้นเรื่องตั้งแต่ปี 2549 ที่เคยแจ้งไว้
962,217 บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) และชี้ขาดลดลงเหลือ 398,710 บาท
(สามแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) จากที่เคยอายัดได้เงิน 122,111 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น
สองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) แต่ ณ ขณะนี้ก็จะต้องคืน 122,111 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพัน
หนึ่ งร้อยสิ บเอ็ ด บาทถ้ วน) จึ งอยากจะถามว่า ช่ว งเวลาที่ผ่ านมาได้ มีก ารดํ าเนิ นการตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
เงินสะสม ซึ่งระบุให้ทําเกี่ยวกับลาภอันมิควรได้ หรือภาษีท่จี ะต้องรับจากทายาท ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ให้ตอบคําถามของท่านสมาชิกสภาฯ กระผมใคร่ขอย้อนข้อเท็จจริงไปให้กระชับ เพื่อให้
สมาชิกสภาสามารถได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ เดิมทีอาคารแห่งนี้เป็นของนางปิ่น กันลิรัญ ซึ่งนางปิ่นฯ
ได้ค้า งภาษีใ นปี 2540-2549 ขณะนั้น นางปิ่น ฯ ก็ไ ม่ไ ด้ชํา ระเงิน ค่า ภาษีดัง กล่า วให้กับ เทศบาล
แต่ประการใด ทางกองคลังเทศบาลก็ได้ทําการเร่งรัดจัดเก็บภาษีรายนี้อยู่หลายครั้ง แต่ก็ปรากฏว่า
ในขณะที่กําลังดําเนินการเร่งรัดภาษีอยู่นั้น นางปิ่นฯ ได้ยกให้กับนางพรรณีฯ ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรม
ขออนุ ญ าตเรีย นชี้แจงว่า ในการโอนกรรมสิท ธิ์นั้น เท่าที่ตรวจสอบมา ทางสํ านั กงานที่ดินจั งหวั ด
ลําปาง ไม่ได้เข้มงวดในการที่จะตรวจสอบว่า การโอนดังกล่าวนี้มีภาษีคงค้างอยู่หรือไม่ เท่าที่ทราบ
เพราะเขาถื อ ว่ า เป็ น กฎหมายคนละฉบับ กัน ซึ ่ง ข้อ เท็จ จริง อย่า งไรจะต้อ งตรวจสอบจากทาง
สํานัก งานที่ดินจังหวัด อีก ครั้งหนึ่งว่า หลักเกณฑ์จริง ๆ แล้วก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น
จะต้อ งมีก ารสอบถามท้อ งถิ ่น ก่อ นหรือ ไม่ว ่า มีก ารชํ า ระภาษีห รือ ไม่ ถ้า มีก ารชํ า ระภาษีแ ล้ว
สํานักงานที่ดินจะไม่โอนให้หรือไม่ ตอนนี้ยังเป็นปัญหาในข้อเท็จจริงอยู่ กระผมไม่อาจที่จะยืนยัน
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ในที่นี้ได้ เพียงแต่ตอบเท่าที่พอจะรู้นะครับ นางพรรณีฯ พอได้รับโอนสิ่งก่อสร้างดังกล่าวจากนางปิ่นฯ
ทางเทศบาลก็ได้ไปเร่งรัดภาษีกับ นางพรรณีฯ ก็ยังจัด เก็บภาษีจากนางพรรณีฯ ไม่ได้ หลังจากนั้น
นางพรรณีฯ ก็ได้ขายให้กับนางรัตนาฯ ไม่ได้โอนนะครับ ทางกองคลัง เทศบาลฯ ก็ถือหลักที่ว่า กรณีที่
ภาษีคงค้างอยู่ ทางผู้รับโอนจะต้องรับภาระด้วย ซึ่งข้อกําหนดนี้มีอยู่ใน พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน
และที่ดินว่า ในกรณีที่เจ้าของเก่ากับเจ้าของใหม่ ถ้ายังไม่มีการชําระภาษีกัน กฎหมายก็บอกว่าให้ถือ
เป็นหน้าที่ของผู้รับโอนที่จะต้องดําเนินการชําระ ทางเทศบาลฯ ก็ถือว่าทั้งสองคน คือ คุณพรรณี กับ
คุณรัตนา เป็นลูกหนี้ร่วมของเทศบาลอยู่ในจํานวนภาษีดังกล่าว ทางเทศบาลก็ได้แจ้งให้คุณรัตนากับ
คุณพรรณี นําเงินมาชําระหลายครั้งแล้วก็ยังไม่มีการนําเงินมาชําระ ทางเทศบาลจึงได้ดําเนินการ
ยึดเงินซึ่งฝากในบัญชีเงินฝากของคุณรัตนาฯ จากธนาคารแห่งซึ่งมีประมาณแสนกว่าบาท ทางธนาคาร
ก็ยินยอมจ่ายเงินจํานวนนี้ให้กับเทศบาล ซึ่งก็เ ป็นข้อบังคับตามกฎหมายอยู่ เทศบาลได้รับ เงินมา
แสนกว่าบาท และยังมีเ งินคงค้างเหลืออยู่ ถึงตอนนี้ ในเมื่อเร่งรัดให้ชําระหนี้หลายครั้งแล้วไม่ไ ด้
ก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินการฟ้องร้อง ก็ได้มอบเรื่องให้กับทางสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ดําเนินการ
ฟ้องร้องแทนเทศบาล หลังจากที่สํานักงานอัยการสูงสุดได้รับเรื่องแล้ว เขาก็ตรวจสอบว่า การประเมิน
ภาษีของเทศบาลไม่ถูกต้อง คือ ถ้าจะให้ถูกต้องคือต้องประเมินกับนางปิ่นฯ ไม่ใช่ประเมินที่นางพรรณีฯ
หรือนางสาวรัตนาฯ เป็นการประเมินผิดคน ความจริงต้องประเมินกับนางปิ่นฯ ในเมื่อไม่ได้ประเมิน
กับนางปิ่นฯ ก็ถือว่าเป็นการประเมินไม่ถูกต้อง ทางสํานักงานอัยการสูงสุดก็แนะนําเทศบาลนครลําปาง
ว่า คดีนี้คงจะดําเนินการฟ้องร้องไม่ได้ เพราะว่าเป็นคําสั่งให้เรียกชําระเงินที่ไม่ถูกต้อง และอีกคําถาม
ที่ทางสมาชิกฯ ได้ถามอีกประเด็นว่า เทศบาลจะทําอย่างไรกับเงินที่หายไป เพราะเงินภาษีที่ทางเทศบาล
จะได้รับ กลับกลายว่าไม่ได้รับ เก้าแสนกว่าบาทนี้คือไม่ได้รับเลย พอไปเอากับคุณรัตนาฯ แต่ก็ต้องคืน
ให้คุณรัตนาฯ เพราะเท่ากับว่า เป็นลาภที่ไม่ควรได้ ต้องคืนเงินให้เขา ก็จําเป็นต้องทําญัตตินี้ขอจ่ายขาด
เงินสะสม เพราะจะตั้งเป็นงบประมาณไม่ได้ เพราะเงินตกเป็นเงินสะสมไปแล้ว ก็ต้องคืนเงินเขาโดย
การจ่ายขาดเงินสะสมให้ คําถามที่ถามต่อว่า เงินที่หายไปเทศบาลจะทําอย่างไร กระผมก็คงเรียนแทน
ว่า ฝ่ายบริหารก็คงจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิดขึ้นมาว่า ใครบ้างที่จะเป็น
คนรับผิดชอบเงินจํานวนนี้ และขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่า เป็นภาษีปี 2540-2549 ถ้านับถึง
ปัจจุบันนี้ก็เกินสิบปีแล้ว ความรับผิดชอบทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 420 นั้น มี
อายุความเพียงสิบปีเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม เทศบาลก็คงจะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบว่า
ใครจะต้องรับผิดชอบบ้าง แล้วส่งเรื่องไปที่กระทรวงการคลัง เพื่อให้กระทรวงการคลังวินิจฉัยอีกครั้ง
ว่า สามารถที่จะไปบังคับหนี้ได้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หรือว่าขาดอายุความไปแล้ว ก็คงต้อง
เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ฝ่ายบริหารคงจะต้องทํา ขอกราบเรียนชี้แจงเท่านี้ครับ ขอบพระคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดอภิปรายครับ
เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
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นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางฝ่ายบริหาร
นะครับที่กรุณาสรุปประเด็นให้กระชับและสั้น ผมก็ได้บันทึกตามและเขียน ขออภัยที่เอ่ยชื่อสั้น ๆ และ
จํ า นวนเงิ น เพื่ อ ให้ เ ราเข้ าใจกั นได้ ง่ า ย ๆ นะครั บ คื อ เรื่ อ งเริ่ ม ที่ น างปิ่ นฯ ค้ า งชํ า ระภาษี จํ า นวน
398,710 บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพั นเจ็ด ร้อยสิบ บาทถ้วน) ต่อมานางปิ่นฯ โอนให้นางพรรณีฯ
ทางฝ่ายบริหารก็ชี้แจงว่า ได้เร่งรัดติดตามอยู่ ต่อมานางพรรณีฯ ขายให้นางสาวรัตนาฯ ฝ่ายบริหาร
ชี้แจงเองว่า ตามกฎหมายภาษีบอกว่า ลูกหนี้ภาษีเมื่อโอนให้ใครก็ให้ผู้รับโอนมาเป็นลูกหนี้ร่วมด้วย
ถ้า พิจารณาตรงนี้ว่า ถ้าโอนให้ใ ครก็ใ ห้ผู้นั้น มาเป็น ลูก หนี้ร่ว มด้ว ย ดังนั้น จึง เข้า ลัก ษณะที่ท าง
ฝ่า ยบริหารได้กระทําไป คือ อายัดเงินของนางสาวรัตนาฯ ซึ่งเป็นผู้รับโอน และเป็นลูกหนี้ร่วมด้วย
ได้ เ งิ น มา 122,111 บาท (หนึ่ ง แสนสองหมื่ น สองพั น หนึ่ ง ร้ อ ยสิ บ เอ็ ด บาทถ้ ว น) มาชํา ระภาษี
ในขณะเดียวกัน ถ้าทางอัยการแนะนําว่าเป็นการประเมินผิดตัว ไม่แน่ใจว่า ถ้าทําหนังสือประเมินไปยัง
นางปิ่นฯ ตอนนี้ทันหรือไม่ครับ ถ้าในเมื่อบอกว่าเป็นการประเมินผิดตัว ก็คือ ประเมินแต่นางสาวรัตนาฯ
และนางพรรณีฯ ไม่ได้ประเมินที่นางปิ่นฯ มีคําถามว่า ถ้าเราแจ้งประเมินเพิ่มไปที่นางปิ่นฯ เพื่อให้ครบ
ทั้ ง สามคน ดํ า เนิ น การตอนนี้ ทั น หรื อ ไม่ ค รั บ ก็ ฝ ากเป็ น ประเด็ น ไว้ น ะครั บ ถ้ า มิ ฉ ะนั้ น แล้ ว ถ้ า
ดําเนินการตามญัตติที่เสนอมานี้ ก็เท่ากับว่า 122,111 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด
บาทถ้วน) ที่เคยได้มา ถ้าเพื่อนสมาชิกแห่งนี้เห็นว่าควรคืน ก็คืนเขาไป แต่ถ้าเพื่อนสมาชิกแห่งนี้เห็นว่า
ไม่ควรคืน ก็เป็นสิทธินะครับ เป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางเทศบาลเหมือนกัน ในเมื่อพิจารณา
ผมเชื่อว่า กฎหมายภาษีระบุว่า ผู้มารับโอนต้องร่วมรับผิดชอบภาษีที่ติดค้างมากับทรัพย์ที่รับโอนมาด้วย
นั้น และยืนกรานที่จะให้ดําเนินการเรียกเก็บภาษีต่อไป ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่ที่ฝ่ายบริหารได้กรุณา
ชี้แจงเมื่อสักครู่ ผมสรุปเอาเองและเข้าใจเองว่า ยอมแพ้ ใช้คําว่า ยอมแพ้ อาจจะไม่สุภาพ ยอมยุติเรื่อง
คืนภาษีไปตามคําแนะนําของสํานักงานอัยการสูงสุด และหันมาตั้งกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิด
ซึ่งก็เ ป็น พนัก งานเทศบาล เป็นผู้บ ริห ารเทศบาลกันเองทั้งนั ้นนะครับ และถึงแม้จ ะเปิด ทางให้ว่า
ความรับผิดทางละเมิดเกินสิบปีแล้ว จะเอาผิดไม่ได้ แต่สุดท้ายแล้ว บทสรุปก็คือ ผู้ที่ต้องเสียภาษี
ไม่ต้องเสียภาษี เทศบาลซึ่งควรจะมีรายได้ ก็ไม่มีร ายได้ เพราะฉะนั้น ในส่ว นตัว ของผม ผมคิด ว่า
เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง แต่ก็แล้วแต่ทางเพื่อนสมาชิกนะครับว่าจะพิจารณาอย่างไร แต่สําหรับผมเห็นว่า
ถ้า เรื่ อ งสรุ ป ออกมาดั ง นี้ และทางฝ่า ยบริห ารมีแ นวทางที่ จ ะดํา เนิน การตามที่ ไ ด้ชี้แ จงมา ผมว่า
ไม่ถูกต้อง ทําให้เทศบาลเสียรายได้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง เกี่ยวกับญัตติที่ทางผู้บริหารเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นเงินคืนภาษี
โรงเรือนให้กับนางสาวรัตนา วิระคํา หรือ นางสาวอภัสนันท์ ทวีพรวรพัชร์ นั้น ผมดูถ้อยแถลงแล้ว
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ผมมีป ระเด็ น ที่อ ยากจะกราบเรี ย นท่ านประธานฝากไปยั ง ฝ่า ยบริ หารซึ่ ง เสนอญั ต ตินี้ กรณี ที่ท าง
ผู้บริหารลุกขึ้นแถลงเมื่อสักครู่ ผมยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเอกสารเรื่องการเพิกถอนการประเมินที่
ท่านได้ประเมินไป และได้มีการนําคดีสู่ศาลภาษี และศาลภาษีมีคําพิพากษา หลังจากนั้นที่ท่านบอกว่า
ท่านได้เ พิก ถอนการประเมิน ตรงนี้ผมยั งไม่เ ห็นเอกสารชั ดเจน นี่คือประเด็นหนึ่ง อีกประเด็ นหนึ่ง
หลังจากที่คดีภาษีฟังเป็นที่ยุติว่า กรณีไม่มีหนี้ที่จะไปประเมินกับนางพรรณีฯ และต่อมาที่จะคืนเงิน
ให้กับนางสาวรัตนาฯ ผมยังขาดข้อเท็จจริงว่า นางสาวรัตนาฯ ได้ยื่นคําขอรับคืนเงินดังกล่าวจาก
เทศบาลเมื่อใด ซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจน ฉะนั้นผมอยากเรียนถามท่านประธานผ่าน
ไปยังผู้บริหารว่า ประเด็นแรก หลักฐานที่ทางเทศบาลขอเพิกถอนการประเมินซึ่งท่านถือว่าเป็นคําสั่ง
ทางปกครองตรงนี้ปรากฏอยู่ส่วนไหน อีกส่วนหนึ่งก็คือ นางสาวรัตนาได้ยื่นขอคืนเงินภาษีโรงเรือน
จํานวน 122,111 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) จากเทศบาลเมื่อใด ที่
ทางเทศบาลได้ตรวจสอบแล้วว่า ยังมีเงินภาษีของนางสาวรัตนาฯ ที่เทศบาลไม่อาจยึดถือครองไว้ได้
เขาขอคืนในฐานะลาภมิควรได้ตรงนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า นางสาวรัตนาฯ ได้ขอคืนกับทางเทศบาล
เมื่อใด ผมอยากเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่า ช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงตรงนี้ ตามที่ผมสงสัย
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง นางสาวรัตนาฯ ได้ยื่นคําร้องทั่วไป
ขอคืนเงินภาษีโรงเรือนดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ส่วนกรณีการเพิกถอน ทางกองคลัง
เทศบาลนครลําปาง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งการเพิกถอนการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินเมื่อ
วันที่ 27 กันยายน 2555 ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่องภาษีไม่ว่า
คนที่อยู่ในเขตหรือนอกเขตก็ตาม เคยมีคําพังเพยว่า ชีวิตนี้มีแต่ความตายกับภาษีเท่านั้นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ก็ ค งจะเป็ น จริ ง ตามนั้ น ครั บ ท่ า นประธาน คนไม่ ทํ า ธุ ร กิ จ ก็ เ สี ย ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม คนทํ า ธุ ร กิ จ ค้ า ขาย
สัมมาอาชีวะก็เสียภาษีการค้า นี่เป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่หลักของการเสียภาษีและการจัดเก็บภาษีนั้น
ควรที่จะต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้เสียภาษี
ญัตติเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นกรณีตัวอย่าง และตัวอย่างที่ชัดเจนคือ ฝ่ายบริหารไม่ได้ทําการบ้านเลย ทําไม
ต้องให้มีคําถาม ในญัตตินั้นไม่มีความละเอียดที่ชัดเจน เมื่อถามแล้วก็ยังตอบไม่ครบถ้วน แสดงว่าท่าน
ไม่ได้ทําการบ้านเลย กับเรื่องที่ดินเวลาโอนทําไมถึงไม่ตรวจสอบ แต่เท่าที่ผมเคยโอนขายคอนโดมีเนียม
ถ้าค้างค่าใช้จ่ายส่วนกลางเขาโอนให้ไม่ได้ เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารนะครับที่ต้องไปหาคําตอบก่อนที่
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จะนําญัตติเสนอต่อสภา พูดกันยังไม่ชัดเจน และคําว่าขอบคุณก็ไม่ควรจะมี คําว่าขอบคุณที่ลุกขึ้นมา
ตอบแบบไม่ชัดเจน ประเด็นง่าย ๆ ที่ผมจะถามก็คือ เงินที่จะคืนจํานวน 122,111 บาท (หนึ่งแสน
สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยด้วยหรือไม่ จากปี 2550 หรืออย่างไรที่ไป
ยึดเงินจากบัญชี และเมื่ออัยการสูงสุด สํานักภาษีอากรสั่งว่าต้องคืน ในนี้ไม่ไ ด้บอกเลยว่า ต้องคืน
พร้อมดอกเบี้ย หรือไม่ ท่านตอบผมได้หรือไม่ ตอบตรงนี้ก่อน ผมยังมีป ระเด็นอื่นที่จะอภิป รายต่อ
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ
และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
กระผมขออนุญาตชี้แจงตามที่ท่านสมาชิกฯ สอบถามอยู่ 2 ประเด็นนะครับ ประเด็นแรก ทําไมเทศบาล
จึงไม่เรียกเก็บภาษีตอนที่นางปิ่นฯ โอนให้กับนางพรรณีฯ กระผมขอชี้แจงว่า การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ไม่ได้มาโอนที่สํานักงานเทศบาลนครลําปาง แต่ได้ไปโอนที่สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง ถ้าจะมีระเบียบ
แล้ว สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปางจะเป็นฝ่ายตรวจสอบว่า เงินจํานวนนี้ค้างภาษีหรือไม่ เขาจะต้องทํา
หนังสือแจ้งมาที่เทศบาล แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สํานักงานที่ดินดําเนินการโอนจากนางปิ่นฯ ไปยัง
นางพรรณีฯ โดยที่ไม่ได้แจ้งให้เทศบาลนครลําปางทราบแต่ประการใด แต่จะเป็นด้วยเหตุผลประการใด
ทางเทศบาลไม่ส ามารถทราบได้ เพราะเป็ น เรื่ องของสํ า นั ก งานที่ดิ นจั งหวั ด ลํ าปาง นั่ น คือ คํ า ตอบ
ประเด็นที่หนึ่ง คําตอบประเด็นที่สอง ที่ถามว่าการคืนเงินจํานวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยด้วยหรือไม่
ขอเรียนว่า ไม่มีดอกเบี้ยครับ รับมาจํานวน 122,111 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด
บาทถ้วน) ก็ขอคืนตามจํานวนนั้น ขออนุญาตตอบตามประเด็นที่สอบถามมา ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอาจจะถามไม่
ชัดเจน ในประเด็นที่หนึ่งที่ผมถามคือว่า ฝ่ายบริหารชอบที่จะต้องสอบถามสํานักงานที่ดินให้ชัดเจนว่า
ในกรณีนี้ทําไมไม่ตรวจสอบภาษีโรงเรือน มีระเบียบหรือไม่มีระเบียบอย่างไร เพื่อจะเป็นองค์ความรู้
ให้กับสมาชิกสภาด้วยนะครับ แต่เรื่องคอนโดมีเนียมนั้นผมทราบชัดเจน เพราะเคยไปโอนขายมาแล้ว
แต่เรื่องภาษีโรงเรือนนั้นผมไม่ทราบ เพราะฉะนั้นฝ่ายบริหารย่อมที่จะต้องรู้ดีกว่า และชี้แจงตอบให้
สมาชิกในที่แห่งนี้ได้รับทราบด้วย ส่วนคําถามที่สอง ถ้าไม่มีการคืนดอกเบี้ยให้ด้วย ผมถือว่าเป็นการ
เอารัดเอาเปรียบราษฎรอย่างที่ไม่น่าจะกระทําได้เลย ในประเด็นถัดไป ผมไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหาร
ได้มีการสรุป เมื่อสักครู่มีคําตอบนิดเดียวว่าจะหาผู้รับผิด ทางละเมิดอะไร ผมไม่ท ราบ แต่ว่าในคดี
ตั ว อย่ างอย่างนี้ไ ด้ มีก ารสรุ ป หรือ ยั งว่ า ข้อ บกพร่องและผิด พลาดนั้ นเกิ ด ตรงจุ ดไหน อย่า งไร และ
ประเด็นถัดมา จะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นได้อีกหรือไม่ และป้องกันด้วยวิธีใด อย่างไร
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ด้วย นี่ก็เพื่อที่จะมาแถลงชี้แจงให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบ เมื่อผมได้รับทราบข่าวว่ามีการฟ้องร้องเรื่อง
ภาษีโรงเรือนก็ดี ภาษีป้ายก็ดี ผมรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งครับท่านประธาน เพราะการที่ฝ่ายบ้านเมือง
ไปฟ้องร้องราษฎรแสดงถึงการย่อหย่อนสมรรถภาพของการจัดเก็บภาษี มุ่งเอาแต่ผลประโยชน์ตาม
ตัวอักษร หรือตัวบทกฎหมายซึ่งราษฎรไม่มีโ อกาสที่จะรู้รายละเอียดในตัวบทกฎหมายนั้น แม้นว่า
จัดเก็บผิดไปแล้วก็ตาม และเมื่อมาพบในภายหลังว่าได้จัดเก็บภาษีเขาผิดไปเป็นเวลาตั้งสิบปีแล้ว ก็
ไม่ได้มีการกระทําใด ๆ เลยที่จะจ่ายคืนให้ราษฎร ถ้าอยากทราบตัวอย่าง มีเต็มครับ เกิดขึ้นแล้วเกี่ยวกับ
เรื่องภาษีป้าย มีป้ายชนิดหนึ่งที่ยกเว้นว่าไม่ต้องเสียภาษี แต่เจ้าของป้ายก็ไม่ทราบ เขาก็ยื่นมาประเมิน
ทางเทศบาลก็จัด เก็บ มาเป็นสิบ กว่าปี แล้ว จนมาเมื่อสองปีที่ผ่านมานี้ มีก ารเกรงใจ มีก ารทั ก ท้ว ง
เพราะอะไร เพราะมีฝ่ายเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงว่าจะต้องจ่ายภาษีป้ายขึ้นอีกป้ายหนึ่ง ซึ่งเป็นป้ายบอกทาง
สาธารณะไม่ได้เกี่ยวกับกิจการค้าใด ๆ เมื่อมีการตรวจสอบหารือไปก็ปรากฏว่า ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสีย
ภาษี ผมถามเจ้าหน้าที่ว่า แล้วที่เก็บเงินภาษีผมไปสิบกว่าปีนั้นจะไม่คืนให้ผมหรือ ก็ไม่มีคําตอบ แล้ว
ถามว่า ถ้าเป็นเงินจํานวนมาก เขาเดือดร้อน เขาย่อมคืนแน่ กิจการป้ายที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ เป็นเงิน
ไม่มาก แต่เ รื่องภาษีนั้น แม้แต่เ งินบาทเดีย วก็ ต้องสู้ และผมก็ นําเรื่องปรึก ษากรรมการแล้ว ก็ บํ ารุ ง
เทศบาลไปปีละพันกว่าบาท สิบกว่าปีก็หมื่นกว่าบาท ก็เลยเงียบเรื่องนี้ไว้ จนกระทั่งมาพบญัตติเรื่องนี้
ก็ เ ลยจํ า เป็ น ที่ต้ อ งขออนุ ญ าตนํ า มาเล่ า ให้ ฟั ง ว่ า การจั ด เก็ บ ภาษีไ ม่ ก ระทํ า โดยรอบคอบ ปล่ อยให้
เจ้าหน้าที่ไปย่ํายีบีทาราษฎร ถ้าเขาเป็นคนที่ไม่มีปากมีเสียงก็เงียบไป และถามเถอะว่า ราษฎรไม่มีใคร
อยากท้าวความ ก็คงเป็นอุทาหรณ์ที่ผมจะเรียนท่านประธานว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านภาษี ขอให้ทํางานด้วยความรอบคอบ และรอบรู้ ที่สําคัญที่สุด ต้องเข้าใจและเห็นใจราษฎรผู้เสีย
ภาษีด้วยทุกกรณี เขามีความสามารถที่จะเสียได้เท่าไหร่ ท่านควรจะต้องรับ อย่าไปใช้ยึดถืออํานาจถือ
ตามตัวบทกฎหมายให้มีการฟ้องร้องเกิดขึ้น ถ้าหากถึงจุดนั้นเมื่อใด ถ้าเขาพร้อมใจกันไม่เสียภาษี แล้ว
ให้เทศบาลฟ้องร้องขึ้นมา ไม่อยากประเมินสถานการณ์อย่างนั้นเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็คงจะนํา
เรียนท่านประธานและที่ประชุมแห่งนี้ ส่วนเรื่องการคืนเงินนั้น มีความเห็นว่าควรจะต้องคืนให้เขาพร้อม
ดอกเบี้ยด้วยซ้ํา ก็คงเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องไปพิจารณากันว่า จะทําอย่างไรเพื่อเป็นการ
ชดเชยการขาดประโยชน์ของราษฎรผู้นั้น ที่ถูกยึดเงินจากบัญชีเงินฝากของเขา นี่ก็เพื่อความเป็นธรรม
ในสังคมแห่งนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ
เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่อ่านเอกสารไม่ครบถ้วนเอง
นะครับ หลังจากที่ได้มีโอกาสนั่งอ่านเพิ่มเติมก็เห็นว่า ในส่วนข้อสรุปที่ทางฝ่ายบริหารได้ทําส่งมาให้
คือ สรุปข้อเท็จจริงในข้อที่ 8 ถึงแม้จะยอมรับว่าเป็นการประเมินที่ไม่ถูกต้อง แต่นางพรรณีฯ ก็ไม่ได้
คัด ค้านวิธีการประเมินรายปี ในขณะเดีย วกันก็ยังส่งตัว แทนเข้ามาร่ว มประชุมในการพิจารณาหา
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แนวทางแก้ไข รวมทั้งได้มีการผ่อนชําระภาษีมาแล้ว และในข้อ 12 นางพรรณีฯ และนางสาวรัตนาฯ
หรือนางสาวอภัสนันท์ ทวีพรวรพัชร์ มีหนังสือขอความเป็นธรรม และขอผ่อนชําระค่าภาษีค้างเป็น
รายเดือน ๆ ละ 7,200 บาท โดยผ่อนงวดแรกวันที่ 7 มกราคม 2555 และงวดต่อไปชําระทุกวันที่ 7
ของเดือน จนกว่าจะชําระภาษีครบถ้วน เทศบาลฯ เห็นว่า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน จึงพิจารณาให้ผ่อนชําระภาษีค้างตามที่ร้องขอ แต่เพื่อประโยชน์ในการติดตามบังคับเอา
ค่าภาษีอากรค้างและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของทางราชการ จึงแจ้งให้นางพรรณีฯ และนางสาวรัตนาฯ
มาทําสัญญารับสภาพหนี้ไว้เป็นหนังสือ แต่ให้ถือว่าเป็นการผิดนัดชําระ แต่หลังจากนั้นก็ปรากฏว่า
ไม่เ ป็นไปตามนั้น มาถึงตรงนี้ ผมก็มองว่าทางฝ่ายบริหารก็ น่าจะสู้เ พื่อรั ก ษาผลประโยชน์ของทาง
ราชการมากกว่านี้หน่อยนะครับ และมีประเด็นเรียนถามอีกข้อหนึ่งว่า นางสาวรัตนา วิระคํา หรือที่
เปลี่ยนชื่อแล้ว ปัจจุบันได้มีการชําระภาษีอากรที่ดินและโรงเรือนแห่งนี้เป็นปัจจุบันหรือไม่ เพราะเรา
พูดกันเรื่องของเดิมที่ค้าง คือมันขัดแย้งกันตั้งแต่ตอนที่รับโอนมา แต่อยากจะถามว่า ณ ปัจจุบันตั้งแต่
รับโอนมาแล้ว ไม่ได้มีสภาพเป็นลูกหนี้ร่วม แต่มีสภาพเป็นเจ้าของ ได้ดําเนินการชําระภาษีอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่ เพื่อที่จะประกอบการพิจารณา ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ
และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ทางฝ่ายบริหารเองก็ขอยอมรับว่า การปฏิบัติงานที่ผิดพลาดไปนี้ ก็เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่
และฝ่ายผู้บริหารเองด้วย แต่เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายสมัยติดต่อกันมา ซึ่งก็จะไม่โทษ
ว่าเป็นความผิดของผู้ใด เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็พยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของเทศบาลอย่าง
จริงจัง เป็นการประเมินย้อนหลังไป หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า มีการไม่ชําระภาษีของรายนี้
อยู่ ถ้าเป็นกรณีที่จัดเก็บภาษีปีต่อปี ส่วนใหญ่ทางฝ่ายปฏิบัติก็จะไม่มีปัญหา ทางฝ่ายบริหารเองก็จะ
น้อมรับเอาคําแนะนําของท่านไปปรับปรุงวิธีปฏิบัติดําเนินการในการเก็บภาษีให้รัดกุม และให้ความเป็น
ธรรมต่อประชาชน จริง ๆ แล้ว ในการจัดเก็บภาษีกับประชาชนนั้น ฝ่ายบริหารตระหนักอยู่ตลอดเวลา
ว่า เราควรจะใช้มาตรการที่ประนีประนอม อะลุ่มอะหล่วย เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อผู้เสียภาษีมาก
เกินไปนัก แต่ก็ขอเรียนให้ทราบว่า ในปัจจุบันนี้ปริมาณที่เทศบาลจะต้องจัดเก็บจากประชาชนมีจํานวน
มากมายหลายอย่าง เมื่อไม่กี่วันมานี้ผมไปเป็นผู้แทนของเทศบาลไปทําการตกลงประนีประนอมภาษี
ป้ายรายหนึ่ง จากต้นเงินเพียงสองแสนกว่าบาท เพิ่มขึ้นมาถึงเก้าแสนกว่าบาท มีทั้งเงินเพิ่มค่าปรับอะไร
ต่าง ๆ ทางอัยการซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องก็ได้นัดไกล่เกลี่ยระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้คือเทศบาล ผมก็ไ ป
ยืนยันว่า ถ้ามีวิธีไหนที่ทางเทศบาลจะลดได้ ก็ยินดีที่จะลดให้นะครับ ถ้ามีระเบียบเปิดช่องให้ทางเราทํา
ได้ แต่เนื่องจากเราเป็นราชการ สามารถที่จะปฏิบัติราชการเฉพาะภายในขอบเขตที่กฎหมายให้อํานาจ
เท่านั้นเอง เมื่อทางผู้พิพากษาเจ้าของเรื่องเรียกไปหน้าบัลลังก์ ทางผู้พิพากษาก็บอกว่า เทศบาลไม่
สามารถที่ลดได้ เพราะเขาเป็นเทศบาล แม้แต่ทางผู้พิพากษาเจ้าของคดีก็ยังพูดอย่างนี้เลยนะครับว่า
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ลดไม่ได้ มีอย่างเดียวที่จะลดได้คือ ขอให้ลูกหนี้ชําระเป็นเงินสดมาครั้งเดียวทันที ก็จะลดดอกเบี้ย
ค่าปรับเงินเพิ่มเป็นจํานวนหนึ่งแสนบาท เมื่อได้คุยกับฝ่ายลูกหนี้แล้ว เขาก็ยินยอมที่จะชําระเพียงงวด
เดียว เพราะสามารถประหยัดเงินไปได้ประมาณหนึ่งแสนบาท ดังนั้นอยากจะเรียนให้สภาเทศบาล
ทราบว่า เราคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก เราอยากจะจั ดเก็บภาษีด้ว ยความ
ยินยอมพร้อมใจของประชาชน เราไม่อยากจะไปใช้อํานาจในการบังคับจัดเก็บ เพราะว่าผู้บริหารเองก็
เป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนกัน ในคําถามที่ทางท่านสมาชิกฯ สอบถามว่า ที่จริงคุณรัตนาฯ เป็นคนที่ 3
นางปิ่นเป็นเจ้าของ และโอนให้กับคุณพรรณีฯ ที่จริงแล้วคุณพรรณีฯ จะต้องเป็นคนเสียภาษี หนี้
ไม่ควรจะตกไปถึงคุณรัตนาฯ เพราะเขาเป็นบุคคลที่ 3 หนี้ควรจะตกไปบุคคลรายแรกที่รับโอนเท่านั้น
นี่พูดถึงตามข้อเท็จจริงต่าง ๆ การที่ว่าเทศบาลสู้หรือไม่ ตามระเบียบแบบแผนของทางเทศบาลแล้ว
เมื่อทางสํานักงานอัยการสูงสุดซึ่งเป็นทนายความแทนเทศบาลมีค วามเห็นว่า ไม่สามารถจะฟ้องได้
เพราะเป็นการประเมินที่ไม่ถูกต้อง ตัวนี้ก็เป็นสิทธิ เป็นผลประโยชน์ของประชาชนที่สํานักงานอัยการ
สูงสุด มีคําวินิจฉัย อย่างนี้ ซึ่งทางเทศบาลเองก็น้อมรับ เราก็ ต้องฟังคําแนะนํ าของทางอั ยการสูงสุ ด
เพราะถือว่าเป็นทนายของแผ่นดิน ส่วนคําถามที่ถามว่า หลังจากที่คุณรัตนาฯ รับโอนมาจากคุ ณ
พรรณีฯ มาแล้ว ชําระภาษีเป็นอย่างไร คุณรัตนาฯ ได้ชําระภาษีอย่างถูกต้องทุกปีตั้งแต่ที่ได้รับโอนมา
จนถึงปัจจุบัน ไม่เคยค้าง เพราะฉะนั้นทางฝ่ายบริหารก็จะพยายามทําความตกลงกับฝ่ายกองคลังว่า
ในการจัดเก็บภาษีไม่ควรปล่อยให้ค้างหลายปี เพราะจะเป็นปัญหาในการจัดเก็บ ถ้าเก็บปีต่อปีได้อย่างนี้
จะไม่เป็นปัญหาคงค้างเท่าไหร่ แต่กรณีนี้เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบทีหลังว่า รายนี้ยังไม่มีการชําระ
ภาษี เป็นการประเมินย้อนหลัง ทําให้ค่าภาษีจากที่ต่อปีไม่มากนักประมาณไม่ถึงแสนบาท พอรวมกัน
หลายปีแล้วเป็นเงินหกถึงเจ็ดแสนบาทขึ้นมา ผมในนามของฝ่ายบริหารเองก็ยอมรับในความบกพร่อง
ที่เจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้บริหารด้วยได้กระทําไป ขอยืนยันว่าในครั้งต่อไปทางเราจะพยายามดูแลในเรื่องนี้
ให้เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น และรักษาไว้ซึ่งสิทธิของประชาชนผู้เสียภาษีด้วย ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิป ราย
หรือไม่ ไม่มีท่านใดอภิปรายนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติที่ 4.1 เรื่อง ขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นเงินคืนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่ นางสาวรัตนา วิระคํา เปลี่ยนชื่อ –
สกุลเป็น นางสาวอภัสนันท์ ทวีพรวรพัชร์ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 18 เสียงครับ
ท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครั บ
นอกนั้น งดออกเสียงครับ
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จํานวน 18 เสียง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
จ่ายเป็ น เงิน คืนภาษีโ รงเรือนและที่ดิน ให้ แก่ นางสาวรั ต นา วิร ะคํ า ซึ่ งได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ – สกุ ล เป็ น
นางสาวอภัสนันท์ ทวีพ รวรพั ช ร์ จํา นวนเงิน 122,111 บาท (หนึ่ ง แสนสองหมื่ น สองพั น หนึ่ ง ร้อ ย
สิบ เอ็ ด บาทถ้ว น) สมาชิก ฯ ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 2 คน

4.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อ
คืนเงินให้กับโรงเรีย นอนุบ าลลําปาง (เขลางค์รัต น์อนุส รณ์) เป็นจํานวนเงิน 35,160 บาท
(สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่
เสนอใหม่ ข้อ 4.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อ
คืนเงินให้กับโรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เป็นจํานวนเงิน 35,160 บาท (สามหมื่น
ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) เชิญ ผู้เสนอ
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อคืนเงินให้กับโรงเรียนอนุบาล
ลําปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เป็นจํานวนเงิน 35,160 บาท (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาด
เงิ น สะสมของเทศบาลนครลํ า ปาง เพื่อ คืน เงิน ให้ กับ โรงเรี ยนอนุ บ าลลํ า ปาง (เขลางค์ รัตน์ อ นุ ส รณ์ ) ตาม
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง และส่งคืนให้กับโรงเรียนอนุบาลลําปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ที่ได้ส่งคืนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจําปี 2558 ให้กับเทศบาลนครลําปางเกินกว่า
จํานวนที่ต้องคืนจริง เป็นจํานวนเงิน 35,160 บาท (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับ และต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ ภายในกําหนดอายุ
ความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนรายรับ โดยถือปฏิบัติตามข้อ 95 และข้อ 96 และในการถอนคืน
รายรับให้ปฏิบัติ ดังนี้ ขอคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ่ า ยขาดเงิ น สะสมได้ โ ดยต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ข้อ 94 และข้อ 96 (2)
เหตุผล
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลนครลําปาง ได้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) รวม 4 งวด เป็นจํานวนเงิน 13,024,000 บาท
(สิบสามล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยโรงเรียนอนุบาลลําปางฯ ได้ใช้จ่ายเงินในการจัดซื้ออาหารและจ้าง
คนงานประกอบอาหารให้นักเรียนตลอดปีงบประมาณ ซึ่งเมื่อดําเนินการโครงการแล้วเสร็จ ทางโรงเรียนพบว่า
มีเงินเหลือจ่าย จึงได้ส่งคืนให้กับเทศบาลนครลําปาง เป็นจํานวนเงิน 971,260 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
สองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบการใช้เงินอุดหนุนของเทศบาล
นครลําปาง ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯดังกล่าว ปรากฏว่าโรงเรียน
อนุ บ าลลํ า ปางฯ ได้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น ในการจั ด ซื้ อ อาหารและจ้ า งคนงานประกอบอาหารฯเป็ น จํ า นวนเงิ น
12,087,900 บาท (สิบสองล้านแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) มียอดเงินคงเหลือจริงที่ต้องส่งคืนให้กับ
เทศบาล เป็ น จํ า นวนเงิ น 936,100 บาท (เก้ า แสนสามหมื่ น หกพั น หนึ่ ง ร้ อ ยบาทถ้ ว น) ทํ า ให้ โ รงเรี ย น
อนุบาลลําปางฯ ส่งคืนเงินเกินกว่าจํานวนที่ต้องคืนจริง เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 35,160 บาท (สามหมื่นห้าพัน
หนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) ต่อมาโรงเรียนอนุบาลลําปางฯ ได้ทราบเรื่องส่งเงินเกินจํานวนดังกล่าว จึงมีหนังสือ
ที่ ศธ 04131.0175/213 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขอคืนเงินโครงการอาหารกลางวันเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ 2558 ที่นําส่งเทศบาลเกินจํานวน และเทศบาลนครลําปางจึงต้องส่งเงินจํานวนดังกล่าวคืน
ให้กับโรงเรียนอนุบาลลําปางฯ ต่อไป
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของ
เทศบาลนครลําปางเพื่อคืนเงินให้กับโรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เป็นจํานวนเงิน 35,160 บาท
(สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ข้อ 94 และข้อ 96 (2) ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิป ราย
หรือไม่ ไม่มีท่านใดอภิปรายนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติที่ 4.2 เรื่อง ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อคืนเงินให้กับโรงเรียนอนุบ าลลําปาง
(เขลางค์ รั ตน์ อนุ ส รณ์ ) เป็ นจํ านวนเงิ น 35,160 บาท (สามหมื่ นห้ าพั นหนึ่ งร้ อยหกสิ บ บาทถ้ ว น)
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ
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นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับ
ท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อ
คืนเงินให้กับโรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เป็นจํานวนเงิน 35,160 บาท (สามหมื่น
ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

4.3 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ ส ภาท้อ งถิ ่น เห็น ชอบ จํ า นวน 1 คน และหัว หน้า หน่ว ยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่
เกี่ย วข้อ งที่ส ภาท้อ งถิ่น เห็น ชอบ จํา นวน 1 คน เพื่อ แต่ง ตั้ง เป็น คณะกรรมการการศึก ษา
ของเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่
เสนอใหม่ ข้อ 4.3 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ จํานวน 1 คน และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ส ภา
ท้อ งถิ่น เห็น ชอบ จํา นวน 1 คน เพื่อ แต่ง ตั้ง เป็น คณะกรรมการการศึก ษาของเทศบาลนครลํา ปาง
เชิญ ผู้เสนอ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาล และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ผู้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ จํานวน
1 คน และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ จํานวน 1 คน เพื่อ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายกิตติ ภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี นครลํ าปาง ขอเสนอญั ตติ เรื่อง ให้ส ภาเทศบาล
นครลําปาง พิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ จํานวน 1 คน และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ จํานวน 1 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาของ
เทศบาลนครลําปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่ อ ให้ มี คณะกรรมการการศึ กษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ครบถ้ ว นตามแนวทาง และ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด มาทําหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยประกอบด้วย (6) ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภา
ท้องถิ่นเห็นชอบ เป็นกรรมการจํานวน 1 คน (7) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภา
ท้องถิ่นเห็นชอบ เป็นกรรมการ จํานวน 1 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1316
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เหตุผล
เนื่องจากเทศบาลนครลําปางจะจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลนครลําปาง และจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ง ชาติ เพื่อสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง จึงขอให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาเห็นชอบกรรมการ
การศึกษาเทศบาลนครลําปาง ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน และหัวหน้า หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 คน ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาเป็นอย่างดี และเหมาะสมแก่
การทํ า หน้า ที่ ร่ว มกํา หนดนโยบายด้ า นการศึ กษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม และพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบ
แผนการศึกษาของเทศบาลนครลําปาง เพื่อจะได้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครลําปาง
ต่อไป
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่
สภาท้องถิ่นเห็นชอบ จํานวน 1 คน และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่น
เห็ น ชอบ จํ า นวน 1 คน เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการการศึ ก ษาของเทศบาลนครลํ า ปาง ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ท่านนายกฯ ครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ตามญัตติ
ดังกล่าว สําหรับหัว หน้าหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง กระผมขอเสนอชื่อ นายสุทิน
แก้วพนา ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 และปฏิบัติ
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หน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการการศึกษา
ของเทศบาลนครลําปาง และสําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ กระผมขอเสนอชื่อ นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์
อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการ
การศึกษาของเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุม ในญัตติที่ 4.3 เรื่อง ขอเสนอ
ญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ส ภาท้อ งถิ่น เห็น ชอบ จํานวน 1 คน
และหัว หน้า หน่ว ยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เ กี่ย วข้อ งที่ส ภาท้อ งถิ่น เห็น ชอบ จํ า นวน 1 คน
เพื่อ แต่ง ตั้ง เป็น คณะกรรมการการศึก ษาของเทศบาลนครลํา ปาง ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครลําปาง คือ นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง คือ นายสุทิน แก้วพนา
ผมจะขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม ทีละท่านนะครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง คือ นายสุทิน แก้วพนา สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง
1. นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครลําปาง
2. นายสุทิน แก้วพนา หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เป็น คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครลําปาง
4.4 ญัต ติ เรื่อ ง เสนอญั ตติขออนุมัติกันเงินในหมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 22 โครงการ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่
เสนอใหม่ ข้อ 4.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 22 โครงการ เชิญ ผู้เสนอ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกีย รติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา
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รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผู้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ พร้อม
เอกสารประกอบการเสนอญัตติฯ ดังกล่าวต่อไปนี้
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 22 โครงการ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินใน
หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวน 22 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 78,742,100 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ลํ า ปางตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม จนถึ ง ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 50 มาตรา 53 (1) มาตรา 56 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อ หนี้ผูก พัน แต่มีค วามจํา เป็น จะต้อ งใช้จ่า ยเงิน นั้น ต่อ ไปอีก ให้อ งค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น รายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน
การเบิกจ่า ยเงิน การฝากเงิน การเก็บ รัก ษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
พ.ศ. 2547 ข้อ 59
เหตุผล
เนื่ อ งจากเทศบาลนครลํ า ปางมี ร ายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งบางรายการ
ที่ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และมีความจําเป็นจะต้อง
ดําเนินการต่อ จํานวน 22 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 78,742,100 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
ดั ง นั้ น จึ ง ขอโปรดนํ า เสนอที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น
ในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวน 22 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 78,742,100 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
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นายกเทศมนตรีนครลําปาง

เอกสารประกอบการเสนอญัตติขอกันเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีมไิ ด้ก่อหนี้ผูกพัน
หน่วยงาน/
หมวด/
งบประมาณ
รายการ
เหตุผล
แผนงาน/งาน
ประเภท
(บาท)
กองวิ ชาการและ ค่าที่ดินและ 1). ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED 3,000,000 -อยู่ระหว่าง
แผนงาน/แผนงาน สิ่งก่อสร้าง/ค่า โดยทําการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
การดําเนินการ
บริหารงานทั่วไป/
ก่อสร้าง
LED พร้ อ มโครงสร้ า งและอุ ป กรณ์
จัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารทั่วไป
สิ่ง
จํา นวน 5 ป้ าย ในเขตเทศบาลนคร
ตามระเบียบ
สาธารณูปโภค ลํ า ปาง ขนาดพื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 6.00
พัสดุ
ตรม. ความสูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร
และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.25592561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3
หน้า 3-181)
กองสวัสดิการ
สังคม/แผนงาน
สังคมสงเคราะห์/
งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์/
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

2 ) . ค่ า พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล
ผู้ ด้ อ ยโอกาส ผู้ สู ง อายุ และเครือ ข่ า ย
ของเทศบาลนครลําปาง เพื่อจัดเก็บ
ข้อ มู ล และแสดงรายงาน รายละเอี ย ด
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและเครือข่ายของ
เทศบาลนครลําปาง ตามกลุ่มเป้าหมาย
(ตามราคาในท้องถิ่น)
(ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.25592561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.4

40,000

-อยู่ระหว่าง
การประชุม
คณะกรรมการ
การบริหารและ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์
ของหน่วยงาน
สังกัด
กระทรวงมหาด

28
หน้า 3-187)

หน่วยงาน/
แผนงาน/งาน

หมวด/
ประเภท

ไทย จังหวัด
ลําปาง

รายการ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผล

29
สํานักการศึกษา/ ค่าที่ดินและ
แผนงาน
สิ่งก่อสร้าง/
การศึกษา/ งาน ค่าบํารุงรักษา
ระดับก่อนวัย
และปรับปรุง
เรียนและ
ที่ดินและ
ประถมศึกษา
สิ่งก่อสร้าง

3). เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปางทั้ง 6
โรงเรียน ๆ ละ 200,000 บาท ทั้งนี้จะ
เบิกจ่ายต่อเมือ่ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สดุ ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558 (ตามราคาในท้องถิ่น)
(ตามแผน พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-89)
คงเหลือทีย่ ังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน
5 โรงเรียน ประกอบด้วย
1. ค่าซ่อมแซมอาคารสุชาดา โรงเรียน
เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เป็นเงิน
200,000 บาท
2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าํ -ส้วม
อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์
อนุกูล) เป็นเงิน 200,000 บาท
3. ค่าปรับปรุงห้องน้าํ อาคารอาลัมภางค์
และห้องน้าํ อาคารกุกกุฏนคร โรงเรียน
เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เป็นเงิน
200,000 บาท
4. ค่าปรับปรุงอาคารสุเรนทร์ โรงเรียน
เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เป็นเงิน
200,000 บาท
5. ค่าปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า โรงเรียน
เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เป็นเงิน
200,000 บาท

1,000,000

-อยู่ระหว่าง
การดําเนินการ
จัดซื้อ
จัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ
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หน่วยงาน/
หมวด/
แผนงาน/งาน
ประเภท
สํานักการศึกษา/ ค่าที่ดินและ
แผนงาน
สิ่งก่อสร้าง/ค่า
การศึกษา/งาน
บํารุงรักษา
ระดับก่อนวัย
และปรับปรุง
เรียนและ
ทีด่ ินและ
ประถมศึกษา
สิ่งก่อสร้าง

สํานักการศึกษา/
แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ/งาน
กีฬาและ
นันทนาการ

รายการ
4).ค่ า ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งน้ํ า อาคารเวี ย งละ
ก อ น โ ร ง เ รี ย น เ ท ศ บ า ล 4 ( บ้ า น
เชี ยงราย) โดยทํ า การเปลี่ ย นสุ ขภั ณ ฑ์
ห้ อ งน้ํ า บางส่ ว น ซ่ อ มแซมระบบท่ อ
ประปา-สุ ข าภิ บ าล ทาสี ผ นั ง และฝ้ า
เพดาน และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล)(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561)ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่
3.1 หน้า 3-76)

ค่าที่ดินและ 5).ค่ า ก่ อ สร้ า งอาคารเอนกประสงค์
สิ่งก่อสร้าง/ บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซี
อาคารต่าง ๆ ลํ า ปาง) โดยทํ า การก่ อ สร้ า งอาคาร
ค.ส.ล.จํ า นวน 1 หลั ง ขนาดพื้ น ที่ ใ ช้
สอยไม่ น้ อ ยกว่ า 1,500 ตารางเมตร
พร้ อ มปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ โ ดยรอบ และ
งานอื่ น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.25592561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1
หน้า 3-104)

งบประมาณ
(บาท)
200,000

20,000,000

เหตุผล
-อยู่ ร ะหว่ า งการ
ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
จัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุ

-อยู่ ร ะหว่ า งแก้ ไ ข
รายละเอี ย ดแบบ
แปลน พื้นที่ใช้สอย
โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง
อ า ค า ร เ พื่ อ ใ ห้
เหมาะสมกับการใช้
งาน
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หน่วยงาน/
แผนงาน/งาน
สํานัก
ปลัดเทศบาล/
แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ/ งาน
วิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

หมวด/
ประเภท
ค่าครุภัณฑ์/
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

สํานัก
ค่าที่ดินและ
ปลัดเทศบาล/ สิ่งก่อสร้าง/ค่า
แผนงานการ
ก่อสร้างสิ่ง
ศาสนา
สาธารณูปโภค
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ/ งาน
วิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
6). ค่ า ปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ การท่ อ งเที่ ย ว
95,000
-อยู่ระหว่างการ
(ไทย อั ง กฤษ จี น ) เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า
ประชุม
ปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว (ไทย
คณะกรรมการ
อังกฤษ จี น) เพื่อ ปรั บปรุง เว็ บไซต์ การ
การบริหารและ
ท่องเที่ยวเทศบาลนครลําปางในรูปแบบ
จัดหาระบบ
มุ ม ม อ ง บ น มื อ ถื อ แ ล ะ Tablet ก า ร
คอมพิวเตอร์ของ
ปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ใ ห้ ส ามารถรองรั บ
หน่วยงาน สังกัด
ระบบ QR Code สถานที่ท่องเที่ยว การ
กระทรวงมหาดไทย
พั ฒ นาฟั ง ก์ ชั่ น การแนะนํ า สถานที่
จังหวัดลําปาง
ท่องเที่ยวในรูปแบบเสียง (ไทย อังกฤษ
จี น ) การเพิ่ ม เติ ม สื่อ วี ดี โ อแนะนํ า การ
ท่อ งเที่ ยว การแปลภาษาอัง กฤษ และ
ภาษาจีนเพิ่มเติม (ตามราคาในท้องถิ่น)
(ตามแผนพั ฒ นาสามปี ( พ.ศ.25592561) ยุ ทธศาสตร์ ที่ 7 แนวทางที่ 7.1
หน้า 3-230)
รายการ

7).ค่าจัดทําป้ายข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ (ไทย อังกฤษ จีน) โดยทํา
การติดตั้ งป้า ย ขนาดความกว้า ง 1.20
เมตร ความสู ง 3.00 เมตร พร้ อ ม
หลั ง คาคลุ ม ป้ า ย จํ า นวน 6 ป้ า ย และ
งานอื่ น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.25592561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.3
หน้า 3-234)

300,000

-อยู่ ร ะหว่ า งการ
ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
จัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุ
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หน่วยงาน/
หมวด/
แผนงาน/งาน
ประเภท
สํานัก
ค่าที่ดินและ
ปลัดเทศบาล/ สิ่งก่อสร้าง/ค่า
แผนงานการ
ก่อสร้างสิ่ง
ศาสนา
สาธารณูปโภค
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ/ งาน
วิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
8). ค่ า จั ด ทํ า ป้ า ยบอกทางไปสู่ แ หล่ ง 500,000 -อยู่ ร ะหว่ า งการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์(ไทย อังกฤษ จีน)
ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
โดยทําการติดตั้งป้าย ขนาดความกว้าง
จัดจ้างตามระเบียบ
2.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร จํานวน
พัสดุ
16 ป้าย และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล)(ตามแผนพั ฒ นาสามปี ( พ.ศ.
2559-2561) เปลี่ ย นแปลง ฉบั บ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.3 หน้า 9)

สํานัก
ค่าที่ดินและ
ปลัดเทศบาล/ สิ่งก่อสร้าง/ค่า
แผนงานการ
ก่อสร้างสิ่ง
ศาสนา
สาธารณูปโภค
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ/ งาน
วิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

9).ค่าจัดทําป้ายภาพประวัติศาสตร์นคร
ลํ า ปาง บริ เ วณทางเดิ น เท้ า ถนน
พ ห ล โ ย ธิ น ช่ ว ง ห น้ า โ ร ง เ รี ย น
บุญวาทย์วิทยาลัย และโรงเรียนลําปาง
กัล ยาณี โดยทํ า การติด ตั้ งป้ า ยภาพ
ประวัติศาสตร์นครลําปาง ขนาดความ
กว้าง 1.20 เมตร ความสูง 2.00 เมตร
จํ า นวน 30 ป้ า ย และงานอื่น ๆ (ตาม
แบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพั ฒ นา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่
7 แนวทางที่ 7.3 หน้า 3-235)

รายการ

300,000

-อยู่ ร ะหว่ า งการ
ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
จัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุ
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หน่วยงาน/
แผนงาน/งาน
สํานัก
ปลัดเทศบาล/
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป/ งาน
บริหารทั่วไป

หมวด/
ประเภท
ค่าครุภัณฑ์/
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

รายการ
10).ค่ า พั ฒ นาระบบสารสนเทศ
ศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว ม เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า
พัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการ
ร่ ว ม เพื่ อ สนั บ สนุ น การทํ า งานของ
ศูนย์บริการร่วม (One Stop Service)
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
เป็นระบบที่มีคุณลักษณะที่สามารถ
เก็ บ ฐานข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร แต่ ล ะ
กระบวนงาน การรั บ เรื่อ ง – ส่ ง ต่ อ
การอนุ มั ติ การอนุ ญ าตงานผ่ า น
ระบบฯ การออกรายงานสรุปผลทาง
สถิ ติ ข อ งผู้ ใช้ บ ริ ก าร ข อง แต่ ล ะ
ก ร ะ บ ว น ง า น ต า ม คู่ มื อ สํ า ห รั บ
ประชาชนของเทศบาลนครลํ า ปาง
( ต า ม ร า ค า ใ น ท้ อ ง ถิ่ น ) ( ต า ม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.4 หน้า
3-187)

งบประมาณ
(บาท)
90,000

เหตุผล
-อยู่ระหว่างการ
ประชุม
คณะกรรมการ การ
บริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงาน สังกัด
กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดลําปาง
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หน่วยงาน/
หมวด/
แผนงาน/งาน
ประเภท
สํานัก
ค่าครุภัณฑ์/ค่า
ปลัดเทศบาล/ บํารุงรักษาและ
แผนงานการ
ปรับปรุง
รักษาความ
ครุภัณฑ์
สงบภายใน/
งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย

กอง
ค่าที่ดินและ
สาธารณสุข สิ่งก่อสร้าง/ค่า
และ
ต่อเติมหรือ
สิ่งแวดล้อม/ ดัดแปลงอาคาร
แผนงานการ
บ้านพัก
พาณิชย์/ งาน
ตลาดสด

รายการ
11).เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมรถยนต์บันได
เ ลื่ อ น อั ต โ น มั ติ ห ม า ย เ ล ข 1 7
หมายเลขทะเบี ย น ลป ผ 6905
โดยทํ า การซ่ อ มปรั บ ปรุ ง ระบบขา
หยั่ ง ระบบยกบั น ไดเลื่อ นอั ต โนมั ติ
ระบบไฟฟ้ า ควบคุ ม บั น ได ระบบ
น้ํามัน ไฮดรอลิคและหล่อลื่น และ
ระบบอื่น ๆ ที่ ต้ อ งทํ า งานเกี่ ย วข้ อ ง
สั ม พั น ธ์ กั น (ตามราคาในท้ อ งถิ่ น )
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25592561) เปลี่ ย นแปลง ฉบั บ ที่ 1
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 แนวทางที่ 5.5
หน้า 6)

12).ค่ า ปรั บ ปรุ ง ตลาดเทศบาล 1
(ตลาดหลักเมือง) โดยทําการรื้อถอน
ผนัง บั นไดเหล็กรูปพรรณ,กระถาง
ต้ น ไม้ , ปรั บ ปรุ ง ผิ ว พื้ น ,ปรั บ ปรุ ง
ห้ อ ง พั ก ชั้ น บ น พ ร้ อ ม ท า ง เ ดิ น ,
ปรับปรุ งระบบไฟฟ้า และงานอื่น ๆ
ตามแบบรู ป รายการของสํ า นั ก
เทศบาล (ตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้า
3)

งบประมาณ
(บาท)
1,300,000

1,298,000

เหตุผล
-อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ซื้ อ
จั ด จ้ า งตามระเบี ย บ
พัสดุ

-อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ซื้ อ
จั ด จ้ า งตามระเบี ย บ
พัสดุ
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หน่วยงาน/
หมวด/
แผนงาน/งาน
ประเภท
สํานักการช่าง/ ค่าที่ดินและ
แผนงานเคหะ สิ่งก่อสร้าง/ค่า
และชุมชน/
ติดตัง้ ระบบ
งานไฟฟ้าถนน
ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ซึ่งเป็น
การติดตั้งครั้ง
แรกในอาคาร
หรือสถาน
ราชการพร้อม
การก่อสร้าง
หรือภายหลัง
การก่อสร้าง

รายการ
13).ค่ า ติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต กระแสไฟฟ้ า
จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ บริ เ วณโรง
พัสดุเคนเน็ต โดยทําการติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ มาใช้ในอาคารบริเวณโรง
เก็บพัสดุเคนเน็ต ส่วนการโยธา สํานัก
ก า ร ช่ า ง ข น า ด กํ า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต
กระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 20 กิโลวัตต์
พร้อมอุป กรณ์ติดตั้ งบนหลัง คาอาคาร
ศู น ย์ เ ครื่ อ งจั ก รกล โรงพั ส ดุ เ คนเน็ ต
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตาม
แผนพั ฒ นาสามปี ( พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.4 หน้า 3155)

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
800,000
-อยู่ ร ะหว่ า งการ
ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
จัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุ
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สํานักการช่าง/ ค่าที่ดินและ
แผนงานเคหะ สิ่งก่อสร้าง/ค่า
และชุมชน/
ก่อสร้างสิ่ง
งานไฟฟ้าถนน สาธารณูปโภค

14).ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนทิพย์วรรณ
ตั้งแต่บริเวณแยกถนนไฮเวย์ลําปาง–งาว
ถึงแยกถนนพหลโยธิน โดยทําการเสริม
ผิ ว แอสฟั ล ท์ ติ ค คอนกรี ต ขนาดกว้ า ง
ประมาณ 8.00-15.00 เมตร หรือตาม
สภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาว
ประมาณ 512.00 เมตร พร้อมปรับปรุง
บ่ อ พั กและงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล)(ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง
ที่ 4.1 หน้า 3-112)

หน่วยงาน/
หมวด/
แผนงาน/งาน
ประเภท
สํานักการช่าง/ ค่าที่ดินและ
แผนงานเคหะ สิ่งก่อสร้าง/ค่า
และชุมชน/
ก่อสร้างสิ่ง
งานไฟฟ้าถนน สาธารณูปโภค

รายการ

3,185,000

-อยู่ ร ะหว่ า งการ
ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
จัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุ

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
15).โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก 2,177,000 -อยู่ ร ะหว่ า งการ
บริ เ วณพื้น ที่ เ ศรษฐกิ จ ในเขตเทศบาล
ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
นครลํ า ปาง บริ เ วณแยกถนนดวงรั ต น์
จัดจ้างตามระเบียบ
กั บ ถนนพหลโยธิ น โดยทํ า การวางท่ อ
พัสดุ
PC ชนิดลอนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาวรวม
บ่ อ พั ก ประมาณ 94.00 เมตร พร้ อ ม
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาด
กว้ า งประมาณ 2.00 เมตร หรื อ ตาม
สภาพ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว
ประมาณ 94.00 เมตร และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตาม
แผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3116)
สํานักการ
ช่าง/แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน/ งาน
บําบัดน้าํ เสีย

ค่าครุภัณฑ์/ค่า
บํารุงรักษาและ
ปรับปรุง
ครุภัณฑ์

หน่วยงาน/
หมวด/
แผนงาน/งาน
ประเภท
สํานักการช่าง/ ค่าที่ดินและ
แผนงานเคหะ สิ่งก่อสร้าง/ค่า
และชุมชน/
ก่อสร้างสิ่ง
งานไฟฟ้าถนน สาธารณูปโภค

16). ค่าซ่อมแซมและปรับปรุง สภาพรถ
แท ร ก เต อ ร์ ตี น ต ะ ข าบ ห มา ย เ ล ข
ทะเบียน ลป ต 1051 โดยทําการปรับ
ทั้งระบบเครื่องล่าง ซ่อมเปลี่ยนใบแทรค
และส่ ว นประกอบอื่ น ๆ ที่ ต้ อ งทํ า งาน
เกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น (ตามราคาใน
ท้อ งถิ่ น )(ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) เปลี่ ย นแปลง ฉบั บ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 6)

รายการ

300,000

-อยู่ ร ะหว่ า งการ
จัดทําราคากลาง

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
1 7 ) . โ ค ร ง ก า ร บู ร ณ า ก า ร ร ะ บ บ 31,100,000 -อยู่ระหว่างรอการ
สาธารณู ป โภคและโครงสร้ า งพื้น ฐาน
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ
ถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึง
กําหนดแผนการเข้า
แยกถนนช้างเผือก โดยทําการก่อสร้าง
ดําเนินการก่อสร้าง
ปรั บ ปรุ ง ระบบสาธารณู ป โภคพื้น ฐาน
ระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดินความ
ยาวประมาณ 1,460.00 เมตร และงาน
อื่น ๆ ซึ่ ง เป็ น การบู รณาการโครงการ
ระหว่ า งเทศบาลนครลํ า ปางกั บ การ
ไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคโดยเทศบาลนคร
ลํ า ปางรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นงาน
โยธาทั้ง หมดตลอดโครงการ และการ
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ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบค่าใช้จ่า ย
ด้ า นงานไฟฟ้ า (ตามแบบแปลนการ
ไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค) (ตามแผนพั ฒ นา
สามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่
4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-121 )
ตามใบโอนเงิ น งบประมาณ 8,169,600
รายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.
2559 ครั้งที่ 11/2559 โครงการบูรณา
การระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พื้นฐานถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วง
นครถึงแยกถนนช้างเผือก สภามีมติ
อนุ มั ติ ใ นการประชุ ม สมั ย สามั ญ ที่ 3
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2559
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
39,269,600

หน่วยงาน/
แผนงาน/งาน
สํานักการช่าง/
แผนงานเคหะ
และชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน

หมวด/
ประเภท
ค่าครุภัณฑ์/
ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง

รายการ

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
18). โอนตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ต าม 3,300,000 -อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
บัญชีโอนเงินเหลือจ่ายไปตั้งเป็นรายการ
กําหนดราคากลาง
ใหม่ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2559
แล ะ คุ ณลั ก ษ ณ ะ
โอนครั้งที่ 12/2559 สภามีมติอนุมัติ ใน
เฉพาะ
การประชุ ม สมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ
วันที่ 6 ก.ย. 2559 ค่ารถตักหน้าขุดหลัง
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นรถตักหน้าขุด
หลัง (Loade rBackhoe) ชนิดล้อยาง 4
ล้อ ติดบุ้งกี๋ สําหรับตักหน้ารถและบุ้ง
กี๋ ขุ ด ด้ า นหลั ง รถควบคุ ม ด้ ว ยระบบไฮ
ดรอลิกใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะมี
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กํ า ลั ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 70 แรงม้ า ระบบ
ถ่ายทอดกําลังแบบ Hydrostatic หรือ
Torque converter ระบบบังคับเลี้ยวแบบ
Hydrostatic หรือ Hydraulic ชุดบุ้งกี๋ตัก
ติ ด ตั้ ง อยู่ ห น้ า รถควบคุ ม โดยระบบไฮ
ดรอลิ ก ชุ ด บุ้ ง กี๋ ขุ ด ติ ด ตั้ ง อยู่ ด้ า น
ด้ า นหลั ง รถมี ข าค้ํ า ยั น ทํ า ให้ ร ถมั่ น คง
ขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
มีน้ําหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม้
น้ อ ยกว่ า 6,500 กิ โ ลกรั ม หลั ง คากั น
แดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐาน
โรงงานผู้ ผ ลิ ต ระบบไฟฟ้ า 12 โวลท์
พร้ อ มอุ ป กรณ์ ป ระกอบจํ า นวน 14
รายการ บรรจุ ไ ว้ ใ นแผนสามปี (พ.ศ.
2 5 5 9 -2 5 6 1 ) เ พิ่ ม เ ติ ม ฉ บั บ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 2

หน่วยงาน/
หมวด/
แผนงาน/งาน
ประเภท
สํานักการช่าง/ ค่าครุภัณฑ์/ค่า
แผนงานเคหะ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และชุมชน/
และวิทยุ
งานไฟฟ้าถนน

รายการ

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
19).โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่
92,500
-อยู่ ร ะหว่ า งการ
13/2559 สภามีมติอนุมัติในการประชุม
กําหนดราคากลาง
สมั ย สามั ญ ที่ 3 ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 6
ก.ย.2559 เป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ โคมไฟถนน
ขนาด 2 x 18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จํานวน 50 ชุด ๆ ละ 1,850 บาท
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สํานักการช่าง/ ค่าครุภัณฑ์/
แผนงานเคหะ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และชุมชน/
และวิทยุ
งานไฟฟ้าถนน

หน่วยงาน/
หมวด/
แผนงาน/งาน
ประเภท
สํานัก
ค่าที่ดินและ
ปลัดเทศบาล/ สิ่งก่อสร้าง/ค่า
แผนงาน
ต่อเติมหรือ
บริหารงานทั่วไป/
ดัดแปลง
งานบริหารทั่วไป อาคารบ้านพัก

20). โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่
13/2559 สภามีมติอนุมัติในการประชุม
สมั ย สามั ญ ที่ 3 ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 6
ก.ย.2559 เป็นค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้า ชนิด
LED ขนาด 150 วัตต์ แสงขาวมีเลนส์
ขยาย IP 65 จํานวน 100 ชุด ๆ ละ
4,950 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) (ตาม
แผนพั ฒ นาสามปี ( พ.ศ.2559-2561)
เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 6 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4
แนวทางที่ 41 หน้า 2)

495,000

-อยู่ ร ะหว่ า งการ
กําหนดราคากลาง

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
21).ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์บริการ 700,000 -อยู่ ร ะหว่ า งการ
ร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ (One Stop
ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
Service) โดยทํ า การปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ โ ถง
จัดจ้างตามระเบียบ
อาคารสํ า นั ก การช่ า ง-กองคลั ง ชั้ น 1
พัสดุ
เป็นศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์โดยปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ไฟฟ้า
รายการ
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ติดตั้งเคาน์เตอร์และตู้เก็บเอกสารชนิด
ติดกับที่ และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล)(ตามแผนพั ฒ นาสามปี ( พ.ศ.
2559-2561)เปลี่ ย นแปลง ฉบั บ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 7)

สํานัก
ค่าที่ดินและ
ปลัดเทศบาล/
สิ่งก่อสร้าง/
แผนงาน
ค่าบํารุงรักษา
บริหารงานทั่วไป/ และปรับปรุง
งานบริหารทั่วไป
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

22). ค่ า ปรั บ ปรุ ง ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย
ภายในอาคารสํ า นั ก งานเทศบาลนคร
ลําปาง โดยทําการติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย
พร้อมเดินระบบท่อน้ําเสียเพิ่มเติม และ
ต่อเชื่อมระบบบําบัดน้ําเสียเดิมกับระบบ
บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ใหม่ ภายในสํ า นั ก งาน
เทศบาลนครลํ า ปาง และงานอื่ น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตาม
แผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3208)

300,000

-อยู่ ร ะหว่ า งการ
ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
จัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุ

รวมทั้งสิ้น จํานวน 22 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 78,742,100 บาท
(เจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายครับ
เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ญัตติที่ฝ่ายบริหารได้
นําเสนอเข้ามามีทั้งหมด 22 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 78,742,100 บาท ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นงบประมาณ
ที่ใช้ในการลงทุนปี 2559 ซึ่งใกล้เคียงประมาณเก้าสิบเจ็ดล้านของปีงบประมาณ 2559 สําหรับเป็น
การลงทุ น เป็ นการกระตุ้ นเศรษฐกิจ ของจั งหวั ด ลํ าปาง แต่ก็ ยั งไม่ไ ด้ ทํ า ซึ่ง ผมมี ค วามคิด ว่า การ
หมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น ธนบัตรฉบับใบละ 100 บาท
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เมื่อถูกเปลี่ยนมือไปมาหลายรอบ แต่ละรอบก็จะทําให้เกิดการผลิตในระบบเศรษฐกิจเป็นมูลค่าเท่ากับ
หนึ่งร้อยบาท ถ้าธนบัตรฉบับ 100 บาท 1 ใบ หมุนไปถึงสิบรอบ ก็จะมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นคิดเป็นมูลค่า
หนึ่ง พันบาทต่อ ปีไ ปด้ว ย นี่คือ ตามหลัก เศรษฐศาสตร์น ะครับ ถ้า ทั้ง ประเทศไทยมีก ารใช้เ งิน สด
ห้าสิบล้าน และเงินจํานวนนี้หมุนไปสิบรอบในแต่ละปี ก็จะทําให้เกิดผลผลิตในระบบเศรษฐกิจประมาณ
ห้าร้อยล้านบาท นี่คือตัวอย่างนะครับ ซึ่งตัวเลขเช่นนี้ก็เรียกว่า ค่า GDP ของประเทศไทยในแต่ละปี
คือการหมุนเงินนะครับ ในแต่ละส่วนผมจะโยงไปถึงการกันเงินตัวนี้ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันนะครับ ใน
หลักเศรษฐศาสตร์จะมีภาคเศรษฐกิจ ภาคครัวเรือน และภาครัฐ ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทย
ในภาคครัวเรือนถือว่าเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ซึ่งได้แก่ แรงงาน ที่ดิน ทุน และผู้ประกอบการ โดย
ภาคครัวเรือนจะขายปัจจัยการผลิตให้แก่ภาคธุรกิจ ได้ค่าตอบแทนในรูปของ ค่าจ้าง ค่าเช่า ดอกเบี้ย
และกําไร และผลตอบแทนเหล่านี้ภาคครัวเรือนจะนําไปซื้อสินค้าและบริการจากภาคธุรกิจอีกต่อหนึ่ง
ในภาคธุรกิจเป็นผู้ผลิตที่ใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากภาคครัวเรือน เพื่อผลิตสินค้าและบริการและนํามา
ขายให้กั บ ภาคครั ว เรือ น ส่ว นภาครั ฐ ก็ มี หน้า ที่ดู แลเสถี ย รภาพของทางเศรษฐกิจ ไม่ว่า จะเป็ น ช่ว ง
เศรษฐกิจตกต่ําหรือฟื้นตัว โดยอาศัยนโยบายด้านรายได้ รายจ่าย และขาดดุลทางด้านการคลัง เป็น
การยกตัวอย่างในระบบเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเหตุการณ์ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ก็ถือว่า
มีการรั่วไหลของรายได้ออกจากการหมุนเวียนของเงิน คําว่า รั่วไหล คือ มีครัวเรือนไม่ได้นํารายได้
ทั้งหมดจากการขายปัจจัยการผลิตไปซื้อสินค้าและบริการ ทําให้รายได้หมุนเวียนในเศรษฐกิจลดลง
ส่วนที่รั่วไหลในภาคครัวเรือนก็คือ การออมเงิน ไม่นําเงินออกมาใช้ และในภาครัฐ การจัดเก็บภาษีก็
ถือว่าเป็นการรั่วไหลส่วนหนึ่งของกระแสหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจเช่นกัน เนื่องจากเป็นการ
ดึงรายได้จากครัวเรือนส่วนหนึ่งเข้ามาสู่ภาครัฐ ทําให้ครัวเรือนมีการใช้จ่ายไปซื้อสินค้าและบริการจาก
ภาคธุรกิจลดลง รวมถึงการจัดเก็บภาษีจากภาคธุรกิจ ส่งผลให้มีการใช้จ่ายเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตจาก
ภาคครัวเรือนลดลง เมื่อเป็นเช่นนี้ เทศบาลก็ต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการจากภาคธุรกิจ รวมถึง
จ่ายค่าตอบแทน ปั จจั ย การผลิตแก่ภาคครั ว เรือน ซึ่งจะส่งผลให้เกิด การอั ด ฉีด รายได้เ ข้าสู่ก ระแส
เศรษฐกิจ ทําให้ภาคธุรกิจมีการขายสินค้าและบริการได้มากขึ้น ส่งผลให้สามารถขายการผลิตโดยซื้อ
ปัจจัยการผลิตได้มากขึ้น รายได้ของครัวเรือนก็จะเพิ่มขึ้น สามารถนําไปซื้อสินค้าและบริการจากภาค
ธุรกิจได้มากเพิ่มขึ้น นี่คือการกระตุ้นการใช้เงินนะครับ ทําไมรัฐบาลยุคนี้จึงมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ
มีการกําหนดให้มีโครงการตําบลละห้าล้านบาท และรัฐบาลก็มีโครงการประชารัฐผ่านกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง กองทุนละห้าแสนบาท ทําไมรัฐบาลจึงมีหนังสือแจ้งมาให้ท้องถิ่นออกมาเกี่ยวกับการ
ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมของเทศบาล ซึ่ ง เมื่ อ ก่ อ นการจะใช้ เ งิ น สะสมต้ อ งเป็ น ไปตามระเบี ย บของ
กระทรวงมหาดไทย ว่าใช้เฉพาะในสิ่งที่จําเป็น ในหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยมีระบุไว้ว่า
โครงการหรือกิจการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า จําเป็นต้องดําเนินการ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน เพื่อให้กระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเราขึ้นไป และทําไมเทศบาลนครลําปาง
ของเราจึงไม่กระตุ้นเศรษฐกิจบ้างครับท่านประธาน เงินงบลงทุนปี 2559 ตั้งไว้ประมาณเกือบเก้าสิบ
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เจ็ดล้านบาท ท่านไม่ใช้เลยครับ ท่านมากันเงินไว้อีกเจ็ดสิบแปดล้านบาท ทําไมไม่กระตุ้นเศรษฐกิจบ้าน
เราครับ ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ว่า ธนบัตร 100 บาท 1 ใบ ถ้าใช้สิบรอบก็เป็นเงินหนึ่งพันบาท ซึ่งก็
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ถึงสิบรอบเป็นเงินหนึ่งพันบาท เป็นค่า GDP ของประเทศไทยนะครับ ท่าน
ต้องใช้นะครับ เงินงบประมาณให้ไปแล้ว ท่านเอามากัน ก็ไม่รู้ว่าท่านติดขัดปัญหาอะไร ผมเห็นหนังสือ
เอกสารประกอบการเสนอญัตติของการกันเงิน เช่น การก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED จํานวนเงิน
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ก็ บอกว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการจั ดซื้อจัดจ้าง ท่านน่าจะ
เริ่มทําตั้งแต่ต้นปี เพื่อเตรียมการประมาณการเพื่อจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเรานะครับ และอีกเรื่องหนึ่ง
ก็คือ โครงการสร้างศูนย์นันทนาการ จํานวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ท่านก็บอกว่าอยู่
ระหว่างการแก้ไขแบบแปลนพื้นที่ใช้สอย โครงสร้างของอาคาร เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เมื่อท่าน
เสนองบประมาณเข้าสู่งบประมาณประจําปี ทางฝ่ายบริหารน่าจะเตรียมตัวให้พร้อมที่จะใช้เงินในส่วนนี้
เพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเรา ในภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาขนาดนี้ ก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ส่วนหนึ่ง เทศบาลนครลําปางจะเป็นเฟืองเล็ก ๆ ตัวหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อความกินดี
อยู่ดีของพี่น้องประชาชนนะครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายครับ
เชิญ นายสมบูรณ์ คุรภุ ากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติที่จะขอกันเงิน
22 โครงการ ก็ อย่างที่ท่านสมาชิก สภาเมื่อสั ก ครู่ไ ด้อภิป รายไปคือมุ่งหวั งที่อยากจะให้ฝ่ายบริหาร
ผลั ก ดั นโครงการไปสู่ก ารปฏิบั ติเ พื่อ จะให้เ ป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตรงนี้ผมก็ เ ห็ นด้ว ยนะครั บ ก็
อยากจะขอให้ ฝ่ า ยบริ ห าร คราวนี้ ก็ ค าดว่ า การกั น เงิ น ต่ า ง ๆ คงจะไม่ มี ปั ญ หานะครั บ แต่ ถ้ า ได้
งบประมาณไปแล้ ว ก็ ข อให้ เ ร่ ง หน่ อ ยนะครั บ ผมเข้ า ใจดี ว่ า งบประมาณในปี ที่ ผ่ า นมามี ห ลายร้ อ ย
โครงการ อาจจะอยู่ระหว่างดําเนินการตกค้างอยู่ 22 โครงการ ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นก็ถือว่าไม่มาก
นะครับ ก็จะให้โอกาสฝ่ายบริหาร แต่มีอยู่โครงการหนึ่ง คือ โครงการที่ 17 โครงการบูรณาการระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน หรือที่เรียกเข้าใจง่าย ๆ คือ โครงการนําสายไฟฟ้าลงดิน ตัวผมเอง
ผมเห็นด้วยที่ท่านได้เสนอโครงการนี้มาตอนปีงบประมาณ 2559 จํานวนสามสิบเอ็ดล้านบาท ที่สภาได้
อนุมัติไปแล้ว แต่ในส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาแปดล้านกว่าบาท ที่เข้าสู่สภาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 และ
สภาก็ไ ด้อนุมัติไป ซึ่งยอดเงินตัว นี้ก็ยั งเป็นปั ญหาอยู่ เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้ว ในโครงการที่ 17 นี้
ส่ว นตัว ผมเอง นายสมบูร ณ์ คุรุภ ากรณ์ เนื่อ งจากมีส่ว นหนึ่ง ที่ผ มสนับ สนุน และส่ว นที่ส องผม
ได้อภิปรายคัดค้าน เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้มีการบันทึกในที่ประชุม เพราะว่าโครงการนี้อาจจะต้องมี
องค์กรตรวจสอบภายนอกเข้ามาตรวจสอบ เพราะฉะนั้นผมเองของดออกเสียงนะครับ ผมก็ขอย้ําอีกที
ว่า เงินแปดล้านบาทมีปริมาณงานเท่าเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง คุณภาพที่ฝ่ายบริหารได้พูดประมาณว่า
ถ้าให้การไฟฟ้าทําจะได้คุณภาพงานออกมาดีกว่า เพราะได้ผู้รับเหมาที่เหมาะสม ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ได้
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เป็นไปตามนั้น เพราะแบบก่อสร้าง ก็คือแบบชุดเดียวกัน การควบคุมงานก่อสร้างก็เป็นไปตามระเบียบ
สํานักนายกว่าด้วยการพัสดุ วิธีการควบคุมงานก็เหมือนกันหมด ทั้งผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจรับ
ต่าง ๆ ก็ต้องมีคุณสมบัติ เป็นวิศวกร เป็นช่าง เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ยืนยันได้แน่นอนว่าปริมาณและ
คุณภาพเหมือนเดิม ไม่ว่าจะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ประมูล และดําเนินการ หรือว่าเทศบาลเป็น
ผู้จัดการประมูลและได้ผู้รับจ้างมาทํา ก็ต้องได้คุณภาพเดียวกัน เนื่องจากแบบเดียวกัน มีปริมาณงาน
เท่ากัน วิธีการควบคุมโดยระเบียบสํานักนายกฯ ก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นผมจึงยืนยันว่า เงินแปดล้าน
บาทน่าที่จะไม่ถูกต้องตามระเบียบ เพราะฉะนั้น ขอสั้น ๆ คือ ในโครงการนี้ผมของดออกเสียงนะครับ
ขอบคุณครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
ครับเชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็เห็นด้วยกับที่ท่านสมาชิกสภาฯ
ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ได้อภิปรายไว้ ผมอยากจะขอให้ทางฝ่ายบริหารช่วย
ให้ร ายละเอีย ดเพิ่ มเติมให้ม ากขึ้ นกว่าที่ ระบุ ไ ว้ ใ นช่อ งเหตุ ผ ล กระผมจะเรีย งไปทีล ะลํ าดั บ นะครั บ
รายการที่ 1 ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED งบประมาณ 3,000,000 บาท เหตุผลที่ขอกันเงินคือ
อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ผมอยากจะขอให้ทางฝ่ายบริหารช่วยอธิบาย
ลงลึกไปในรายละเอียดว่า ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุถึงขั้นตอนไหนแล้ว ประกาศแล้ว
ไม่มีใครมาซื้อซองเลย หรือมีผู้มาซื้อซอง แต่ไม่มีผู้สนใจมายื่นราคาเลย ต่อมารายการที่ 5 ค่าก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซีลําปาง) งบประมาณ 20,000,000 บาท
(ยี่ สิ บ ล้ า นบาทถ้ ว น) ให้ เ หตุ ผ ลที่ ต้ อ งขอกั น เงิ น เพราะยั ง ไม่ มี ก ารก่ อ สร้ า งว่ า อยู่ ร ะหว่ า งแก้ ไ ข
รายละเอียดแบบแปลน พื้นที่ใช้สอย โครงสร้างของอาคาร เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ก็อย่างที่
ทราบกั น ดี ว่ า ก่ อ นที่ จ ะเป็ น แผน ก่ อ นที่ จ ะเป็ น โครงการ ทางสภาเทศบาลแห่ ง นี้ ไ ด้ อ นุ มั ติ ใ ห้ เ ป็ น
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 จํานวนเงิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ตอนนั้น
ทางสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้รับการชี้แจงจากทางฝ่ายบริหารแล้วว่า อาคารแห่งนี้จะมีรูปร่างลักษณะ
อย่างไร วัสดุที่ใช้เป็นอย่างไร มีหลักเกณฑ์ในการที่จะให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับแผนงาน
ทางด้านการศึกษา การศาสนาวัฒนธรรมได้อย่างไรบ้าง แต่นี่ก็ครบปีแล้วที่ได้อนุมัติงบประมาณไป
และก็ไม่ได้ลงมือก่อสร้าง แต่ให้เหตุผลว่า อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดแบบแปลน พื้นที่ใช้สอย เพื่อให้
เหมาะสมกับการใช้งาน ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีคําถามว่า ตอนที่ออกแบบครั้งแรกไม่เหมาะสมกับ
การใช้งานอย่างไร ขอให้ช่วยชี้แจงด้วย เพราะเป็นงบประมาณจํานวนมาก ถ้าอาคารหลังนี้ได้ก่อสร้าง
เร็วแล้วเสร็จ พี่น้องประชาชน เยาวชนของเราก็จะได้ใช้ประโยชน์ แต่เวลาล่วงเลยไปหนึ่งปี ไม่ได้ทํา
อะไรเลย เพียงแค่บอกว่า อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดแบบแปลน พื้นที่ใช้สอย เพื่อให้เหมาะสมกับการ
ใช้งาน ก็เลยสงสัยว่า เดิมมันไม่เหมาะสมอย่างไร แล้วที่แก้ไขใหม่ เหมาะสมกว่าอย่างไร มีหลักการ
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เหตุ ผ ลอย่า งไร ทํา ไมจึง ต้อ งไปแก้ไ ขแบบ ตั ด สิน ใจเอง หรือ มีผู้ทั ก ท้ว ง ผมเห็ น โครงการในส่ว น
ที่เกี่ยวข้องกับสํานักปลัด เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยว เรื่องป้ายมีเป็นจํานวนมากเลยและอยู่ระหว่าง
การจัด ซื้อจัด จ้างตามระเบียบพั สดุทั้งนั้นเลย ก็ ถามด้วยคําถามเดิมเหมือนข้างต้นรายการครับว่า
แบบเสร็จแล้ว ประกาศแล้วไม่มีใครมาหรืออย่างไรครับ เป็นปัญหาเพราะอะไร ถ้าได้กันเงินไว้แล้วจะ
ไม่มีปัญหาซ้ําแบบเดิมอีกหรือไม่ ก็อยากให้บ้านเมืองเรามีสภาพแวดล้อมที่ดี ที่สวยงาม นักท่องเที่ยว
ที่ไปมาจะได้ใช้ประโยชน์จากป้ายบอกสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น จริง ๆ ก็อยากจะถามแทบทุกโครงการนะครับ
เพราะว่าเป็นประเด็นที่มีบริบทต่างกัน อย่างเช่นในส่วนของรายการที่ 13 อยู่ระหว่างการดําเนินการ
จัดซื้อจั ดจ้างตามระเบีย บพั สดุ ผมก็ สงสัย ว่า ทํ าไมก่อนหน้านั้นที่มีก ารจัด ซื้อจัด จ้างที่เกี่ยวข้องกั บ
พลังงานแสงอาทิตย์ก็ดําเนินการได้รวดเร็วดี แต่ทําไมรายการที่ 13 นี้จึงได้ค้างมาเป็นปี ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ส่วนรายการที่ 16 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ หมายเลข
ทะเบียน ลป ต 1051 โดยทําการปรับเปลี่ยนระบบเครื่องล่าง ซ่อมเปลี่ยนใบแทรค และส่วนประกอบ
อื่น ๆ ที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยให้เหตุผลว่า อยู่ระหว่างการจัดทําราคากลาง และตอน
ที่ได้ตั้งงบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ไม่ได้ตั้งตามราคากลางที่กําหนดหรือครับ
ผมคิดว่าเหตุผลที่อธิบายมา เป็นเพียงตัวหนังสือที่เขียนไว้ไม่ให้ช่องเหตุผลมันว่างเฉย ๆ เท่านั้นเอง
ไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลเท่าใดนัก ต่อมาลําดับที่ 18 ในนี้ระบุว่าเป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เหตุผลก็คือ อยู่ระหว่างกําหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ก็มีคําถามเดิมครับว่า ในรายการที่
เกือบเต็มหน้ากระดาษเอ 4 ช่องนี้ ถ้าผมอ่านก็จะยาว แต่ก็ขออ่านสักนิดหนึ่งว่า เป็นชนิดขับเคลื่อน
4 ล้อ ตักหน้าขุดหลัง ชนิด 4 ล้อยาง ติดบุ้งกี๋ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกําลังไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า
ระบบถ่ายทอดกําลังแบบ Hydrostatic หรือ Torque converter บังคับเลี้ยว Hydrostatic ชนิดบุ้งกี๋ตักหน้า
ควบคุมโดยไฮดรอลิก มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เหล่านี้ผมถามว่า ข้อความเหล่านี้ไม่ใช่คุณลักษณะหรือ
ครับ และช่องงบประมาณ 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ไม่ใช่ราคากลางหรือครับ
ทําไมจึงต้องขอกันเงินและให้เหตุผลอย่างนี้อีก และมีคําถามสําหรับรายการที่ 19 และ 20 ในนี้ระบุว่า
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 13/2559 สภามีมติอนุมัติในวันที่ 6 กันยายน 2559 รายการที่ 20
ก็เช่นกันบอกว่า โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 13/2559 เหมือนกัน เนื่องจากผมไม่เห็นหนังสือ
ใบโอน ผมจึงอยากจะถามว่าเป็นการโอนครั้งที่ 13 ในใบโอนเดียวกันถูกต้องแล้วหรือไม่ หรือมีครั้งที่ 12
ครั้งหนึ่ง และอีกรายการหนึ่งเป็นครั้งที่ 13 และอยากจะสอบถามเกี่ยวกับประเด็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
และการตกลงทําสัญญาจ้าง การควบคุมงาน และการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ 17 ขอได้ช่วย
อธิบายให้ด้วยว่า ในรายการที่ 17 นี้เมื่อเปรียบเทียบกับรายการที่ 15 ถ้าท่านประธานจะช่วยกรุณาโน้ต
ไว้ก็ได้นะครับ ผมถามว่า ในรายการที่ 15 จะมีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร ควบคุมงาน ตรวจรับงาน
และเบิกจ่ายเงินอย่างไร เพราะผมเคยอภิป รายไว้ในการประชุมครั้งที่แล้ว ว่า 4 ท่านที่เกี่ยวข้องคือ
นายก ปลัด คลัง และช่าง นายกฯ ตั้งเป็นนโยบาย ปลัดฯ ทําเป็นแผนเข้าสภา เมื่อสภาอนุมัติแล้ว ช่างก็
ต้องไปควบคุมการก่อสร้าง และคลังก็จ่ายเงิน ผมจึงอยากจะเรียนถาม ขอให้ทางผู้บริหารช่วยอธิบาย
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ในว่า ในโครงการที่ 15 มีวิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร ที่บอกว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบ ทําอย่างไร และในโครงการที่ 17 บอกว่าอยู่ระหว่างรอการไฟฟ้าส่วนภู มิภาคฯ
กําหนดแผนการเข้าดําเนินการก่อสร้าง ผมก็อนุมานตามสติปัญญาที่มีและพิจารณาจากข้อมูลที่ฝ่าย
บริหารให้มาว่า เมื่อเหตุ ผลที่ระบุ ว่า การไฟฟ้าได้กํ าหนดแผนการเข้าดํ าเนินการก่อสร้างแล้ว สิ่งที่
จะต้องตามมาก็คือ จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรครับ ฝากท่านประธานเรียนถามเท่านี้ก่อนครับ
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ
และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ก่อ นอื่ น ทางฝ่ า ยบริ ห ารเองก็ ใ คร่ ข อกราบขอบพระคุ ณ ท่ า นสมาชิ ก ทุ ก ท่ า นที่ มี ค วามหวั ง ดี ต่ อ การ
บริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งทุกท่าน
มีส่วนรับผิดชอบอยู่ ผมขออนุญาตชี้แจงอย่างครอบคลุมถึงคําถามที่ท่านได้ถามไว้ว่า การที่ฝ่ายบริหาร
ได้ ข ออนุ มั ติ กั น เงิ น รายจ่ า ยประเภทค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง จํ า นวน 22 โครงการเป็ น จํ า นวนเงิ น
78,742,100 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อสภาแห่งนี้ ด้วยเหตุว่า
1. รายการทั้ง 22 โครงการนี้ยังไม่ได้มีการทําสัญญาจ้าง ถ้ามีการทําสัญญาจ้างเสร็จแล้ว ฝ่ายบริหารก็
ไม่ต้องนําเสนอต่อสภา สามารถที่จะกันเงินได้เลย นี่คือหลักการที่หนึ่ง สองคือ ทําไมปฏิบัติงานล่าช้า
กระผมขอกราบเรียนว่า เป็นวงจรของงบประมาณนะครับ ไม่ใช่ว่าในงบประมาณปี 2559 จะไม่มีงาน
ก่อสร้างออกมาเลย ในปี 2559 ก็จะมีงานของงบประมาณปี 2558 ก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้ตามมา งาน
ของปี 2559 ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปทําในปี 2560 เพราะวงจรกับระยะเวลาจะมีความสัมพันธ์กันอยู่ คือ
สภาได้อนุมัติงบประมาณ งบประมาณก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมไป พอถึงช่วงนั้นฝ่ายบริหารกับ
ฝ่ายประจํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานของทางปลัดเทศบาล รวมถึงทีมงานของสํานักการช่างก็จะต้องมี
หน้าที่รันงานให้เ ป็นไปตามโครงการ การที่จะทํ าโครงการในงบประมาณให้สู่ภาคปฏิบัตินั้น ก็ จะมี
ระเบียบของทางราชการกํากับอยู่ เช่น ต้องมีบันทึกหลักการและเหตุผลมาประกอบโครงการแต่ล ะ
โครงการว่า แต่ละโครงการนั้นมีหลักการอย่างไร มีเหตุผลความจําเป็นอย่างไรบ้าง และสองก็คือ จะมี
ปริมาณงาน และจะสั มพั นธ์กับ ปริมาณเงิน ปริมาณงานนั้นทางเทศบาลก็ จะต้องตั้งคณะกรรมการ
ประมาณราคาขึ้นมาว่า โครงการนั้นคณะกรรมการจะประมาณราคาตามหลัก วิชาการช่างเป็นเงิน
จํานวนเท่าไหร่ ซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องไปเป็นจํานวนเงินเดียวกับที่สภาอนุมัติ อาจจะต่ํากว่าหรือสูงกว่า
ก็ได้ เพราะระยะเวลาของการทํางบประมาณ กับระยะเวลาของการประมาณราคามันแตกต่างกันอยู่
ราคาของวัสดุก็จะขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นในแผนก็จะเป็นวงเงินที่ประมาณการไว้อย่างคร่าว ๆ
ณ เวลานั้น พอถึงเวลาที่จะจัดทํางบประมาณ ก็จะเป็นราคาหนึ่งเหมือนกัน อาจจะเป็นราคาเดียวกับ
ในแผนและเอามาอยู่ในงบก็ได้ หรืออาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มมากขึ้น เพราะไม่สามารถที่จะ
จัดทําได้ในขณะนั้น ก็เป็นราคาที่สอง พอถึงราคาที่สามก็คือราคาที่ทางเทศบาลจะต้องดําเนินการจัดซื้อ
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จัดจ้าง ระเบียบของทางราชการบอกว่า จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อประมาณ
ราคา ณ วันที่เขาประมาณราคา ซึ่งจะใกล้เคียงกับเวลาที่ทางกองคลังจะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มากที่สุด เพราะฉะนั้นเหตุผลที่บอกว่าทําไมราคาจึงไม่เหมือนกัน ก็ตามที่กระผมได้ชี้แจง การประมาณ
ราคาจะมีความสําคัญมากเพราะว่า ถ้าประมาณราคาเกินไปจากความเป็นจริง คณะกรรมการก็จะต้อง
รั บ ผิ ด ชอบทางแพ่ ง คื อ จะต้ อ งคื น เงิ น จํ า นวนนั้ น ให้ กั บ เทศบาล ถ้ า ประมาณราคาต่ํ า ไป ก็ จ ะเกิ ด
ผลกระทบขึ้นอย่างหนึ่งคือ ทางเทศบาลไม่สามารถที่จะหาผู้รับจ้างได้ เพราะราคาต่ํามากเกินไป เราเจอ
ปัญหานี้อยู่ บางโครงการจะต้องประกวดราคากันสองถึงสามครั้ง ก็ไม่มีผู้ใดสนใจที่จะมาเสนอราคา
เพราะเหตุว่า ราคาที่เทศบาลประมาณการไว้ต่ํามากเกินไป ด้วยเหตุผลตัวนี้ ซึ่งทางฝ่ายบริหารกําลัง
ทําความเข้าใจกับฝ่ายประจําอยู่ว่า จะมีช่วงของการประมาณราคาอยู่ เช่น 3-7% ซึ่งเขาจะสามารถ
ประมาณการได้ ในขณะนี้ฝ่ายประจําได้ประมาณการที่ช่วงต่ําที่สุดคือ 3% ทั้งที่มีช่องห่างว่า สามารถ
ที่จะขยับเวลาไปถึง 7% ได้ ถ้า 7% แล้วก็จะมีผู้รับเหมาจํานวนมากรายที่เขาสนใจจะมาเสนอราคา แต่
ถ้าประมาณราคาไว้ตรงที่ 3% แล้วก็จะเกิดปัญหาว่า ประเมินกี่ครั้งก็ไม่ได้ผู้รับเหมา หรือพอทําสัญญา
แล้ว ประมูลไปแล้วเขาไม่มาทําสัญญา เราก็ยึดหลักประกันสัญญา หรือทําสัญญาแล้ว เขามาทํางาน
ล่าช้า เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ล่าช้าเนื่องจากว่า เราไม่สามารถหาผู้รับเหมาที่มีคุณภาพดีได้ เพราะเหตุที่ว่า
ราคาที่เราประมาณการต่ํามากเกินไป ถามว่าวิธีการทําอย่างไร เทศบาลจะต้องดําเนินการตามระเบียบ
พัสดุ ปี 2535 จะมีขั้นตอนอยู่ ถ้าปฏิบัติผิดพลาดไปจากนั้น ทางสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินก็จะทํา
หน้าที่มาเป็นผู้ตรวจสอบ ว่าดําเนินการตามระเบีย บหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็จะมีปัญหาตามมากับ
ทางเจ้าหน้าที่ทันที อาจจะมีโทษทางอาญา มีโทษทางวินัย หรือมีโทษทางแพ่ง เพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้
เรี ย นกั บ ท่ านสมาชิก ได้ ว่ า ทางเจ้า หน้ า ที่เ องระมั ด ระวั ง รอบคอบมากที่ จะไม่ ใ ห้ เ กิด การผิด พลาด
วิธีการจ้างก็เป็นไปตามระเบียบพัสดุว่า วงเงินเท่าไหร่จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา สอบราคา หรือประกวด
ราคา ถ้าประกวดราคาก็ต้องใช้วิธี e-auction คือวิธีเปิดเผย e-auction ถ้าสมคบกัน ไม่ e-auction
สมคบกัน ฮั้วกันมีโทษหนักตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอราคาต่อรัฐ โทษสูงสุดถึง 25 ปีเลย
นะครับ กฎหมายฮั้วไม่ใช่ธรรมดานะครับ ผิดกฎหมายมาตรา 157 ความผิดจําคุกแค่ 10 ปี แต่ถ้าผิด
พระราชบัญญัติการเสนอราคา มีโทษถึง 25 ปี สูงสุดกว่าประมวลกฎหมายอาญาด้วยซ้ํา เพราะฉะนั้น
ขั้นตอนตรงนี้เจ้าหน้าที่เ ขาจะระมัด ระวังเป็นอย่างยิ่ง ก่อสร้างเสร็จแล้ว ก็จะต้องมีค ณะกรรมการ
ตรวจรับ มีช่างผู้ควบคุมงานจํานวนก็จะอยู่ที่วงเงินก่อสร้าง ถ้าวงเงินก่อสร้างมากก็จะมีผู้ควบคุมมาก
มีคณะกรรมการตรวจรับหลายคน ซึ่งผู้บริหารก็จะเอาเจ้าหน้าที่ระดับสูง ที่มีเงินเดือนเยอะ ๆเข้ามา
เป็นกรรมการ เพราะคนที่มีเงินเดือนสูง ๆ ถ้าทํางานพลาดไปก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง เราจะไม่ใช้
เจ้าหน้าที่เด็ก ๆ ก็เพราะเหตุนี้ เมื่อตรวจรับไปแล้ว เวลาที่ส่งงานจะต้องตรวจรับภายใน 3 วัน ถ้า
เกินจากนี้มีโทษ มีความผิด ตรวจรับเสร็จแล้ว ต้องจ่ายเงินให้เขาภายใน 7 วัน ใช้ระเบียบว่าด้วยการเงิน
ถ้าเกินจากนั้นมีโทษ เพราะฉะนั้นขั้นตอนที่เราปฏิบัตินี้จะมีระเบียบกฎหมายบังคับอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
ท่ า นเชื่ อ ได้ แ น่ ค รั บ ว่ า เราพยายามไม่ ใ ห้ ง านผิ ด พลาด เพราะว่ า จะมี โ ทษติ ด ตามมาอย่ า งร้ า ยแรง

48
รายการทั้ง 22 โครงการนี้ถึงขั้นที่เกือบจะเสร็จแล้ว เพียงแต่รอที่จะส่งไปประมูล เพราะขั้นตอนของ
e-auction จะมี ขั้ น ตอนอยู่ ม ากมายหลายอย่ า ง ตามที่ ร ะเบี ย บกํ า หนด ถ้ า บอกว่ า อยู่ ใ นช่ ว งการ
ดําเนินการก็หมายความว่า แบบแปลน แผนผัง ประมาณราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ทยอยไปที่กองคลัง
กองคลังมีเจ้าหน้าที่พัสดุอยู่ 3 คนเท่านั้นเอง ต้องเรียงลําดับตามรายการโครงการที่สภาได้อนุมัติ
ยี่สิบถึงสามสิบโครงการ งบประมาณของปี 2559 ก็ออกมาหลายโครงการแล้วเป็นโครงการใหญ่ ๆ
ท่านก็คงเห็นอยู่ และก็คงเหลือบ้างในจํานวน 22 โครงการ ซึ่งจะต้องเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560
อย่างแน่นอน เพราะถ้าไม่เสร็จจะมีปัญหาในเรื่องของการกันเงินขึ้นมาทันที ซึ่งฝ่ายบริหารจะต้องมี
ความรับ ผิด ร่ว มไปด้วย ในฐานะที่ทําให้งบประมาณตกไป บางท่านอาจจะติดใจตรงที่วิธีก ารรัด กุ ม
หรือไม่ บริ สุ ท ธิ์ สะอาดหรือไม่ ซึ่งวิ ธีก ารตรวจสอบตั ว นั้ น เรามีอ งค์ก รภายนอกตรวจสอบเราอยู่
ตลอดเวลา คือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และสํานักงาน ป.ป.ช. ด้วย ทั้ง 2 หน่วยงาน ใครเขียนหนังสือ
ร้องเรียนหรือบัตรสนเท่ห์เข้าไป เขามาตรวจสอบทันทีเลย ถ้าคดีมีมูลที่เขาจะเชื่อได้ว่ามีการทุจริต
เขาก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนการทํางานของเทศบาล ฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่าน
ได้มีความสบายใจว่า การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารว่า เรามีองค์กรข้างนอกซึ่งมีอํานาจอย่างเต็มที่มา
ตรวจสอบเราตลอดเวลาว่าทําถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องฝ่ายบริหารเองก็ต้องรับผิดร่วมกับพนักงาน
ด้วย ผมอธิบายครอบคลุมไปทั้งหมดเพื่อที่จะทําให้สมาชิกสภาแห่งนี้ได้มีความสบายใจว่า ทางฝ่ายบริหาร
ไม่ได้ทํางานโดยพลการ หรือทํางานไปอย่างไม่ล ะเอียดรอบคอบ เราปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบีย บ
ทุกอย่าง เพราะเรามีความรับผิดชอบอยู่ ขอกราบขอบพระคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ
เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญ ยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่กรุณา
ลุก ขึ้นมาให้คําตอบกว้าง ๆ แต่ผมไม่ต้องการนะครับ ผมต้องการคําตอบที่เฉพาะเจาะจงลงไป ไม่ต้อง
มากรายการก็ได้ เอารายการที่ 5 ครับ เพราะผมฟังผมก็ไม่เข้าใจ ว่า ปรับให้เหมาะสม ช่วยอธิบายด้วย
นะครับ ถ้าท่านอธิบายไม่ได้ก็ให้ช่างมาอธิบายก็ดีว่า อย่างไรจึงต้องปรับให้เหมาะสม อย่างไรที่ทําไว้
แล้วจึงไม่เหมาะสม และอีกประเด็นหนึ่งที่ถามไว้และขอความกรุณาท่านประธานได้ช่วยจดไว้ ซึ่งทาง
ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า ในกรณีของรายการที่ 15 กับรายการที่ 17 ถามว่า ถ้าได้รับการกันเงินแล้ว
จะจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร ทางฝ่ายบริหารโดย ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
ก็ได้ลุกขึ้นมาอธิบายในภาพรวม แต่ผมพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องมีความแตกต่างกัน อยากจะให้ท่าน
อธิบายถึงความแตกต่าง เพราะว่าท่านไม่เคยโกหกเลย ฝ่ายบริหารบอกว่า ขอยืนยันตลอด ผมก็เห็นว่า
ท่านก็ยืนพูด ท่านก็ยืนยันตลอด แต่สิ่งที่ปรากฏออกไปมันมีหลายอย่างแล้วที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นผมจะขอ
อีก ครั้งหนึ่งว่าช่ว ยเปรียบเทียบวิธีการจั ดซื้อจั ดจ้างของรายการที่ 15 กับ รายการที่ 17 ให้ด้วยครั บ
ขอบคุณครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ
และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขอบพระคุณท่านมากที่ได้กรุณาได้สอบถามนะครั บ ทางฝ่ายบริหารคิดว่าการสอบถามของท่านนั้น
เหมือนเป็นกระจกเงาให้กับพวกเราได้ส่องดูตัวเองว่า เราได้ทํางานไปอย่างถูกต้อง มีคุณภาพหรือไม่
ต้องขอบพระคุณในจุดนี้เป็นอย่างยิ่ง ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงในรายการที่ 5 ที่เป็นค่าก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ก่อน 15 กับ 17 ได้ครับ แต่ว่าในอาคารเอนกประสงค์ขอเรียนชี้แจงว่า อย่าลืมว่าอาคาร
ตัวนี้เป็นของเทศบาล แต่จะมีอีกอาคารหนึ่งซึ่งเป็นของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตอนนี้ปัญหาว่า
พอรูปแบบของเราอยู่ตัว ทางฝ่ายการท่องเที่ยวก็มีการปรับ แบบ เราก็จําเป็นต้องมีการปรับแบบให้
สอดคล้องกัน ถามว่าเพราะอะไร เพราะจะได้ต่ออาคารสองหลังนี้ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ก็เลยมี
การปรับไปปรับมา แต่ถ้าลงตัวเมื่อไหร่ อาคารสองหลังนี้ต้องต่อเนื่องกันและใช้ประโยชน์ได้อย่างดีกว่า
อาคารที่ เ ราออกแบบเอง ท่ า นคงเข้ าใจในจุ ด นี้ รายการที่ 15 โครงการปรั บ ปรุ ง น้ํ าท่ ว ม จํ า นวน
2,177,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตัวนี้ดูแล้วเกินสองล้านบาท จะต้องทํา
การประกวดราคาโดยวิ ธี e-auction อย่ า งแน่ น อน ถ้ า ไม่ เ กิ น สองล้ า นบาทก็ ทํ า การสอบราคาได้
ขั้นตอนก็เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ขั้นตอนของระเบียบพัสดุ ถ้าตกลงราคาก็ง่ายที่สุด คือเรียกมาก็
ทําการตกลงราคาได้เลย จะเอาใครก็ได้ แต่ถ้าสอบราคา ก็ต้องประกาศโดยเปิดเผย เพื่อหาผู้ที่สนใจ
มาเสนอราคามากราย เพื่อเทศบาลจะได้ประหยัดงบประมาณและมีคุณภาพการก่อสร้างที่ดีขึ้น ถ้า
เป็นการประกวดราคา วงเงินสูงขึ้นก็ต้องใช้วิธี e-auction ก็จะมีขั้นตอนต่าง ๆ อยู่มาก ซึ่งจะเป็นวิธีที่
ละเอียดที่สุด เพราะฉะนั้นจํานวนเงิน 2,177,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ทางกองคลังเทศบาลนครลําปาง ก็จะต้องดําเนินการตามวิธี e-auction คือการประกาศโดยเปิดเผย
ส่วนรายการที่ 17 มีวิธีการ 2 อย่าง 1. ให้ทางการไฟฟ้ารับไปทั้งหมด ซึ่งเทศบาลสามารถตกลงที่จะ
ว่าจ้างการไฟฟ้าเป็นวิธีกรณีพิเศษได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ คือยกให้เขาไป
ทั้งก้อนให้เขาไปทํา และเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบสภาพการก่อสร้าง เหมือนกับระเบียบ
ของเรา หรือ 2. เทศบาลสามารถที่จะประมูลราคาให้บุคคลภายนอกเข้ามาทําการเสนอราคาได้
แต่เนื่องจากว่า ใน MOU ที่เราทํากับการไฟฟ้าไว้ การไฟฟ้าต้องการได้สเปคสิ่งก่อสร้างตามที่เขา
ต้องการ คือ สเปคของการไฟฟ้า กับสเปคการก่อสร้างของเราแตกต่างกันอยู่ สเปคของเขาค่อนข้าง
จะมีความมั่นคงแข็งแรง เพราะทรัพย์สินของการไฟฟ้าคือสายไฟฟ้ากับระบบท่อแยกต่าง ๆ เขาบอกว่า
จะต้องมีถนนที่แข็งแรงตามมาตรฐานของเขา เขาขอดูแลในส่วนนี้ ถ้าเราไปใช้ผู้รับเหมาอีกรายหนึ่ง
อาจจะเป็นผู้รับเหมาท้องถิ่น หากมีการก่อสร้างไปแล้วจะมีปัญหาว่า การไฟฟ้าจะยอมหรือไม่ ถ้าเขา
ไม่ยอมก็จะมีปัญหาต่อไปอีกหลายอย่าง แต่ถ้าการไฟฟ้าดําเนินการก่อสร้างเองเลยทั้งระบบไฟฟ้า
ทั ้ง ระบบถนน ปัญ หาในเรื ่อ งที ่จ ะรับ หรือ ไม่ร ับ ก็จ ะหมดไป แต่ ท างเทศบาลเองก็ จ ะต้ อ งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจรับเข้ามาตรวจสอบโครงการนี้ร่วมกับการไฟฟ้า นั่นคือเหตุผลหนึ่ง ส่วนที่ท่านว่า
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จะถูกหรือจะแพง ท่านอย่ากังวลเลยครับ ถ้าแพงไปก็โดนคืนเงินและโดนคดีอาญาด้วย ถ้าไม่มีเหตุผล
ที่จะชี้แจง สตง. หรือ ป.ป.ช. โดนทันที แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะครับ ยังอยู่ขั้นตอนเริ่มต้น
เท่านั้นเอง ตอนที่ประมาณราคาแล้วจะเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เพราะว่าจะเป็นเอกสารที่ต้องเปิดเผย
ใครสามารถคํานวณได้ว่า สเปคอย่างนี้ไม่คู่ควรกับเงินสามสิบเก้าล้านบาท เขาต้องร้องเรียนแน่นอน
ซึ่งฝ่ายบริหารเองก็ต้องรับผิด ถ้าแก้ตัวไม่ได้ ผมก็เรียนชี้แจงเท่านี้ เพื่อความสบายใจของท่านสมาชิก
ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ
เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณท่านรองนายกฯ สมเกียรติ
มากนะครับที่ช่วยกรุณาอธิบาย ผมเข้าใจแล้ว ทีนี้ก็จะยืนยันนิดเดียว จากข้อมูลที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงมา
ก็คือ ท่านชี้แจงว่า ในส่วนของการที่เป็นแผน และเป็นงบประมาณยังไม่ใช่ในส่วนของราคากลาง ดังนั้น
ที่ผมเคยถามว่า ที่อยู่ในงบประมาณไม่ใช่คุณลักษณะ ไม่ใช่ราคากลางหรือ ท่านก็ได้กรุณาให้ข้อมูลแล้ว
ว่า จะต้อ งมี ค ณะกรรมการไม่ น้อ ยกว่ า 3 คนขึ้ นมาทํ า งาน เพื่ อที่ จะดู ว่ า ปริ มาณงานสั มพั นธ์ กั บ
ปริมาณเงินหรือไม่ มีคณะกรรมการมาทํารายละเอียดประกอบเพื่อให้ออกมาเป็นราคากลางจึงจะ
ส่งไปให้กองคลังดําเนินการต่อไป ตรงนี้ก็ดีครับ ในประเด็นที่ผมเคยสงสัยไว้ตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้ว
ว่า ในเมื่อราคากลางซึ่งเป็นโครงการบูรณาการรายการที่ 17 ทางฝ่ายช่าง ทางผู้เชี่ยวชาญที่ท่านบอกว่า
มีเ งิน เดือ นเยอะ ๆ ต้อ งทํ า งานอย่า งมีค วามรั บ ผิด ชอบ ก็ ไ ด้ ทํ าการประมาณราคาและสรุ ป ให้ท่า น
นําเสนอต่อสภาว่า ในโครงการบูรณาการนําสายไฟลงใต้ดิน สามารถดําเนินการในส่วนของงานโยธาที่
วงเงิน 31,100,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) แต่เนื่องจากว่าไม่ตรงกับที่การไฟฟ้าได้
ระบุมา ซึ่งการไฟฟ้าระบุว่าสามสิบเก้าล้านบาท ก็เป็นเหตุให้ทางฝ่ายบริหารต้องนําเรื่องมาขอให้สภา
แห่งนี้อนุมัติก ารโอนเงิน ซึ่งผมได้อภิป รายไว้ใ นครั้งที่แล้วว่า ไม่ท ราบว่าเป็ นการโอนไปตั้งจ่ายเป็ น
รายการใหม่ ซึ่งทางผู้บริหารได้ตอบขัดแย้งกัน ท่านนายกฯ ตอบว่า ขอยืนยันว่าเป็นการตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แต่ในขณะเดียวกันทางท่านรองฯสมเกียรติ ได้ลุกขึ้นมายอมรับว่า ไม่ได้เป็นรายการใหม่
บรรจุในรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว สภาแห่งนี้ได้รับรองไปแล้วนะครับ ดังนั้น เมื่อไม่ได้เป็นการ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ก็ต้องดูว่ามันเข้าคุณลักษณะที่ทําให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลง หรือคุณสมบัติ
หรือคุณภาพของงานเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ตรงนี้จึงจะถูกต้องตามการโอนเงินครั้งที่ผ่านมา แต่สําหรับ
ผมซึ่งได้คัดค้านไม่เห็นด้วยกับการโอนเงินในครั้งที่ 11/2559 ผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง ได้คัดค้านไว้
ผมไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่าไม่ถูก ต้องตามระเบีย บ แต่มีส มาชิก หลายท่านซึ่งได้เ ห็นชอบ และอนุมัติ
ให้โอนเงินไป ดังนั้นในเมื่อ 1. ไม่ได้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2. แต่ก็ได้รับการโอนเพิ่มมา ตามใบ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ครั้งที่ 11/2559 ระบุว่า ให้โอนเพิ่มมา 8,169,600 บาท (แปดล้าน
หนึ่ ง แสนหกหมื่ น เก้ า พั น หกร้ อ ยบาทถ้ ว น) มาเพิ่ ม เติ ม ลงไปเพื่ อ ให้ ไ ด้ ง บประมาณรวมทั้ ง สิ้ น
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39,269,600 บาท (สามสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) อยู่บนพื้นฐานที่ทาง
เจ้าหน้าที่ได้ทําการประมาณราคาไว้แล้วเพียง 31,100,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
ตอนนี้ ขั้นตอนเท่าที่ผมฟังมาก็ขึ้นอยู่กับทางฝ่ายบริหาร และทางฝ่ายประจําว่า จะประเมินรายการให้
เป็นราคากลางขึ้นไปใกล้เคียงกับ 39,269,600 บาท (สามสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อย
บาทถ้วน) และลงนามยอมรับการประมาณราคาอย่างนี้ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็แน่นอนครับ ภาระความ
รั บ ผิ ด ชอบก็ จะต้ องเกิด ขึ้น ผมอธิบ ายตามที่ ไ ด้ รับ คํ าชี้ แจงจากทางฝ่ ายบริห ารมา ก็ เ ข้ าใจแล้ ว ว่ า
ประเด็นคืออะไร แนวทางในการดําเนินงานเป็นอย่างไร และหากมีอะไรสิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง ก็แน่นอนมีผู้
ที่รับผิดชอบจะต้องเข้ามาตรวจสอบอยู่แล้ว ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอใช้เวลาสั้น ๆ ครับ
เมื่อสักครู่ได้ฟังท่านรองนายกฯสมเกียรติ ได้พูดถึงเรื่องโครงการที่ 17 ลัก ษณะว่า ให้การไฟฟ้าทํา
เงิน อีก แปดล้ านบาทที่ อนุ มั ติไ ปจะทํ าให้มีส เปคสู งกว่าของเทศบาล ผมฟั งแล้ว ผมรู้สึ ก น้อ ยใจแทน
เทศบาล น้อยใจแทนสํานักการช่าง เนื่องจากว่าสํานักการช่างได้ประมาณการไว้ที่สามสิบเอ็ดล้านกว่า
บาท ก็เป็นแบบของการไฟฟ้านั่นเองนะครับ ไม่ได้แตกต่างกันเลย ผมได้ติดตามการทํางานของสํานัก
การช่างมา จะเห็นว่า ไม่ว่าเหล็กเส้นก็ระบุ มอก. ของบริษัทใหญ่ ๆ ที่เป็นมาตรฐานทั้งนั้น เช่น SCG
คอนกรีตก็ต้องมีกํ าลังอัดเท่าไหร่ก็ระบุไป และมีก ารทดสอบ เพราะฉะนั้นไม่เป็นไปตามที่ท่านรองฯ
สมเกียรติพูดนะครับ ที่บอกว่า สเปคของทางโน้นจะสูงกว่า ดีกว่า ทางนี้จะด้อยกว่า ไม่เป็นความจริง
นะครั บ เป็ น ความจริ ง อยู่ อ ย่ า งเดี ย วคื อ เรื่ อ ง อย่ า งที่ ผ มเคยเสนอไปแล้ ว ว่ า งานนี้ ค วรจะเป็ น
ผู้ประกอบการรับเหมาเจ้าเดียว คือทั้งงานโยธา และงานเคเบิล เนื่องจากจะได้เบ็ดเสร็จในทีเดียว จะได้
ไม่ต้องโทษกันไปโทษกันมาในเรื่องของความชํารุดบกพร่องของงาน นี่ต่างหากที่เป็นเรื่องที่ควรจะทํา
ตั้งแต่แรก แต่ก็ไม่ทํา ถือเป็นความ จะว่าน่าอายสําหรับท่านนายกฯ ก็พูดได้ เพราะเคยคัดค้านแล้ว
ไม่ฟัง ก็เอาตามนี้ สุดท้ายก็กลับมาที่เดิม ก็ขอยืนยันนะครับว่า สเปคเหมือนเดิม เนื่องจากใช้แบบของ
การไฟฟ้าแบบเดีย วกัน และคุณภาพผู้ค วบคุมงาน วิศวกรของสํานัก การช่างก็มีค วามสามารถสูง
ผมรู้จัก และเคยเห็นการทํางานอยู่ เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนของเทศบาลเราไม่เก่ง หรือทําไม่ได้ และ
ต้องยกให้เ ขาไปทํ า อี ก งานหนึ่ง คือ เรื่ องของการประมู ล งาน ที่ท่ านรองนายกฯ พู ด ถึ ง e-auction
ปัจจุบันนี้เขามี e-bidding ไม่รู้ว่าทางเทศบาลได้ใช้หรือยัง e-bidding ได้พิสูจน์มาแล้วว่าจะทําให้มีเงิน
เหลือกลับมาอย่างต่ําที่ทําสถิติไว้ ก็มีเงินกลับมาเยอะพอสมควร เนื่องจากการประมูลด้วยวิธี e-bidding
ไม่ได้เห็นหน้ากัน ไม่ได้คุย ไม่รู้จักกัน เพราะฉะนั้นราคาจะแข่งขันกันแบบธรรมชาติ ใครอยากทําก็กด
ราคาลง เพราะฉะนั้นงบประมาณล้านบาท แทบจะจ้างกันที่แปดแสนกว่าบาทถึงเก้าแสนบาท ไม่เกินนี้
ถ้าวิธีนี้มีงานใหญ่ ๆ เช่น งานสร้างโรงยิมยี่สิบล้านบาท หรืองานที่เกินสองล้านบาท ผมอยากจะเสนอ
ให้ท่านใช้ e-bidding ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเป็นอย่างยิ่ง ก็มีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ผมมีข้อสังเกตที่จะกราบเรียนต่อท่านประธานสําหรับโครงการตามรายการที่ 18 ผมนําเรียนท่าน
ประธานว่า ในโครงการที่ 18 เป็นโครงการที่ผู้บ ริหารขอโอนเงินมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดย
ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบไปเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลฯ วันที่ 6 กันยายน 2559
ที่ผ่านมา โดยขอโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อนําไปจัดซื้อจั ดจ้างรถตักหน้าขุด หลั ง ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ วงเงิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งในวันนั้นที่ได้ขอต่อสภา จะ
เขีย นไว้สั ้น ๆ ว่า ค่า รถตัก หน้า ขุ ด หลั ง ชนิ ด ขั บ เคลื่ อน 4 ล้อ และวั น นี้ผ มดู ร ายการนี้ ในคํ า ชี้แ จง
รายละเอียด มีเพิ่มเติมขึ้นมาครับ มีรายละเอียดที่พูดถึง ระบบควบคุมไฮดรอลิก เครื่องยนต์ดีเซล มี
กําลังไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า ฯลฯ ซึ่งตรงนี้ไม่ปรากฏมาก่อน ผมก็เกิดความสงสัยว่า เดิมที่ขอโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ พูดไว้สั้น ๆ ว่า รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แต่วันนี้ไม่ทราบว่าเป็น
เหตุผลอันใดจึงมีคําชี้แจงงบประมาณเพิ่มเติมเข้ามา ทําให้ผมเกิดข้อสงสัย ก็อยากจะเรียนถามท่าน
ประธานผ่านไปยังผู้บริหาร เพื่อจะใช้ประกอบการพิจารณาและจะได้คลายข้อสงสัยตรงนี้ว่า คําชี้แจง
งบประมาณนี้ ได้เพิ่มเติมมาอย่างไร ผมกราบเรียนท่านประธานเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาต
ตอบสั้น ๆ เรื่อง รายละเอียดของครุ ภัณฑ์ตามข้อ 18 ว่าทํ าไมตอนที่ของบประมาณจากสภาแห่งนี้
และ ณ วันนี้ทําไมรายละเอียดมากขึ้น ความจริงแล้วในรายละเอียดตั้งแต่แรกเป็นมาตรฐานโดยรวม
เพราะเป็นครุภัณฑ์กลาง ใช้มาตรฐานกลาง เราใส่รายละเอียดตามมาตรฐานกลาง เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้น
โดยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากงบประมาณที่ได้ขอครั้งก่อน ซึ่งเมื่อครั้งก่อนได้ใส่ในภาพกว้าง ๆ
ของงบประมาณเท่านั้นครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอกราบเรียน
ท่านประธานว่า จะไม่พักเลื่อนการประชุมใช่หรือไม่ครับ คิดว่าคงต้องใช้เวลายาวพอสมควร การที่ได้
ฟังการถาม และการตอบแล้ว ไม่ได้เกิดความสบายใจขึ้นเลยครับ ในญัตติที่จะขอกันเงินหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง วัสดุครุภัณฑ์ 22 โครงการ จํานวนเงิน 78,742,100 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่
หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพราะอะไรครับ เพราะเหตุผลที่ว่า 22 โครงการ เงิน 78,742,100 บาท
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(เจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ถ้าเป็นบริษัทเอกชนควรจะเป็นกําไรสะสม
ไม่ต้องทําแล้ว เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เหมือนนิติบุคคล แต่เป็นนิติบุคคลแบบพิเศษ
คือไม่ต้องหาเงิน ใช้แต่เงินอย่างเดียว กฎหมายบังคับให้มีรายได้เข้ามาจากภาษีอากร หรืออะไรหลาย ๆ
ทาง ขนาดเป็ นบริษั ท ที่ใ ห้ใ ช้เ งินอย่างเดีย ว ยั งใช้เ งินไม่ถู ก เรื่อง ฟั งผู้บ ริหารท่านหนึ่งตอบเรื่องการ
ประมาณราคากลางก็ ดี ระเบี ย บต่ า ง ๆ เป็ น หน้ า ที่ ข องฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารโดยเฉพาะฝ่ า ยบริ ห าร ไม่
จําเป็นต้องมาอธิบายเยิ่นเย้อ สมาชิกอยากจะรู้ว่าเพราะเหตุใด งบประมาณอนุมัติไปตั้งแต่ 1 ตุลาคม
ปีที่แล้ว จนถึงตุลาคมปีนี้ ยังไม่ได้ดําเนินการให้เห็นเป็นรูปเป็นร่าง ถ้าเป็นบริษัทเอกชนที่ต้องหาเช้า
กินค่ํา ป่านนี้เจ๊งไปแล้วครับ ก็แสดงว่าโครงการทั้งหลาย ไม่ได้มีค วามจําเป็นอะไรเลยใช่หรือไม่ ใน
หลักการท่านบอกว่าเพื่อประโยชน์แห่งความต่อเนื่อง ประโยชน์สาธารณะต่อเนื่องจะให้เกิดกับชุมชน
ผมอ่ านให้ ฟั ง นะครั บ ว่า เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารสาธารณะเป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่อ งและสร้า งประโยชน์ แ ก่
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง แล้วหลักการงบประมาณนั้นก็หมายถึงว่า เมื่อนําเสนอต่อสภา
แล้ว โครงการก็ดี วัสดุครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างก็ดี ต้องมีรายละเอียดพร้อมแบบแปลนที่จะดําเนินการ
ได้ทันที เมื่อสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบ และผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบด้วย แล้ว
ในหนึ่งปีถัดมาคือวันนี้มาขอกันเงิน บอกอะไรบ้าง เหตุผลตามเอกสารผมอยากจะเรียนท่านประธานว่า
เป็นเหตุผลกํามะลอ จะให้สมาชิกสภามานั่งเดา นั่งคาดการณ์ว่า การดําเนินการติดขัดตรงไหน การซื้อ
วัสดุครุภัณฑ์ยังตกลงแบ่งผลประโยชน์กันไม่ได้หรืออย่างไร หนึ่งปีที่ผ่านมาท่านกําหนดไว้หมดแล้วนี่
จะซื้ออะไร เครื่องยนต์ชนิดไหน ราคาก็รู้อยู่ ยิ่งมาฟังว่าต้องมีคณะกรรมการประเมินราคากลาง อีก
3 ขั้นตอน และยังให้งบประมาณปี 2560 นี้ผ่านไป ก็ยืนยันได้เลยว่า ในปีหน้าก็จะต้องมาขอกันเงินอีก
เหตุผลท่านอธิบายตั้งแต่ต้น 2 ลักษณะว่า 1. ยังไม่ทําสัญญาจ้าง นี่แสดงว่าประสิทธิภาพไม่ได้เป็นไป
ตามหลักการงบประมาณเลย จึงยังไม่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้ง ๆ ที่เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า เมื่อเสนอ
งบประมาณเข้ามานั้นหมายถึงว่า พร้อมที่จะซื้อพร้อมที่จะจ้าง พร้อมที่จะจัดการประมูลอย่างเรียบร้อย
แล้ว ถ้าท่านต้องอ้างประเมินราคา ก็แสดงว่า แบบแปลน แผนผังที่เสนอสมาชิกสภามานั้น เชื่อไม่ได้สิ
ครับ เพราะท่านไม่ไ ด้บอกว่าเป็นราคาประเมินอย่างนั้น ต้องประเมินไว้ 3% อะไร ท่านไม่ไ ด้พูด ใน
ประเด็นที่สอง ท่านบอกว่าเกิดจากวงจรล่าช้า สภาแห่งนี้ก็ทราบดี และผมก็เชื่อว่าฝ่ายบริหารทุกท่าน
ก็ทราบดี แต่ทําไมไม่แก้ไข ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 มีงบประมาณหลายโครงการเหลือเกิน และ
จํานวนเงินไม่มาก ปีที่ผ่านมาแค่ยี่สิบกว่าล้านบาท ก็มิได้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น
ปีนี้อีกเจ็ดสิบแปดล้านเศษ รวมทั้งการชี้แจงแสดงเหตุผลก็ไม่ได้พูดให้ชัดเจน ถึงเรียนท่านประธานว่า
เหตุผลตามเอกสารเป็นเหตุผลกํามะลอ ท่านไม่เอาความจริงมาพูดเลย ถ้าพูดความจริง สมาชิกก็จะได้
เข้าใจ ไม่ต้องสอบถาม รายการที่ 5 ที่พูดถึงก็ดี รายการที่ 17 18 15 ก็ดี ทําไมไม่พูดความจริง ก็ไป
อ้างว่างบประมาณการท่องเที่ยวยี่สิบห้าล้านบาท เว้นแต่ว่าสามสิบเก้าล้านบาทคือสามสิบเอ็ดล้าน
บวกแปดล้าน ผมไม่ได้เข้าในการประชุมคราวที่แล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 เพราะผมป่ว ย
คนภายนอกดูก็รู้ว่าไม่ถูกต้องแล้ว แต่ก็ยังเอาญัตตินี้ผ่านสภาจนได้ เพราะฉะนั้นผมคงจะไม่อยากจะใช้
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เวลาให้มากกว่านี้ เพียงแต่อยากเรียนท่านประธานว่า ญัตติที่เสนอมานี้ไม่ถูกต้อง แสดงว่าฝ่ายบริหาร
มองเห็นแล้วว่า 22 โครงการที่เสนอเข้ามาในงบประมาณปีที่ผ่านมานั้น ไม่มีความสําคัญและจําเป็น
จริง ๆ เลย เพราะน้ําท่วมซ้ําซากที่ท่านอ้างไว้ 2 จุดนั้นไม่เคยท่วมซ้ําซากเหมือนในเขตเศรษฐกิจย่าน
ดอนปาน สบตุ๋ ย และรายการที่ 18 รถตั ก ล้อยาง ก็ บ อกว่าตอนขออนุ มั ติตั้ง งบประมาณก็ พู ด ตาม
มาตรฐานกลางกว้าง ๆ หลวม ๆ เป็นไปได้อย่างไรครับ คราวนี้มาเพิ่ม ถ้าผมอ่านโดยที่ไม่ฟังอะไร
ผมบอกว่าเป็นการล็อคสเปคเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะมันไม่ตรงกับที่ท่านสมาชิกท่านหนึ่ง ท่านจาตุรงค์
ได้อภิปรายเป็นข้อสังเกต มันไม่ตรงกันกับที่ขออนุมัติตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยรวมแล้ว
ผมมองว่า 1. หลักการที่ขอกันเงินแสดงว่าฝ่ายบริหารไม่ได้เห็นความสําคัญ ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อเนื่อง
และไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแท้จริง อยากทําอะไรท่านก็ใส่แผนพัฒนาเข้ามา ซึ่งจริง ๆ แล้ว
ในแผนพั ฒนา 3 ปีก็ ดี 5 ปี ก็ดี เขาต้องลํ าดั บความสําคัญ ในแต่ล ะแผน แต่ล ะโครงการพร้อมต้องมี
รายละเอียดเกือบครบ จะค้างอยู่อย่างเดียวคือการติดตามเรื่องราคาที่จะเสนอพร้อม แต่ถ้าหากว่ามี
ความพร้อม เมื่องบประมาณผ่านเดือนตุลาคม ใน 3 เดือนผมว่าต้องสามารถดําเนินการประกวดราคา
หรือทํ าสั ญ ญาซื้อขายได้ แล้ว ไม่ใ ช่ว่าผ่านไปหนึ่งปี ก็ ยั ง ทํ าอะไรไม่ สํ าเร็ จ เพราะฉะนั้น หลั ก การก็ ดี
เหตุผลก็ดีที่อ้างมา ผมไม่มีความเห็นชอบด้วยเลยแม้แต่รายการเดียว คืออยากให้เงินมันตกไปเป็นเงิน
สะสมของบริษัทนิติบุคคลเทศบาลนครลําปางเสียจะดีที่สุดครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขณะนี้เวลา 12.50 น. ผมขอ
พักการประชุมชั่วคราวก่อนนะครับ และกลับมาประชุมต่อเวลา 14.00 น. ครับ
พักประชุมเวลา 12.50 น.

(พักรับประทานอาหารกลางวัน)
เริ่มประชุมต่อเวลา 14.00 น.
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอให้เลขานุการสภานับจํานวน
สมาชิกฯ ว่าอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่นะครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง ขณะนี้ได้เวลา 14.00 น.
แล้วครับ สมาชิกสภาฯ เข้าประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้วครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามเวลาที่นัดหมาย ผมขอเริ่ม
ดําเนินการประชุมต่อนะครับ เมื่อสักครู่เราค้างอยู่ในระเบียบวาระที่ 4.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอ
อนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จํ านวน 22 โครงการ จะมีส มาชิก ฯ ท่านใดอภิป รายเพิ่มเติมอีก หรือไม่ค รับ ไม่มีผู้ใ ด
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อภิปรายเพิ่มเติมนะครับ ผู้บริหารจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจาก
ที่ประชุม โดยจะขอลงมติทีละรายการหรือคราวละโครงการนะครับ
รายการที่ 1 ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LEDโดยทําการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
LED พร้อมโครงสร้างและอุปกรณ์ จํานวน 5 ป้าย ในเขตเทศบาลนครลําปาง ขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6.00 ตรม. ความสูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้ า 3-181)
งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง รายการที่ 1 ค่าก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์ LED โดยทําการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED พร้อมโครงสร้างและอุปกรณ์ จํานวน
5 ป้าย ในเขตเทศบาลนครลําปาง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.00 ตรม. ความสูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร
และงานอื่นๆ งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมาชิก ท่านใดเห็ นชอบ
โปรดยกมือนะครับ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED โดยทําการ
ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED พร้อมโครงสร้างและอุปกรณ์ จํานวน 5 ป้าย ในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.00 ตรม. ความสูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบ
แปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 3-181)
กองวิชาการและแผนงาน งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
รายการที่ 2 ค่ า พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ผู้ ด้ อ ยโอกาส ผู้ สู ง อายุ และเครื อ ข่ า ยของ
เทศบาลนครลําปาง เพื่อจัดเก็บข้อมูลและแสดงรายงาน รายละเอียดผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและ
เครือข่ายของเทศบาลนครลําปาง ตามกลุ่มเป้าหมาย (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.4 หน้า 3-187) งบประมาณ 40,000 บาท
(สี่หมื่นบาทถ้วน)

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง รายการที่ 2 ค่าพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และเครือข่ายของเทศบาลนครลําปาง เพื่อจัดเก็บข้อมูลและแสดง
รายงาน รายละเอียดผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและเครือข่ายของเทศบาลนครลําปาง ตามกลุ่มเป้าหมาย
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(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.4 หน้า
3-187) งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมาชิก ท่านใดเห็ นชอบ
โปรดยกมือนะครับ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
และเครือข่ายของเทศบาลนครลําปาง เพื่อจัดเก็บข้อมูลและแสดงรายงาน รายละเอียดผู้ด้อยโอกาส
ผู้ สู ง อายุ แ ละเครื อ ข่ า ยของเทศบาลนครลํ า ปาง ตามกลุ่ ม เป้ า หมาย (ตามราคาในท้ อ งถิ่ น ) (ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.4 หน้า 3-187) กองสวัสดิการสังคม
งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
รายการที่ 3 เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปางทั้ง
6 โรงเรียน ๆ ละ 200,000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-89) งบประมาณ 1,000,000 บาท
คงเหลือที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย
1.ค่าซ่อมแซมอาคารสุชาดา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เป็นเงิน 200,000 บาท
2.ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา-ส้วม อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
เป็นเงิน 200,000 บาท
3.ค่าปรับปรุงห้องน้ําอาคารอาลัมภางค์และห้องน้ําอาคารกุกกุฏนคร โรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านเชียงราย) เป็นเงิน 200,000 บาท
4.ค่าปรับปรุงอาคารสุเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เป็นเงิน 200,000 บาท
5.ค่ า ปรั บ ปรุ ง ระบบสายเมนไฟฟ้ า โรงเรี ย นเทศบาล 7 (ศิ ริ น าวิ น วิ ท ยา) เป็ น เงิ น
200,000 บาท
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง รายการที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่ อ มแซมโรงเรี ย นสั ง กั ด เทศบาลนครลํ า ปางทั้ ง 6 โรงเรี ย น ๆ ละ 200,000 บาท งบประมาณ
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) คงเหลือที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย

57
1.ค่าซ่อมแซมอาคารสุชาดา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เป็นเงิน 200,000 บาท
2.ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา-ส้วม อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เป็นเงิน
200,000 บาท
3.ค่าปรับ ปรุ งห้องน้ําอาคารอาลั มภางค์และห้องน้ําอาคารกุ ก กุฏนคร โรงเรีย นเทศบาล 4
(บ้านเชียงราย) เป็นเงิน 200,000 บาท
4.ค่าปรับปรุงอาคารสุเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เป็นเงิน 200,000 บาท
5.ค่าปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เป็นเงิน 200,000 บาท
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมาชิก ท่านใดเห็ นชอบ
โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 20 เสียง
นายกิตติ จิวะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบจํ า นวน 20 เสี ย ง อนุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่ อ มแซมโรงเรี ย นสั ง กั ด เทศบาลนครลํ า ปางทั้ ง 6 โรงเรี ย น ๆ ละ 200,000 บาท งบประมาณ
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย
1.ค่าซ่อมแซมอาคารสุชาดา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เป็นเงิน 200,000 บาท
2.ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา-ส้วม อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เป็นเงิน
200,000 บาท
3.ค่าปรับปรุงห้องน้ําอาคารอาลัมภางค์และห้องน้ําอาคารกุกกุฏนคร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้าน
เชียงราย) เป็นเงิน 200,000 บาท
4.ค่าปรับปรุงอาคารสุเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เป็นเงิน 200,000 บาท
5.ค่าปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เป็นเงิน 200,000 บาท

รายการที่ 4 ค่าปรับปรุงห้องน้ําอาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
โดยทําการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ําบางส่วน ซ่อมแซมระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ทาสีผนังและ
ฝ้าเพดาน และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-76) สํานักการศึกษา/แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อน
วั ย เรี ย นและประถมศึ ก ษา ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง/ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
นายกิต ติ จิว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง รายการที่ 4 ค่าปรั บ ปรุ ง
ห้องน้ําอาคารเวีย งละกอน โรงเรีย นเทศบาล 4 (บ้านเชีย งราย) โดยทํ าการเปลี่ยนสุ ขภัณฑ์ห้องน้ํา
บางส่วน ซ่อมแซมระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ทาสีผนังและฝ้าเพดาน และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล) งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ
นายกิ ต ติ จิว ะสั น ติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมาชิก ท่านใดไม่เ ห็ นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจํานวน 20 เสียง อนุมัติให้กันเงินค่าปรับปรุงห้องน้ํา
อาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โดยทําการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ําบางส่วน
ซ่อมแซมระบบท่อประปา-สุขาภิบาล ทาสีผนังและฝ้าเพดาน และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
รายการที่ 5 สํานักการศึกษา/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนั น ทนาการ หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง อาคารต่ า ง ๆ รายการ ค่ า ก่ อ สร้ า งอาคาร
เอนกประสงค์ บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซี ลําปาง) โดยทําการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.
จํ านวน 1 หลั ง ขนาดพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยไม่ น้ อ ยกว่ า 1,500 ตารางเมตร พร้ อ มปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์
โดยรอบ และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-104) งบประมาณ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง รายการที่ 5 ค่าก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซี ลําปาง) โดยทําการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. จํานวน
1 หลัง ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) งบประมาณ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ
ท่านประธาน
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นายกิ ต ติ จิว ะสั น ติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมาชิก ท่านใดไม่เ ห็ นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ป ระชุ ม ที่ป ระชุ มมี มติเ ห็ นชอบจํ านวน 17 เสีย ง อนุ มัติใ ห้กั นเงิน ค่าก่อ สร้างอาคาร
เอนกประสงค์ บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซี ลําปาง) โดยทําการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. จํานวน
1 หลัง ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1
หน้า 3-104) งบประมาณ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
รายการที่ 6 ค่ าปรั บ ปรุ งเว็ บ ไซต์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว (ไทย อั งกฤษ จี น) เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า
ปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเที่ยว (ไทย อังกฤษ จีน) เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเที่ยวเทศบาล
นครลําปางในรูปแบบมุมมองบนมือถือ และ Tablet การปรับปรุงเว็บไซต์ให้สามารถรองรับ
ระบบ QR Code สถานที่ท่องเที่ยว การพัฒนาฟังก์ชั่นการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบ
เสียง (ไทย อังกฤษ จีน) การเพิ่มเติมสื่อวีดีโอแนะนําการท่องเที่ยว การแปลภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีนเพิ่มเติม (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์
ที่ 7 แนวทางที่ 7.1 หน้า 3-230) งบประมาณ 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
นายกิ ต ติ จิว ะสั น ติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง รายการที่ 6 ค่ าปรั บ ปรุ ง
เว็บไซต์การท่องเที่ยว (ไทย อังกฤษ จีน) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเที่ยว (ไทย อังกฤษ
จีน) เพื่อปรั บปรุงเว็บไซต์การท่องเที่ยวเทศบาลนครลําปางในรูปแบบมุมมองบนมือถือ และ Tablet
การปรับปรุงเว็บไซต์ให้สามารถรองรับระบบ QR Code สถานที่ท่องเที่ยว การพัฒนาฟังก์ชั่นการแนะนํา
สถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบเสียง (ไทย อังกฤษ จีน) การเพิ่มเติมสื่อวีดีโอแนะนําการท่องเที่ยว การ
แปลภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพิ่มเติม (ตามราคาในท้องถิ่น) งบประมาณ 95,000 บาท (เก้าหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ
ท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 20 เสียง อนุมัติให้กันเงินค่าปรับปรุงเว็บไซต์
การท่องเที่ยว (ไทย อังกฤษ จีน) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเที่ยว (ไทย อังกฤษ จีน) เพื่อ
ปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเที่ยวเทศบาลนครลําปางในรูปแบบมุมมองบนมือถือ และ Tablet การปรับปรุง
เว็บไซต์ให้สามารถรองรับระบบ QR Code สถานที่ท่องเที่ยว การพัฒนาฟังก์ชั่นการแนะนําสถานที่
ท่องเที่ยวในรูปแบบเสียง (ไทย อังกฤษ จีน) การเพิ่มเติมสื่อวีดีโอแนะนําการท่องเที่ยว การแปลภาษา
อั ง กฤษ และภาษาจี น เพิ่ ม เติ ม (ตามราคาในท้ อ งถิ่ น ) (ตามแผนพั ฒ นาสามปี ( พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.1 หน้า 3-230) งบประมาณ 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
รายการที่ 7 ค่าจัดทําป้ายข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ไทย อังกฤษ จีน) โดยทํา
การติดตั้งป้าย ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พร้อมหลังคาคลุมป้าย จํานวน
6 ป้ าย และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.3 หน้า 3-234) งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง รายการที่ 7 ค่าจัดทําป้ายข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ไทย อังกฤษ จีน) โดยทําการติดตั้งป้าย ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร
ความสูง 3.00 เมตร พร้อมหลังคาคลุมป้าย จํานวน 6 ป้าย และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ
ท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเ ห็นชอบจํานวน 20 เสียง อนุ มัติให้กั นเงินค่าจัด ทําป้ายข้อมู ล
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ไทย อังกฤษ จีน) โดยทําการติดตั้งป้าย ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร
ความสูง 3.00 เมตร พร้อมหลังคาคลุมป้าย จํานวน 6 ป้าย และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.3 หน้า 3-234) งบประมาณ
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
รายการที่ 8 ค่าจัดทําป้ายบอกทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์(ไทย อังกฤษ จีน)
โดยทําการติดตั้งป้าย ขนาดความกว้าง 2.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร จํานวน 16 ป้าย และ
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งานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.3 หน้า 9) งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง รายการที่ 8 ค่าจัดทําป้าย
บอกทางไปสู่แหล่งท่องเที่ย วเชิงอนุรักษ์( ไทย อั งกฤษ จีน) โดยทําการติด ตั้งป้าย ขนาดความกว้าง
2.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร จํานวน 16 ป้าย และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) งบประมาณ
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ
ท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจํานวน 20 เสียง อนุมัติให้กันเงินค่าจัดทําป้ายบอกทาง
ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์(ไทย อังกฤษ จีน) โดยทําการติดตั้งป้าย ขนาดความกว้าง 2.00 เมตร
ความสูง 3.00 เมตร จํานวน 16 ป้าย และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) เปลี่ ย นแปลง ฉบั บ ที่ 1 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 7 แนวทางที่ 7.3 หน้ า 9) งบประมาณ
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
รายการที่ 9 ค่ า จั ด ทํ าป้ า ยภาพประวั ติ ศาสตร์ นครลํ า ปาง บริ เ วณทางเดิน เท้ า ถนน
พหลโยธิน ช่วงหน้าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และโรงเรียนลําปางกัลยาณี โดยทําการติดตั้ง
ป้ายภาพประวัติศาสตร์นครลําปาง ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ความสูง 2.00 เมตร จํานวน 30
ป้ า ย และงานอื่ น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.3 หน้า 3-235) งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง รายการที่ 9 ค่าจัดทําป้ายภาพ
ประวัติศาสตร์นครลําปาง บริเวณทางเดินเท้า ถนนพหลโยธิน ช่วงหน้าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
และโรงเรียนลําปางกัลยาณี โดยทําการติดตั้งป้ายภาพประวัติศาสตร์นครลําปาง ขนาดความกว้าง
1.20 เมตร ความสูง 2.00 เมตร จํานวน 30 ป้าย และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) งบประมาณ
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ
ท่านประธาน
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นายกิตติ จิวะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ มมีม ติเ ห็ นชอบจํ านวน 20 เสีย ง อนุ มัติใ ห้กั นเงินค่ าจั ด ทํ าป้า ยภาพ
ประวัติศาสตร์นครลําปาง บริเวณทางเดินเท้า ถนนพหลโยธิน ช่วงหน้าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
และโรงเรียนลําปางกัลยาณี โดยทําการติดตั้งป้ายภาพประวัติศาสตร์นครลําปาง ขนาดความกว้าง
1.20 เมตร ความสู ง 2.00 เมตร จํ า นวน 30 ป้า ย และงานอื่ น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตาม
แผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 7 แนวทางที่ 7.3 หน้า 3-235) งบประมาณ
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
รายการที่ 10 ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการร่วม เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบ
สารสนเทศศูนย์บริการร่วม เพื่อสนับสนุนการทํางานของศูนย์บริการร่วม (One Stop Service)
ตามพระราชบั ญ ญั ต ิก ารอํา นวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 เป็นระบบที่มีคุณลักษณะที่สามารถเก็บฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ แต่ละกระบวนงาน
การรับเรื่อง – ส่งต่อ การอนุมัติ การอนุญาตงานผ่านระบบฯ การออกรายงานสรุปผลทางสถิติ
ของผู้ใช้บริการของแต่ละกระบวนงานตามคู่มือสําหรับประชาชนของเทศบาลนครลําปาง (ตาม
ราคาในท้องถิ่น)(ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.4 หน้า
3-187) งบประมาณ 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง รายการที่ 10 ค่าพัฒนาระบบ
สารสนเทศศูนย์บริการร่วม เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการร่วม เพื่อสนับสนุนการ
ทํางานของศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) ตามพระราชบั ญ ญั ติก ารอํา นวยความสะดวกในการ
พิจ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นระบบที่มีคุณลักษณะที่สามารถเก็บฐานข้อมูล
ผู้ใช้บริการ แต่ละกระบวนงาน การรับเรื่อง – ส่งต่อ การอนุมัติ การอนุญาตงานผ่านระบบฯ การออก
รายงานสรุปผลทางสถิติของผู้ใช้บริการของแต่ละกระบวนงานตามคู่มือสําหรับประชาชนของเทศบาล
นครลําปาง (ตามราคาในท้องถิ่น) งบประมาณ 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) สมาชิก ท่านใด
เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ
ท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
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นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบจํ า นวน 20 เสี ย ง อนุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น ค่ า พั ฒ นาระบบ
สารสนเทศศูนย์บริการร่วม เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการร่วม เพื่อสนับสนุนการ
ทํางานของศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) ตามพระราชบั ญ ญั ติก ารอํา นวยความสะดวกในการ
พิจ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นระบบที่มีคุณลักษณะที่สามารถเก็บฐานข้อมูล
ผู้ใช้บริการ แต่ละกระบวนงาน การรับเรื่อง – ส่งต่อ การอนุมัติ การอนุญาตงานผ่านระบบฯ การออก
รายงานสรุปผลทางสถิติของผู้ใช้บริการของแต่ละกระบวนงานตามคู่มือสําหรับประชาชนของเทศบาล
นครลําปาง (ตามราคาในท้องถิ่น)(ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง
ที่ 5.4 หน้า 3-187) งบประมาณ 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงด
ออกเสียง
รายการที่ 11 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมรถยนต์บันไดเลื่อนอัตโนมัติ หมายเลข 17 หมายเลข
ทะเบีย น ลป ผ 6905 โดยทําการซ่อ มปรับ ปรุ งระบบขาหยั่ ง ระบบยกบันไดเลื่อ นอั ตโนมั ติ
ระบบไฟฟ้าควบคุมบันได ระบบน้ํามัน ไฮดรอลิคและหล่อลื่น และระบบอื่น ๆ ที่ต้องทํางาน
เกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น (ตามราคาในท้ อ งถิ่ น ) (ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 6) งบประมาณ 1,300,000 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง รายการที่ 11 เพื่อจ่ายเป็นค่า
ซ่อมรถยนต์บันไดเลื่อนอัตโนมัติ หมายเลข 17 หมายเลขทะเบียน ลป ผ 6905 โดยทําการซ่อมปรับปรุง
ระบบขาหยั่ง ระบบยกบันไดเลื่อนอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าควบคุมบันได ระบบน้ํามัน ไฮดรอลิค และ
หล่อ ลื่ น และระบบอื่ น ๆ ที่ ต้ อ งทํ า งานเกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น (ตามราคาในท้ อ งถิ่ น ) งบประมาณ
1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ
ท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจํานวน 20 เสียง อนุมัติให้กันเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อม
รถยนต์บันไดเลื่อนอัตโนมัติ หมายเลข 17 หมายเลขทะเบียน ลป ผ 6905 โดยทําการซ่อมปรับปรุง
ระบบขาหยั่ง ระบบยกบันไดเลื่อนอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าควบคุมบันได ระบบน้ํามัน ไฮดรอลิค และ
หล่อลื่น และระบบอื่น ๆ ที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) เปลี่ ย นแปลง ฉบั บ ที่ 1 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้ า 6)
งบประมาณ 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
รายการที่ 12 ค่าปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) โดยทําการรื้อถอนผนัง
บั นไดเหล็ ก รู ป พรรณ,กระถางต้ นไม้ ,ปรั บ ปรุ งผิว พื้น,ปรั บ ปรุ งห้ อ งพั ก ชั้ นบนพร้ อ มทางเดิน ,
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการของสํานักเทศบาล (ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้า 3) งบประมาณ
1,298,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง รายการที่ 12 ค่าปรับปรุงตลาด
เทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) โดยทําการรื้อถอนผนัง บันไดเหล็กรูปพรรณ, กระถางต้นไม้, ปรับปรุง
ผิวพื้น, ปรับปรุงห้องพักชั้นบนพร้อมทางเดิน, ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการ
ของสํ านัก เทศบาล งบประมาณ 1,298,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพั นบาทถ้ว น)
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมาชิก ท่านใดเห็ นชอบ
โปรดยกมือนะครับ เห็นชอบ 20 เสียงครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ป ระชุ ม ที่ป ระชุ มมีมติเ ห็ นชอบ จํ านวน 20 เสีย ง อนุ มัติใ ห้กั นเงินค่าปรั บ ปรุ งตลาด
เทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) โดยทําการรื้อถอนผนัง บันไดเหล็กรูปพรรณ, กระถางต้นไม้, ปรับปรุง
ผิวพื้น, ปรับปรุงห้องพักชั้นบนพร้อมทางเดิน, ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการ
ของสํ านั ก เทศบาล (ตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบั บ ที่ 3 ยุ ท ธศาสตร์ที่ 2
แนวทางที่ 2.3 หน้า 3) งบประมาณ 1,298,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
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รายการที่ 13 ค่าติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณโรงพัสดุ
เคนเน็ต โดยทําการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้
ในอาคารบริ เ วณโรงเก็ บ พั ส ดุ เ คนเน็ ต ส่ ว นการโยธา สํ า นั ก การช่ า ง ขนาดกํ า ลั ง การผลิ ต
กระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 20 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งบนหลังคาอาคารศูนย์เครื่องจักรกล
โรงพั ส ดุ เ คนเน็ ต (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.4 หน้า 3-155) งบประมาณ 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง รายการที่ 13 ค่าติดตั้งระบบ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ต โดยทําการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ในอาคารบริเวณโรงเก็บพัสดุเคนเน็ต ส่วนการโยธา
สํานักการช่าง ขนาดกําลังการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 20 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งบน
หลังคาอาคารศูนย์เครื่องจักรกล โรงพัสดุเคนเน็ต (ตามแบบแปลนเทศบาล) งบประมาณ 800,000 บาท
(แปดแสนบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ
ท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็ นชอบจํานวน 20 เสียง อนุ มัติใ ห้กันเงินค่าติดตั้งระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ต โดยทําการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ในอาคารบริเวณโรงเก็บพัสดุเคนเน็ต ส่วนการโยธา
สํานักการช่าง ขนาดกําลังการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 20 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งบน
หลังคาอาคารศูนย์เครื่องจักรกล โรงพัสดุเคนเน็ต (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.4 หน้า 3-155) งบประมาณ 800,000 บาท
(แปดแสนบาทถ้วน) ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
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รายการที่ 14 ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนทิพย์วรรณ ตั้งแต่บริเวณแยกถนนไฮเวย์ลําปาง–
งาว ถึงแยกถนนพหลโยธิน โดยทําการเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ
8.00-15.00 เมตร หรือ ตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวประมาณ 512.00 เมตร
พร้อ มปรับ ปรุง บ่อ พัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒ นาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-112) งบประมาณ 3,185,000 บาท
(สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
นายกิต ติ จิว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง รายการที่ 14 ค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนทิพย์วรรณ ตั้งแต่บริเวณแยกถนนไฮเวย์ลําปาง–งาว ถึงแยกถนนพหลโยธิน โดยทําการ
เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 8.00-15.00 เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร ความยาวประมาณ 512.00 เมตร พร้อมปรับ ปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล) งบประมาณ 3,185,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สมาชิกท่านใด
เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ
ท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลํ าปาง ไม่เห็ นชอบ 1 เสีย งครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจํานวน 20 เสียง อนุมัติให้กันเงินค่าก่อสร้างปรับปรุง
ถนนทิพย์วรรณ ตั้งแต่บริเวณแยกถนนไฮเวย์ลําปาง–งาว ถึงแยกถนนพหลโยธิน โดยทําการเสริมผิว
แอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 8.00-15.00 เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ความยาวประมาณ 512.00 เมตร พร้อ มปรับ ปรุง บ่อ พัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ตามแผนพัฒ นาสามปี( พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-112) งบประมาณ
3,185,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่เห็นชอบ 1 เสียง นอกนั้นงดออกเสียง
รายการที่ 15 โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาล
นครลําปาง บริเวณแยกถนนดวงรัตน์กับถนนพหลโยธิน โดยทําการวางท่อ PC ชนิดลอน
เสริม เหล็ ก ขนาดเส้ นผ่ าศู นย์ ก ลาง 1.00 เมตร ความยาวรวมบ่ อ พั ก ประมาณ 94.00 เมตร
พร้ อ มก่ อ สร้ างถนน ค.ส.ล. ทั บ หลั งท่ อ ขนาดกว้ างประมาณ 2.00 เมตร หรือ ตามสภาพ
ความหนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 94.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
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(ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้ า 3-116)
งบประมาณ 2,177,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง รายการที่ 15 โครงการแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลําปาง บริเวณแยกถนนดวงรัตน์กับ
ถนนพหลโยธิน โดยทําการวางท่อ PC ชนิดลอนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
ความยาวรวมบ่ อพั ก ประมาณ 94.00 เมตร พร้ อมก่ อสร้ างถนน ค.ส.ล. ทั บ หลั งท่ อ ขนาดกว้ า ง
ประมาณ 2.00 เมตร หรือตามสภาพ ความหนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 94.00 เมตร และ
งานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) งบประมาณ 2,177,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ
ท่านประธาน
นายกิ ต ติ จิว ะสั น ติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมาชิก ท่านใดไม่เ ห็ นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลํ าปาง ไม่เห็ นชอบ 1 เสีย งครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจํานวน 20 เสียง อนุมัติให้กันเงินโครงการแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมซ้ําซาก บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลําปาง บริเวณแยกถนนดวงรัตน์กับถนน
พหลโยธิน โดยทําการวางท่อ PC ชนิดลอนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาว
รวมบ่อ พัก ประมาณ 94.00 เมตร พร้อ มก่อ สร้า งถนน ค.ส.ล. ทับ หลัง ท่อ ขนาดกว้า งประมาณ
2.00 เมตร หรือตามสภาพ ความหนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 94.00 เมตร และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1
หน้า 3-116) งบประมาณ 2,177,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ไม่เห็นชอบ
1 เสียง นอกนั้นงดออกเสียง
รายการที่ 16 ค่ าซ่ อ มแซมและปรั บ ปรุ ง สภาพรถแทรกเตอร์ ตีน ตะขาบ หมายเลข
ทะเบี ย น ลป ต 1051 โดยทํ า การปรั บ ทั้ ง ระบบเครื่ อ งล่ า ง ซ่ อ มเปลี่ ย นใบแทรค และ
ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (ตามราคาในท้องถิ่น)(ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559-2561) เปลี่ ย นแปลง ฉบั บ ที่ 1 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้ า 6)
งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง รายการที่ 16 ค่าซ่อมแซมและ
ปรับปรุง สภาพรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ หมายเลขทะเบีย น ลป ต 1051 โดยทําการปรับ ทั้งระบบ
เครื่องล่าง ซ่อมเปลี่ยนใบแทรค และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (ตามราคา
ในท้องถิ่น) งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ
ท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง ไม่เ ห็ นชอบ ไม่มีนะครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจํานวน 20 เสียง
อนุมัติให้กันเงินค่าซ่อมแซมและ
ปรับปรุง สภาพรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ หมายเลขทะเบีย น ลป ต 1051 โดยทําการปรับ ทั้งระบบ
เครื่องล่าง ซ่อมเปลี่ยนใบแทรค และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (ตามราคา
ในท้องถิ่น)(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง
ที่ 5.5 หน้า 6) งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
รายการที่ 17 โครงการบูร ณาการระบบสาธารณูป โภคและโครงสร้างพื้น ฐานถนน
บุญ วาทย์ ตั้ ง แต่ บ ริ เ วณข่ ว งนครถึ ง แยกถนนช้ า งเผื อ ก โดยทํ า การก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดินความยาวประมาณ 1,460.00 เมตร และ
งานอื่น ๆ ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงการระหว่างเทศบาลนครลําปางกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดยเทศบาลนครลําปางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านงานโยธาทั้งหมดตลอดโครงการ และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาครับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านงานไฟฟ้า (ตามแบบแปลนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) (ตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-121 ) งบประมาณ
31,100,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
ตามใบโอนเงิน งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้ ง ที่ 11/2559
โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วง
นครถึงแยกถนนช้างเผือก สภามีมติอนุมัติในการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6
ก.ย. 2559 งบประมาณ 8,169,600 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 39,269,600 บาท (สามสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพัน
หกร้อยบาทถ้วน)
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง รายการที่ 17 ผมขอแยกลงมติ
เป็น 2 ส่วนนะครับ เพราะมี 2 รายการ รายการที่ 1 โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก โดยทําการก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดินความยาวประมาณ 1,460.00 เมตร
และงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงการระหว่างเทศบาลนครลําปางกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดยเทศบาลนครลําปางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านงานโยธาทั้งหมดตลอดโครงการ และการไฟฟ้าส่วน
ภู มิ ภ าครั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นงานไฟฟ้ า (ตามแบบแปลนการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค) งบประมาณ
31,100,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 19 เสียงครับ
ท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลํ าปาง ไม่เห็ นชอบ 1 เสีย งครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจํานวน 19 เสียง อนุมัติให้กันเงินโครงการบูรณาการ
ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญ วาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก
โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดินความยาว
ประมาณ 1,460.00 เมตร และงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงการระหว่างเทศบาลนครลําปาง
กั บ การไฟฟ้า ส่ว นภู มิภาคโดยเทศบาลนครลํ าปางรั บ ผิด ชอบค่ าใช้จ่ายด้า นงานโยธาทั้งหมดตลอด
โครงการ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านงานไฟฟ้า (ตามแบบแปลนการไฟฟ้าส่วน
ภู มิภ าค) (ตามแผนพั ฒนาสามปี ( พ.ศ.2559-2561) ยุ ท ธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-121 )
งบประมาณ 31,100,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ไม่เห็นชอบ 1 เสียง นอกนั้นงด
ออกเสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง รายการที่ 2 โครงการบูรณา
การระบบสาธารณู ป โภคและโครงสร้ า งพื้ น ฐานถนนบุ ญ วาทย์ ตั้ ง แต่ บ ริ เ วณข่ ว งนครถึ ง แยกถนน
ช้างเผือก โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน
ความยาวประมาณ 1,460.00 เมตร และงานอื่ น ๆ ตามใบโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 11/2559 และสภามีมติอนุมัติในการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 งบประมาณ 8,169,600 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อย
บาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
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นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 14 เสีย งครับ
ท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลํ าปาง ไม่เ ห็นชอบ 7 เสียงครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจํานวน 14 เสียง อนุมัติให้กันเงินตามใบโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 11/2559 โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก สภามีมติอนุมัติใน
การประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2559 งบประมาณ 8,169,600 บาท (แปดล้าน
หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ไม่เห็นชอบ 7 เสียง นอกนั้นงดออกเสียง
รายการที่ 18 โอนตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ต ามบั ญ ชี โ อนเงิ น เหลื อ จ่ า ย ไปตั้ ง เป็ น
รายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โอนครั้งที่ 12/2559 สภามีมติอนุมัติ ในการประชุม
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2559 ค่ารถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็น
รถตักหน้าขุดหลัง (Loade rBackhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ติดบุ้งกี๋ สําหรับตักหน้ารถและบุ้งกี๋
ขุดด้านหลังรถควบคุมด้ว ยระบบไฮดรอลิกใช้เครื่องยนต์ดีเ ซล 4 จังหวะมีกําลังไม่น้อยกว่า
70 แรงม้า ระบบถ่ายทอดกําลังแบบ Hydrostatic หรือ Torque converter ระบบบังคับเลี้ยว
แบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดตั้งอยู่หน้ารถควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
ชุด บุ ้ง กี ๋ข ุด ติด ตั ้ง อยู ่ด ้า นด้า นหลัง รถมีข าค้ํ า ยัน ทํ า ให้ร ถมั ่น คงขณะขุด ดิน ควบคุม ด้ว ย
ระบบไฮดรอลิก มีน้ําหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม หลังคา
กันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์พร้อมอุปกรณ์
ประกอบจํ า นวน 14 รายการ บรรจุ ไ ว้ ใ นแผนสามปี (พ.ศ.2559-2561)เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 2 งบประมาณ 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง รายการที่ 18 โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ตามบัญชีโอนเงินเหลือจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โอนครั้งที่ 12/2559 สภามีมติอนุมัติใ นการประชุมสมัย สามัญ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2559
ค่ารถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ
ติดบุ้งกี๋ สําหรับตักหน้ารถและบุ้งกี๋ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกใช้เครื่องยนต์ดีเซล
4 จังหวะมีกําลังไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า ระบบถ่ายทอดกําลังแบบ Hydrostatic หรือ Torque converter
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ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ชุดบุ้งกี๋ตักติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
ชุดบุ้งกี๋ขุดติดตั้งอยู่ด้านด้านหลังรถมีขาค้ํายันทําให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
มีน้ําหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy
ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ พร้อมอุป กรณ์ป ระกอบ จํานวน 14 รายการ
งบประมาณ 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 16 เสียงครับ
ท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เ ห็นชอบ 3 เสียงครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจํานวน 16 เสียง อนุมัติให้กันเงินค่ารถตักหน้าขุดหลัง
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loade Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ติดบุ้งกี๋ สําหรับ
ตักหน้ารถและบุ้งกี๋ขุดด้านหลังรถควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกําลัง
ไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า ระบบถ่ายทอดกําลังแบบ Hydrostatic หรือ Torque converter ระบบบังคับเลี้ยว
แบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดตั้งอยู่หน้ารถควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก ชุดบุ้งกี๋ขุด
ติดตั้งอยู่ด้านด้านหลังรถมีขาค้ํายันทําให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีน้ําหนัก
ใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตาม
มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์พร้อมอุปกรณ์ประกอบจํานวน 14 รายการ บรรจุไว้ใน
แผนสามปี (พ.ศ.2559-2561)เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 2 งบประมาณ
3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ไม่เห็นชอบ 3 เสียง นอกนั้นงดออกเสียง
รายการที่ 19 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 13/2559 สภามีมติอนุมัติในการประชุม
สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2559 เป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนน ขนาด 2 x 18 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 50 ชุด ๆ ละ 1,850 บาท งบประมาณ 92,500 บาท (เก้าหมื่น
สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง รายการที่ 19 โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ครั้งที่ 13/2559 สภามีมติอนุมัติในการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6
ก.ย. 2559 เป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนน ขนาด 2 x 18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 50 ชุด ๆ ละ
1,850 บาท งบประมาณ 92,500 บาท (เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
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นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ
ท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง ไม่เ ห็ นชอบ ไม่มีนะครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจํานวน 20 เสียง อนุมัติให้กันเงินค่าจัดซื้อโคมไฟถนน
ขนาด 2 x 18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 50 ชุด ๆ ละ 1,850 บาท งบประมาณ 92,500 บาท
(เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
รายการที่ 20 โอนตั้ ง จ่ า ยเป็ นรายการใหม่ ครั้ ง ที่ 13/2559 สภามี ม ติ อ นุ มั ติใ นการ
ประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2559 เป็นค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้า ชนิด LED ขนาด
150 วัตต์ แสงขาวมีเลนส์ขยาย IP 65 จํานวน 100 ชุด ๆ ละ 4,950 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เพิ่ม เติมฉบั บที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 41
หน้า 2) งบประมาณ 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง รายการที่ 20 โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ครั้งที่ 13/2559 สภามีมติอนุมัติในการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6
ก.ย. 2559 เป็นค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้า ชนิด LED ขนาด 150 วัตต์ แสงขาวมีเลนส์ขยาย IP 65 จํานวน
100 ชุด ๆ ละ 4,950 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) งบประมาณ 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ
ท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง ไม่เ ห็ นชอบ ไม่มีนะครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจํานวน 20 เสียง อนุมัติให้กันเงินค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้า
ชนิด LED ขนาด 150 วัตต์ แสงขาวมีเลนส์ขยาย IP 65 จํานวน 100 ชุด ๆ ละ 4,950 บาท (ตามราคา
ท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 41
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หน้า 2) งบประมาณ 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงด
ออกเสียง
รายการที่ 21 ค่า ก่อ สร้า งปรับ ปรุง ห้อ งศูน ย์บ ริก ารร่ว มและรับ เรื่อ งราวร้อ งทุก ข์
(One Stop Service) โดยทําการปรับปรุงพื้นที่โถงอาคารสํานักการช่าง-กองคลังชั้น 1 เป็น
ศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์โดยปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ไฟฟ้า ติดตั้งเคาน์เตอร์
และตู้เก็บเอกสารชนิดติดกับที่ และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 7) งบประมาณ
700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
นายกิต ติ จิวะสันติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง รายการที่ 21 ค่า ก่อ สร้า ง
ปรับ ปรุง ห้องศูนย์บ ริก ารร่ว มและรับ เรื่องราวร้อ งทุก ข์ (One Stop Service) โดยทําการปรับปรุง
พื้นที่โถงอาคารสํานักการช่าง-กองคลังชั้น 1 เป็นศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์โดยปรับปรุง
ผนัง ฝ้าเพดาน ไฟฟ้า ติดตั้งเคาน์เตอร์และตู้เก็บเอกสารชนิดติดกับที่ และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล) งบประมาณ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ
ท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง ไม่เ ห็ นชอบ ไม่มีนะครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจํานวน 20 เสียง อนุมัติให้กันเงินค่าก่อสร้างปรับ ปรุง
ห้อ งศูนย์บ ริก ารร่ว มและรับ เรื่องราวร้องทุก ข์ (One Stop Service) โดยทําการปรับปรุงพื้นที่โถง
อาคารสํานักการช่าง-กองคลังชั้น 1 เป็นศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์โดยปรับปรุงผนัง
ฝ้า เพดาน ไฟฟ้ า ติด ตั้ ง เคาน์ เ ตอร์ แ ละตู้ เ ก็ บ เอกสารชนิ ด ติ ด กั บ ที่ และงานอื่ น ๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล)(ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่
5.5 หน้า 7) งบประมาณ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง

รายการที่ 22 ค่ า ปรั บ ปรุ ง ระบบบํ า บั ด น้ํ าเสีย ภายในอาคารสํ า นั ก งานเทศบาลนคร
ลําปาง โดยทําการติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียพร้อมเดินระบบท่อน้ําเสียเพิ่มเติม และต่อเชื่อมระบบ
บําบัดน้ําเสียเดิมกับระบบบําบัดน้ําเสียใหม่ ภายในสํานักงานเทศบาลนครลําปาง และงานอื่น ๆ
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(ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง
ที่ 5.5 หน้า 3-208) งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
นายกิต ติ จิวะสันติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง รายการที่ 22 ค่าปรับ ปรุ ง
ระบบบําบัด น้ําเสีย ภายในอาคารสํานัก งานเทศบาลนครลําปาง โดยทํา การติด ตั้งถัง บําบัด น้ําเสีย
พร้อ มเดินระบบท่อน้ําเสีย เพิ่มเติม และต่อเชื่อมระบบบํ าบั ด น้ําเสีย เดิมกั บ ระบบบํ าบั ด น้ําเสีย ใหม่
ภายในสํานักงานเทศบาลนครลําปาง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-208) งบประมาณ 300,000 บาท
(สามแสนบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติให้กันเงินค่าปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียภายใน
อาคารสํ านั ก งานเทศบาลนครลํ า ปาง โดยทํ าการติด ตั้งถั งบํ าบั ด น้ําเสีย พร้อมเดิ นระบบท่ อน้ํา เสี ย
เพิ่มเติม และต่อเชื่อมระบบบําบัดน้ําเสียเดิมกับระบบบําบัดน้ําเสียใหม่ ภายในสํานักงานเทศบาลนคร
ลํ า ปาง และงานอื่ น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-208) งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
4.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบกรณีเทศบาลนครลําปางจะรับโอนรถ
โดยสารตู้ หมายเลขทะเบียน ป-4421 ลําปาง ของโรงพยาบาลลําปางที่อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์
แก่เทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่
เสนอใหม่ ข้อ 4.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบกรณีเทศบาลนครลําปางจะรับโอน
รถโดยสารตู้ หมายเลขทะเบียน ป-4421 ลําปาง ของโรงพยาบาลลําปางที่อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่
เทศบาลนครลําปาง เชิญ ผู้เสนอ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กรณี
ญัตติขอรับความเห็นชอบกรณีเทศบาลนครลําปางจะรับโอนรถโดยสารตู้ หมายเลขทะเบียน ป-4421
ลําปาง ของโรงพยาบาลลําปางที่อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลนครลําปาง ในฐานะนายกเทศมนตรี
นครลําปาง กระผมขอถอนญัตติดังกล่าวเพื่อนํากลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผู้เสนอญัตติ ขอถอนญัตติก็ต้อง
ขอความยินยอมจากที่ประชุมนะครับ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
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นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในกรณีถอนญัตติ
กระผมคิดว่าน่าจะแสดงเหตุผลให้สภาทราบด้วยดีหรือไม่ครับ ว่าเหตุผลใดจึงทําการถอนญัตติที่เสนอ
เข้าสภาดังกล่าว ผมเชื่อว่าสมาชิกสภาฯ หลายท่านก็ต้องใช้ความคิดในการพิจารณาเรื่องนี้พอสมควร
และอยากจะทราบเหตุผลด้วยก่อนจะลงมติ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญท่านนายกฯ ครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เหตุผลที่ผม
ต้องถอนญัตติดังกล่าวก็เพื่อนําไปสู่การพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในเหตุผลดังกล่าว เพื่อความ
รอบคอบ จึ ง ขอตรวจเช็ ค เรื่ อ งความคงทนอี ก ครั้ ง หนึ่ ง เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา เมื่ อ พิ จ ารณา
รอบคอบแล้ว และผลเป็นประการใดจะนําเสนอในสภาอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอกราบเรียน
ถามท่านประธานสภาฯ อีกครั้งหนึ่งว่า ในกรณีที่ถอนญัตติก่อนลงมติ ท่านประธานจะให้สมาชิกสภาฯ
ได้อภิปรายในญัตติดังกล่าวด้วยหรือไม่ ประการใดครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง คงไม่มีก ารอภิปรายนะครั บ
เพราะว่าผู้เสนอได้ขอถอนญัตติออกไปนะครับ ผมจะขอความยินยอมจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใด
ยินยอมให้ถอนญัตตินี้ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เนื่องจากท่านนายกฯ ขอ
ถอนญัตติ ท่านประธานขอความยินยอมจากที่ประชุม ท่านใดยินยอมโปรดยกมือครับ ยินยอม 16 เสียง
ครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่ยินยอมให้
ถอนญัตติ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่ยินยอม ไม่มีครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 16 เสียง ยินยอมให้ถอนญัตติที่ขอรับความ
เห็น ชอบกรณีเ ทศบาลนครลําปางจะรับ โอนรถโดยสารตู้ หมายเลขทะเบีย น ป-4421 ลําปาง ของ
โรงพยาบาลลําปางที่อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลนครลําปางออกไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
จะมีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ผู้ไ ด้รับ มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ใคร่ขอเสนอญัต ติด้ว ยวาจาขอขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่ายประจําปี 2559 จํานวน 2 โครงการ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเวลาสักครู่นะครับ เรื่องนี้
เป็นการเสนอญัตติด้วยวาจานะครับ ขอทราบว่าเป็นเรื่องอะไรครับ เป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ครับ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่องขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
รายจ่ายค้างจ่ายประจําปี 2559 เป็นเรื่องเร่งด่วนครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง การขอเสนอญัตติด้วยวาจา
ผมจะต้องขอผู้รับรองก่อน จึงจะบรรจุเข้าระเบียบวาระได้นะครับ เนื่องจากฝ่ายบริหารขอเสนอญัตติ
เร่งด่ว น เรื่อง ขอขยายเวลาเบิก จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่ายประจําปี 2559 จํานวน 2 โครงการ
ขอผู้รับรองครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ฝ่ายบริหารขอเสนอญัตติ
ด้วยวาจาเพื่อให้สภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วน ขอผู้รับรองด้วยครับ มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 7 คน
ครับท่านประธาน
นายกิต ติ จิ ว ะสั น ติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง มี ผู้ รับ รองถู ก ต้อ งนะครั บ
ดังนั้น ผมจะบรรจุญัตติเสนอด้วยวาจา เรื่อง ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่ายประจําปี 2559
เข้าระเบียบวาระที่ 5 และโครงการแรกจะอยู่ในระเบียบวาระข้อ 5.1 นะครับ เชิญ นายแพทย์วัฒนา
วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ต้องขอกราบเรียน
ว่า การเสนอญัตติด้วยวาจานี้ เสนอได้ ทีนี้บางเรื่องที่ต้องมีความจําเป็นเรื่องตัวเลขก็ดี หรืออะไรที่
จะต้องพิจารณา จะไม่มีเอกสารอะไรประกอบเลยหรือ เพราะการพูดด้วยวาจา ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่มี
ตัวเลขอะไร ก็คงจะง่าย แต่เรื่องนี้อย่างน้อยถ้าจะมีกระดาษพิมพ์หมึกข้อความสั้น ๆ ประกอบด้วย
ผมว่าน่าจะเป็นการดีกว่านะครับ ขอบคุณครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เนื่องจากเป็นการเสนอญัตติ
ด้วยวาจา เอกสารจึงยังไม่ได้ส่ง และผมบรรจุเข้าระเบียบวาระที่ 5.1 เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ฝ่ายบริหาร
แถลงก่อน อีกสักครู่ท่านจึงค่อยสอบถามเพิ่มเติมนะครับ เชิญ ฝ่ายบริหาร
5.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่ายประจําปี 2558 ออกไป
อีกไม่เกินหกเดือน โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง จํานวนเงิน 6,914,600 บาท
(หกล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ผู้ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขอขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่ายประจําปี 2559 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง จํานวนเงิน
6,914,600 บาท (หกล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) มีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุ มัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่ายประจํ าปี 2558 ออกไปอีก ไม่เกินหกเดือน
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง จํานวนเงิน 6,914,600 บาท (หกล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่น
สี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
เหตุผล
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง จํานวนเงิน 8,980,000 บาท (แปดล้าน
เก้า แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 62/2558 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558 กําหนด
จ่ายเงิน จํานวน 6 งวด สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ซึ่งได้เบิกจ่ายเงินไปแล้วจํานวน 1 งวด
เป็นเงิน 2,065,400 บาท คงเหลือที่ไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 6,914,600 บาท (หกล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่น
สี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเทศบาลได้สงวนสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญาไว้แล้ว ในการนี้เทศบาลนคร
ลําปางได้ทําการก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2558 แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันในปีงบประมาณ
2559 เนื่องจากงานตามโครงการก่อสร้างดังกล่าว ยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา
ดั งนั้น จึงใคร่ขอนํ าเรีย นสภาเทศบาล เพื่ อพิจารณาอนุ มั ติใ ห้ข ยายเวลาเบิ ก จ่ายเงินตาม
สัญญาจ้าง จํานวน 6,914,600 บาท (หกล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ออกไปอีก
ไม่เกินหกเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 57 วรรค 2
จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ โปรดพิจารณาด้วย
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ญัตติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
รายจ่ า ยค้ า งจ่ า ยประจํ า ปี 2559 ออกไปอี ก ไม่ เ กิ น หกเดื อ น โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง อาคาร
ศาลหลักเมือง จํานวนเงิน 6,914,600 บาท (หกล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปราย เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผู้เสนอญัตติขอ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ได้บอกเหตุผลว่า โครงการดังกล่าวสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559
แล้วจากนั้นจนถึงวันนี้ที่นําเรื่องนี้เข้าสู่สภา ก็มิได้แถลงเหตุผลประการใดว่า ได้ดําเนินการอย่างไรต่อไป
เพื่ อ ให้ส มาชิก สภาแห่ง นี้ไ ด้รั บ ทราบ นี่ เ ป็ น เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ตั้ง เป็ น ข้อ สั ง เกตที่ สํา คั ญ มาก ๆ นะครั บ
เมื่ อ สิ้นสุดสัญญาแล้วและโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ท่านได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อย่างไรไปบ้าง
ก่อนที่จะนําญัตติมาเสนอด้ว ยวาจา และบอกว่าเป็นการเร่งด่ว น ถามว่าล่ว งเลยมา 3 – 4 เดือน
เป็นเรื่องไม่เร่งด่วนหรอกครับ มีเวลาทําหนังสือได้สบายมากครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุ กท่าน กระผม นายจาตุ รงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลํ าปาง
ท่านประธานครับ เ กี่ยวกับญัตติที่ทางผู้บริหารเสนอขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไปอีกไม่เกินหกเดือน
ผมเข้าใจว่าเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 57 วรรค 2 ประเด็นที่ผมอยากจะกราบเรีย นต่อท่านประธาน ญั ตติดังกล่าวเกี่ยวกับ โครงการ
ก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง อาคารศาลหลั ก เมื อ ง ที่ ท างฝ่ า ยผู้ บ ริ ห ารได้ แ ถลงและชี้ แ จงซึ่ ง เป็ น โครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และถ้าดูตามสัญญาจ้าง ก็มีการก่อหนี้ผูกพันลงวันที่ 15 กันยายน 2558
ก็คือก่อหนี้ในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งผมเข้าใจว่าเมื่อก่อหนี้ในปีงบประมาณแล้ว เพียงแต่เบิกจ่าย
ไม่เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2558 แล้วทางผู้บริหารได้ใช้อํานาจกันเงินไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณ
ก็จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 นี้ แต่ปรากฏว่า เมื่อจะสิ้นสุดปีงบประมาณ ซึ่งถ้านับจากวันนี้
ก็จะเหลืออีกประมาณ 3 วัน ก็คงเป็นเหตุผลที่ท่านบอกว่า ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกําหนดระยะเวลา
ที่ทางผู้บริหารได้กันเงินไว้ ก็มาขอขยายเวลาจากสภาแห่งนี้ออกไปอีกไม่เกินหกเดือน โดยอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ข้อ 57 วรรค 2 ตรงนี้ที่ผมอยากจะเรียนต่อท่านประธานก็คือ ผมไม่อยาก
เข้า ใจเอาเองว่ า ความจํ าเป็ นเร่ง ด่ว นที่ท่ านต้อ งใช้ วิธี ก ารเสนอญั ต ติด้ว ยวาจา และท่ านประธาน
พิจารณาแล้วได้บรรจุระเบียบวาระนี้ ผมก็อยากจะฟังถ้อยแถลงของผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งครับว่า ท่าน
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มีความจําเป็นเร่งด่วนในกรณีอย่างนี้ ท่านได้ดําเนินการอย่างไร ปรึกษาหารือกับผู้กํากับดูแลหรือใคร
มาก่อนแล้วหรือไม่ คือประเด็นหนึ่ง อีกประเด็นหนึ่ง ตามที่ทางผู้บริหารบอกว่า ทําสัญญาก่อหนี้เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2558 กําหนดจ่ายเงินจํานวน 6 งวด และสัญญาสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2559 ณ วันนี้ ถ้าดูตามนี้แล้ว สัญญาก็สิ้นสุดลงไปแล้ว ซึ่งผมได้ฟังถ้อยแถลงทางฝ่ายผู้บริหารที่ได้
แถลงต่อสภาว่า ทางเทศบาลแห่งนี้ได้สงวนสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องค่าปรับ ท่านพูดแค่นี้ ผมก็อยากจะฟัง
ให้ชัดเจนว่า นอกจากสงวนสิทธิ์เรื่องค่าปรับแล้ว หมายความว่า โครงการนี้ทางเทศบาลยังยินยอมให้
ผู้รับเหมาทําการก่อสร้างต่อไปจนเสร็จสิ้นใช่หรือไม่ แล้วถ้าอย่างนั้น เงินที่ค้างจ่าย ท่านก็ยังมีความ
จําเป็นที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับเหมาหรือไม่ ซึ่ง 2 – 3 ประเด็นที่ผมกราบเรียนท่านประธาน ผมก็
อยากทราบข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลํ า ปาง ในกรณี ที่ เ ทศบาลขอขยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น ในโครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง อาคาร
ศาลหลักเมือง ซึ่งสัญญาได้สิ้นสุดวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ไปแล้วนั้น โครงการดังกล่าวตามสัญญา
จ้างมีมูลค่า 8,980,000 บาท ได้เบิกจ่ายเงินไปแล้ว 1 งวด จํานวน 2,065,400 บาท คงเหลือเงินที่ยัง
ไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 6,914,600 บาท เมื่อครบสัญญาแล้ว เทศบาลก็ได้ดําเนินการทําหนังสือแจ้ง
ให้กับผู้รับจ้างให้ทราบว่า เทศบาลจะดําเนินการปรับตามสัญญาเป็นรายวัน ซึ่งผู้รับจ้างก็ตอบมาเป็น
หนังสือว่ายินยอมที่จะให้เทศบาลปรับตามสัญญา เนื่องจากไม่ได้เป็ นผู้ทิ้งงาน แต่ยังปฏิบัติงานอยู่
ตลอดเวลา และทางคณะกรรมการตรวจการจ้างพร้อมกับผู้ควบคุมงาน ก็ได้ดูแลงานต่าง ๆ ตลอดมา
เหตุที่งานล่าช้าเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน บางวันก็ไม่สามารถดําเนินงานได้ เนื่องจากเป็นงานคอนกรีต
แต่ตอนนี้งานได้ก้าวหน้าไปตามลําดับ คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินหกเดือนข้างหน้านี้ ทางเทศบาลนคร
ลําปางเห็นว่า ในเมื่อผู้รับจ้างได้ยินยอมที่จะเสียค่าปรับให้แก่เทศบาลพร้อมกับยินดีที่จะปฏิบัติงานต่อไป
ให้เสร็จสิ้น ทางเทศบาลก็อนุญาตให้เขาก่อสร้างต่อไป โดยเรียกเก็บค่าปรับ เนื่องจากระยะเวลาที่จะ
จ่ายเงินได้ มีกําหนดถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 นี้ เมื่อเทศบาลยินยอมให้ผู้รับจ้างก่อสร้างไปแล้ว ก็
จะเกินปีงบประมาณ 2559 จึงมีความจําเป็นที่จะต้องขอเวลาในการจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างตามจํานวน
6,914,600 บาท จริง ๆ แล้ว ทางคณะผู้บริหารก็ได้ทําหนังสือถึงเลขาในการขอให้บรรจุญัตตินี้เป็น
ญัตติป กติ แต่เนื่องจากมีเ วลาจํ ากัด มาก จึงไม่สามารถที่จะดําเนินการตามวิธีปกติได้ และในการ
กระทําดังกล่าว ทางผู้บริหารก็ได้ปรึกษาหารือกับทางจังหวัดแล้ว จังหวัดก็ยืนยันว่าสามารถกระทําได้
แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของสภาเทศบาลแห่งนี้ ขอกราบเรียนชี้แจงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
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นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
เมื่อสักครู่ ผมขออนุ ญาตชี้แจงที่ท่านรองนายกฯ สมเกียรติ พูดในลัก ษณะว่า จะทําญั ตติเ สนอท่าน
เลขานุการสภาฯ แล้ว แต่ว่าเนื่องจากระยะเวลาและกระบวนการกระชั้นชิดจึงไม่สามารถดําเนินการได้
เพื่อความกระจ่างแจ้งตรงนี้ ผมกราบเรียนต่อท่านประธานว่า ตามปกติแล้วการที่จะเสนอญัตติตาม
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ปี 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 38 กําหนดไว้เป็นหลักการว่า
ญัตติทั้งหลายต้องทําเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาไม่น้อยกว่า
5 วัน เกี่ยวกับกรณีนี้ผมทราบเรื่องเมื่อวาน (วันที่ 26 กันยายน 2559) ประมาณสิบหกนาฬิกาเศษ
ผมจึงคิดว่า ถ้าทางผู้บริหารจะเสนอญัตติเข้ามาเมื่อวาน ซึ่งที่ประชุมแห่งนี้ได้นัดประชุมสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ในวันนี้คือ วันที่ 27 กันยายน 2559 ที่เรานัดมาก่อนล่วงหน้าแล้ว และถ้า
ทางฝ่ายบริหารจะเสนอญัตติ หากจะนําเสนอญัตติเมื่อวาน ถ้าดูตามหลักการข้อ 38 ที่ผมนําเรียน
เมื่ อสั ก ครู่ ถ้ า ท่า นเสนอญั ตติ ม าในระยะกระชั้ น ชิด อย่ า งนี้ ผมในฐานะเลขานุ ก ารสภา ถ้า ผมอ้ า ง
หลักการนี้คงจะดําเนินการให้ตามที่ท่านต้องการไม่ได้ คือ ที่ทางผู้บริหารจะเอาเข้าสู่การประชุมสภา
ในวันนี้ ผมนําเรียนต่อท่านประธานว่า เรื่องนี้เมื่อผมได้ทราบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่า เป็นโครงการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 และก่อหนี้ไว้ในปีงบประมาณ ทางผู้บริหารก็กันเงินโดยใช้อํานาจของตน
มาจ่ายในปีงบประมาณ 2559 แต่ปรากฏว่าจ่ายไม่ทัน ต้องขอขยายระยะเวลาอีกไม่เกินหกเดือน ซึ่ง
ผมมามองว่า ผมไม่ก้าวล่วงไปถึงเรื่องว่าทําไมเพิ่งตรวจพบ ตรงนี้เป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร ว่าทําไม
เรื่องอย่างนี้เจ้าหน้าที่รู้อยู่แล้วว่ามีโครงการ ระเบียบพัสดุ มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และต้องทราบว่า
หากผู้บริหารกันเงินไว้แล้วเพื่อจะต้องเบิกจ่ายให้ทันในปีงบประมาณ 2559 แต่ไม่สามารถกระทําได้
มีความจําเป็นต้องขอขยายไปอีกไม่เกินหกเดือนตามระเบียบข้อ 57 วรรค 2 ซึ่งเป็นอํานาจของสภา
และระยะเวลาเตรียมการก็มีอยู่ ผมไม่ก้าวล่วงนะครับว่าล่าช้าอย่างไร ผมก็มาเล็งเห็นว่า ในเมื่อจะให้
ดําเนินการตามระเบียบปรกติ ผมขอเรียนว่า การประชุมสภา สาระสําคัญที่มีอยู่คือ 1. เมื่ออยู่ใน
สมัยประชุม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขยายเวลาให้จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2559 แต่ถ้าญัตติส่งมา
เมื่อวาน ผมบรรจุวันนี้ไม่ได้ ผมต้องนัดซึ่งต้องใช้เวลานัดอีกไม่น้อยกว่า 3 วัน เว้นแต่กรณีเร่งด่วน
ซึ่งระยะเวลาในสมั ย ประชุ มที่ผู้ว่าราชการขยายออกไปจะสิ้นสุ ดในวั นที่ 29 กั นยายน 2559 เหลือ
ระยะเวลาเพียงวันสองวัน ไม่สามารถที่จะดําเนินการตรงนี้ได้นะครับ ผมก็บอกว่า ให้ทางฝ่ายบริหาร
ไปพิจารณาจะหารือส่วนไหนก็แล้วแต่ว่า จะดําเนินการได้อย่างไร ผมเรียนอย่างนี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อย่างที่ผมได้
กราบเรียนไปแล้วว่าเรื่องสําคัญ ๆ เช่นนี้ หากแม้นว่าจะเสนอด้วยวาจาก็น่าจะมีเอกสาร กระดาษย่อย ๆ
แผ่นเล็ก ๆ ให้เราได้เห็นบ้าง ก็ไม่เป็นไรครับ ด้วยวาจาจริง ๆ คือ ไม่มีเนื้อหาสาระที่สําคัญที่จะอ้างอิง

81
ให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบเลยว่า ได้กระทําการอย่างที่พูดหรือไม่ อ้างอิงว่าจังหวัดเห็นชอบ ก็ไม่อ่าน
ให้ฟัง ดําเนินการอะไรก็ไม่รู้เรื่อง ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินค้างจ่ายค่าปรับปรุง ผมไม่รู้ระเบียบ
การควบคุมงานก่อสร้าง แล้วเมื่อครบสัญญาแล้ว ท่านประธานทราบหรือไม่ว่า เขาได้ขยายเวลางาน
ก่อสร้างหรือไม่ ก็ไม่เห็นนํามาบอกเล่าให้ฟัง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – วันที่ 26 กันยายน
2559 เป็นระยะเวลา 3 เดือนพอดีใช่หรือไม่ครับ เรื่องแค่นี้ก็พอจะมองออกแล้วว่า เขาไปนั่งทําอะไร
กันอยู่ ไม่ได้เป็นการเร่งด่วน ผมว่าเป็นข้อบกพร่องที่เลวร้ายที่สุดสําหรับการบริหาร ดีไม่ดีอย่างที่ผม
กราบเรียนถามท่านประธานว่า ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน และที่สิ้นสุดสัญญาได้มีการต่อสัญญา
หรือไม่ ผมยังไม่เข้าใจว่า การขอสงวนสิทธิเสียค่าปรับนี้เป็นอย่างไร ก็ไม่เคยได้ทราบเรื่องนี้ว่าจะเป็น
การยกเว้นให้เฉพาะรายหรือ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วในอดีตก็ตามหรือในอนาคตที่เกิดท่านจะสงวน
สิทธิในเรื่องค่าปรับอีกหรือไม่ ผมไม่เข้าใจในนิยามคํานี้ ก็อยากที่เรียนว่า การเสนอด้วยวาจา ก็ควรจะ
มีการอ่านเอกสารอ้างอิงที่สําคัญและจําเป็นแก่เหตุแก่ผล ให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบเพื่อที่จะได้ใช้การ
พิจารณาให้เหมาะสม แต่ถ้าด้วยวาจาแค่นี้ ผมไม่มีความเห็นว่าสมควรที่จะอนุมัติหรืออนุญาตในญัตติ
นี้ผ่านไปได้โดยเด็ดขาดครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ในเรื่อง
ญัตติขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินของโครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลหลักเมืองนี้ คงต้องยอมรับความ
เป็นจริงว่า การจะขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินก็ต้องเป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมาย ผมได้มอบหมายให้
ทางท่านปลัดเทศบาล หลังจากที่เราตรวจเจอว่า สิ่งดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ ถ้าปล่อยให้
ตกไป และได้หารือกับทางจังหวัดว่าสามารถจะดําเนินการโดยเสนอญัตติด้วยวาจาในวันนี้ได้หรือไม่
ทางจังหวัดก็บอกว่าสามารถดําเนินการได้ ด้วยเหตุด้วยผลที่ได้พูดกันมาทั้งหมด รวมถึงข้อบกพร่อง
ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้น ในฐานะนายกเทศมนตรี หลังจากวันนี้ไปแล้วข้อบกพร่องดังกล่าวก็
จะต้องมาคุยกันว่าจะดําเนินการอย่างไร ทําไมจึงปล่อยให้เกิดเรื่องอย่างนี้ได้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง คําชี้แจงนี้ไม่น่า
รับฟังเลยครับ การเสนอวาจา แล้วท่านก็ทําอะไรด้วยน้ําลายวาจาในอากาศหรืออย่างไร ไม่มีเอกสาร
หลักฐานอะไรเลย คําถามผมไม่ได้รับคําตอบ ที่ท่านวาจากับทางจังหวัดก็เป็นวาจาใช่หรือไม่ มันไม่มี
อะไรที่จะบันทึกไว้เลยหรือ ไม่ว่าจะกระทรวง กรมส่งเสริม ก็ด้วยวาจาหรือ เอกสารหลักฐานมีหรือไม่
นี่ต่างหากที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่า สภานี้ไม่ใช่สนามเด็กเล่นขายของ คนที่เข้ามาบริหาร
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ราชการท้องถิ่นนั้น ตั้งใจอุทิศตน เสียสละทุกอย่าง จะเข้ามาด้วยความสามารถอะไรก็แล้ว ท่านต้องทํา
ให้ดี ทําให้เต็มความรู้ความสามารถ การกระทําอย่างนี้ไม่ได้ให้เกียรติกับตัวเองด้วย ไม่ใช่ว่าให้เกียรติ
กับสมาชิกสภาหรือสภานะครับ ไม่เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ผมฟั งคํ าชี้ แ จงของทางฝ่า ยบริ ห ารว่ า ในกรณี ที่ สั ญ ญาจ้ างของโครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง อาคาร
ศาลหลักเมืองซึ่งสัญญาจ้างลงวันที่ 15 กันยายน 2558 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 มิถุนายน 2559
ไปแล้วนั้น ท่านแถลงในทํานองว่า 1. ท่านสงวนสิทธิในการปรับ ซึ่งตรงนี้ผมถือว่าเป็นการใช้สิทธิตาม
ข้อสัญญาของทางเทศบาล อีกถ้อยแถลงหนึ่งท่านบอกว่า ถึงแม้นสัญญาจะสิ้นสุดวันที่ 26 มิถุนายน
2559 แล้วก็ตาม ทางเทศบาลก็ยังยินยอมให้ผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างอยู่ตามปรกติ ซึ่งถ้าผมเข้าใจ
ก็คือ ยังคงใช้หลักการ หลักเกณฑ์ในสัญญาจ้างตามเดิมอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้ ผมมองและผมพิจารณาว่า
เมื่อสัญญาจ้างยังดําเนินการอยู่ ผู้รับ จ้างยังทํางาน เมื่อเขาทํางาน เทศบาลก็จะต้องดําเนินการ
ให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา ส่วนเรื่องงวดงานจะเสร็จสิ้นถูกต้องหรือครบถ้วนอย่างไร ผมคิดว่า
เป็นเรื่องของคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ฉะนั้นผมมองว่า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับจ้าง
รวมทั้งองค์กรเทศบาลแห่งนี้ ถ้าท่านยืนยันว่าโครงการนี้ยังมีการดําเนินการตามสัญญาจ้างอยู่ต่อไป
ผมพิจารณาแล้วผมเห็นว่า เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของคู่สัญญา สัญญามี 2 ฝ่าย คือทางเทศบาล
ในฐานะผู้ว่าจ้าง และทางผู้รับจ้าง ซึ่งอาจจะเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาก็ได้ เพราะผมไม่เห็น
รายละเอียด ผมคิดว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ ถ้าเทศบาลโดยผู้บริหารแถลงยืนยันต่อสภาแห่งนี้ว่า โครงการนี้
ยังดําเนินการอยู่ แล้วมาขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลแห่งนี้เพื่อที่จะขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไปอีก
ไม่เกินหกเดือน โดยอ้างระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ตามข้อ 57 วรรค 2
ถ้าผมอภิปรายผิดอย่างไร ทางผู้บริหารสามารถที่จะทักท้วงหรือแก้ไขชี้แจงได้ ฉะนั้นผมมองในประเด็น
ตรงนี้ว่า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับจ้าง ถ้าท่าน
แถลงอย่างนี้ ผมคนหนึ่งก็จะพิจารณาให้ความเห็นชอบครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่จริงผมไม่อยาก
จะรบกวนเวลาที่ป ระชุ มแห่งนี้มากเกินไป อย่างที่ก ราบเรีย นแล้ว ว่า แม้นจะเสนอด้ว ยวาจาก็ ตาม
พยานหลั ก ฐานอะไรก็ ต าม ไม่ไ ด้มีก ารแสดงเป็ น เรื่ อ งเป็ น ราว ใช้ก ารพู ด แต่ว่า วาจา ด้ว ยเหตุ ผ ล
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3 ประการคือ 1. ผมถามไม่ตรงคําตอบ เพราะไม่มีคําตอบที่ผมได้ถามไปเลย เพราะเรื่องอย่างนี้ต้องมี
การขยายเวลาการก่อสร้างหรือไม่อย่างไร เอาระเบียบมาบอกกันหน่อยได้หรือไม่ว่าในกรณีที่ครบ
สัญญาแล้ว จะต้องทํากันอย่างไร เอาระเบียบการพัสดุมาเล่าให้ฟังก็ได้ 2. การขยายเวลาเบิกเงิน
ค้า งจ่า ย เป็ น คนละเรื่ องกั บ การต่อ อายุ สั ญ ญา นี่คื อ ความเห็ น ของผม ซึ่ งไม่ ไ ด้ มี รายละเอี ย ดตาม
ตัวหนังสือหรือตามระเบียบข้อกฎหมาย ประเด็นสุดท้าย ผมก็ยังยืนยันกับท่านประธานว่า ด้วยวาจา
ที่ว่าจังหวัดก็เห็นชอบแล้ว เป็นจังหวัดอะไร จังหวัดลําปาง ลําพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่หรือน่าน
ไม่ชัดเจน แล้วอย่างนี้จะพิจารณาไปได้อย่างไรครับ การทํางานแบบนี้ยิ่งกว่าเด็กเล่นขายของอีกครับ
ไม่มีเอกสารไม่ว่า ในมือต้องมีอยู่แล้วว่าตัว เองได้ทําอะไรตั้งแต่ 26 มิถุ นายน 2559 เอามาอ่านให้
สมาชิกฟังสิครับว่าได้ทําอะไรไปบ้าง ส่วนการที่ท่านได้ทําตรงไปตรงมาแล้วเกิดความเสียหาย มันก็
ชอบที่ผู้รับเหมาต้องดําเนินการต่อไปอีก เขาเสียประโยชน์อะไรก็เรื่องของเขา กฎหมายมีไว้คุ้มครอง
สุจริตชนเสมอ นี่ก็เป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถให้ความเห็นชอบได้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทีแรกว่าจะไม่อภิปราย
แต่มานั่งคิดดูแล้ว ตั้งแต่หมดสัญญามาจนถึงวันนี้ ค่าปรับประมาณวันละเกือบเก้าพันบาท ผ่านมา
เกือบร้อยวัน ก็ประมาณแปดแสนกว่าบาท กําไรก็หมดไปแล้วครับ และยังจะต้องปรับเดินหน้าไปอีก
ตามที่ทางผู้บริหารขอขยายเวลาไปอีกหกเดือน เพราะคาดว่าเขาจะทํางานจนแล้วเสร็จ ในประเด็นนี้
ผมอยากให้ฝ่ายบริหารเตรียมการตั้งรับ ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการรับเหมาอาจจะทํางานไม่แล้วเสร็จ
แม้นว่าเขาจะรับปากจะทํางานให้เสร็จภายในไม่เกินอีกหกเดือนข้างหน้า ที่พูดแบบนี้เพราะว่าความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อเทศบาลเอง หรือการเสียความรู้สึกของสถานะ ที่รับทราบตั้งแต่แรกว่าจะแล้ว
เสร็ จ ภายในวั นที่ 24 และก็ ผ่านมาแล้ว และต่อไปก็ ไ ม่ รู้ว่าจะเสร็ จจริง หรือไม่ เพราะว่าถ้า ดู จาก
แผนการทํ างานจริง ผู้รับ เหมาเข้ามาทํ างานได้นานแล้ว ผมก็ ไ ม่แน่ใ จว่ากี่เ ดือน แต่คิดว่านานแล้ว
เพราะตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 มาจนบัดนี้ก็คือปีกว่า ก็ยังเบิกเงินได้เพียงงวดเดียว และยังเหลือเงิน
ที่จะเบิกอีกหกล้านกว่าบาท จากการดูเม็ดเงินแล้ว เนื้องานต้องเหลืออีก เยอะ ผมคิด ว่าโครงการนี้
น่า เป็นห่วงนะครับ ผมจึงอยากจะให้ข้อสังเกตในเรื่องของการทํางานที่ผ่านมา และความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับผู้รับเหมาจากค่าปรับแล้วนี้ ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปจนแล้วเสร็จตามที่เขาได้
รับปากเราหรือไม่ จึงขอชี้แจงและให้ข้อสังเกตที่สําคัญต่อฝ่ายบริหารเพื่อที่จะเตรียมการรับมือนะครับ
คือหลังจากนี้แม้ว่า วันนี้สภาจะผ่านในญัตตินี้ไป แต่ว่าการบริหารจัดการงานก่อสร้างจะต้องทําด้วย
ความรอบคอบและต้องติดตามการทํางานอย่างใกล้ชิดวันต่อวันเลยทีเดียว เพื่อประเมินดูความสามารถ
นะครับ ตอนนี้ผมเชื่อว่า ถ้างานล่าช้าขนาดนี้ เราอาจจะมีสิทธิถึงขั้นยกเลิกสัญญาก็ได้ ถ้าเห็นว่าจะ
เกิดความเสียหายนะครับ ก็ขอตั้งข้อสังเกตไว้ต่อท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารนะครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
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นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เนื่องจากเป็นเวลาบ่ายหลังอาหาร
ฟังทันบ้าง ไม่ทันบ้าง ก็เลยไม่เข้าใจการเสนอญัตติด้วยวาจา ฟังทีแรกเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่มีรายละเอียด
อะไรซั บ ซ้อนนั ก อย่าลื มนะครั บ ว่า ในการทํ าหน้าที่ของสมาชิก สภาจะต้ องปฏิบั ติหน้าที่ใ นการให้
ความเห็นโดยไม่อยู่ภายใต้บังคับอาณัติใด ๆ ของผู้ใด ยึดอยู่บนประโยชน์ของเทศบาล และประโยชน์
ของพี่น้องประชาชนตามระเบียบข้อบังคับกฎหมายที่รองรับ ตลอดการประชุมที่ผ่านมาเราก็ประชุมกัน
ตามเอกสาร ตามระเบี ย บวาระซึ่ ง เป็ น ญั ต ติ ที่ มี เ อกสาร เห็ น พิ จ ารณาได้ สมาชิ ก ท่ า นใดจะมี
ความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ผมก็ยังพอเข้าใจได้ แต่ในการพิจารณาญัตติที่เสนอด้วยวาจาชนิดที่ไม่มี
เอกสารใด ๆ ให้พิจารณาเลย ผมก็เ กรงว่าตัว ผมเองจะมีค วามเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือเรียกได้ว่า
เข้าใจผิดไปเลยก็ได้ จึงเป็นผลทําให้มีความเห็นที่ไม่ถูกต้องออกไป ผมจึงอยากจะขอความกรุณาให้
ทางฝ่ายบริหารช่วยสรุปเป็นประเด็นว่า อะไรเป็นอะไร เล่าให้เป็นไทม์ไลน์ หรือเป็น scenario ให้กับ
สมาชิกทั้งหลายได้ฟัง อย่างน้อยก็ได้เป็นการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมว่า ถ้าเราทําอย่างนี้ ผล
จะเป็นอย่างไร มีกฎหมายอะไรมารองรับ ถ้าเราไม่ทําอย่างนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร
เพราะผมฟัง ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ และท่านสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
กล่าวก็มีเ หตุผล ผมก็เ กรงว่าตัว ผมเองอาจจะพิจารณาอะไรออกไปผิดพลาด อยากจะขอให้ท าง
ฝ่ายบริหารหรือทางเจ้าหน้าที่งบประมาณ คือ ท่านปลัดเทศบาล ได้ช่วยกรุณาอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ
ที่ เ ชื่ อ มโยง เพราะฟั ง แล้ ว เรื่ อ งนี้ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งเล็ ก กลายเป็ น เรื่ อ งใหญ่ ที่ ก ระทบ โดยเฉพาะกั บ
ศาลหลั ก เมื อง ซึ่ งเป็ น สิ่งศั ก ดิ์สิท ธิ์คู่บ้า นคู่เ มื อง ก็ อยากให้ ทํ าอะไรด้ว ยความรอบคอบ เรีย บร้อ ย
ครบถ้วน ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เพื่อให้เกิด
ความกระจ่าง และในเชิงเทคนิคทั้งหลาย ขออนุญาตท่านประธานสภา อนุญาตให้ท่านปลัดเทศบาล
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ปลัดเทศบาล
นายพิ ชิ ต โมกศรี ปลั ด เทศบาลนครลํ า ปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ที่ เ คารพ
กระผม นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาล ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ก่อนอื่นผมขอน้อมรับในความ
บกพร่องว่า ญัตตินี้เราไม่ได้ทําเป็นหนังสือยื่นต่อสภา ตามที่ท่านเลขาสภาฯ ได้นําเรียนที่ประชุมนะครับ
ก็พร้อมที่จะนําไปแก้ไขในสิ่งที่บกพร่อง และขออนุญาตเรียนว่า ในระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินฯ
ข้อ 57 วรรค 2 ท่านเลขาฯ ได้นําเรีย นที่ป ระชุมไปแล้ว ว่า งบประมาณที่ก่อหนี้ผูก พันไว้แล้ว แต่
ไม่สามารถเบิกได้ทันภายในปีงบประมาณอีกงบประมาณหนึ่ง ซึ่งก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ถ้าเบิกจ่ายไม่ทัน
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เขาใช้คําว่าเบิกจ่ายไม่ทัน จะต้องขอขยายเวลาการเบิกจ่ายออกไปอีกไม่เกินหกเดือน ซึ่งเป็นอํานาจของ
สภาเทศบาล ในระเบี ย บข้ อ 57 วรรคสอง ถ้าหากจะพิ จารณาในแง่ ของว่า เทศบาลได้รั บ ความ
เสียหายหรือไม่ อย่างไรพอดีที่นําเสนอญัตติเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ไม่ใช่เป็นการขยายสัญญา
นะครับ ขออนุญาตนําเรียนอย่างนี้ว่า สัญญาสิ้นสุดแล้ว แต่ไม่ได้ขยายเพื่องดค่าปรับ คนละประเด็น
นะครับ แต่ถ้าขยายเพื่องดค่าปรับคือ กรณีที่มีเหตุ แต่กรณีนี้เป็นการให้ก่อสร้างต่อแต่สงวนสิทธิในการ
เรียกค่าปรับ ซึ่งถ้านับจากวันที่สัญญาสิ้นสุด ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงวันนี้ก็อย่างที่ท่านสมาชิก ฯ
ได้นํา เรียนก็เกือบล้านบาทนะครับ แต่ผู้รับจ้างก็ยังทํางานต่อเนื่อง ด้วยความเข้าใจของผมที่ผ่านไป
แต่ผมไม่ได้คุมงานนะครับ ซึ่งถ้าถามว่ารัฐได้ประโยชน์หรือไม่ ผมว่าองค์กรได้ประโยชน์ เพราะผู้รับจ้าง
ยังทํางานต่อเนื่อง คิดว่าไม่น่าจะถึงหกเดือนก็ทํางานแล้วเสร็จนะครับ และรัฐยังได้ค่าปรับคืนมาอีก
อย่างน้อย ๆ ผมว่าเป็นเงินจํานวนล้านกว่าบาท ในความเห็นของผมนะครับ ด้วยความเคารพ ผมเห็นว่า
รัฐยังได้ประโยชน์ ยังไม่เสียประโยชน์ แต่ผมก็ต้องยอมรับในความบกพร่องนะครับ ในเรื่องการเสนอ
ญัตติซึ่งจะขออนุญาตนําไปแก้ไข และนําไปพิจารณาดําเนินการ หลาย ๆ เรื่องที่ท่านได้อภิปรายมา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอกันเงิน ซึ่งต้องพูดความจริงนะครับว่า เราบกพร่อง ก็คือบกพร่อง ไม่ได้คิดจะ
สร้างภาพอะไร ถ้าเราไม่ยอมรับความจริง ผมว่าการเปลี่ยนแปลงก็คงจะไม่เกิด ขออนุญาตนําเรียน
อย่างนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติ
ที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่ายประจําปี 2559 ออกไปอีก
ไม่เกินหกเดือน โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง จํานวนเงิน 6,914,600 บาท (หกล้าน
เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใดเห็นชอบให้ขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมืองออกไปอีกไม่เกินหกเดือน โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ 15 เสียงครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลํ าปาง ไม่เห็ นชอบ 2 เสียงครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจํานวน 15 เสียง อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายจ่าย
ค้างจ่ายประจําปี 2559 ออกไปอีกไม่เกินหกเดือน โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง
จํานวนเงิน 6,914,600 บาท (หกล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้ว น) ไม่เห็นชอบ 2 เสีย ง
นอกนั้นงดออกเสียง
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ผู้ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติด้วยวาจา เรื่อง
ขอขยายเวลาเบิก จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่ายประจําปี 2559 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวน
รายงานศึกษาความเหมาะสมระบบระบายน้ําและระบบรวบรวมน้ําเสีย เทศบาลนครลําปาง ระยะที่ 2
จํานวนเงิน 630,000 บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) มีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุ มัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่ายประจํ าปี 2558 ออกไปอีก ไม่เกินหกเดือน
โครงการจ้ า งที่ ป รึก ษาเพื่ อศึ ก ษาทบทวนรายงานศึก ษาความเหมาะสมระบบระบายน้ํ าและระบบ
รวบรวมน้ําเสีย เทศบาลนครลําปาง ระยะที่ 2 จํานวนเงิน 630,000 บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
เหตุผล
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายงาน ศึกษาความเหมาะสมระบบ ระบายน้ําและ
ระบบรวบรวมน้ําเสีย เทศบาลนครลําปาง ระยะที่ 2 จํานวนเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ตาม
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ 1/2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 กําหนดจ่ายเงิน จํานวน 2 งวด สิ้นสุด
สัญญาในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้เบิกจ่ายเงินไปแล้ว จํานวน 270,000 บาท คงเหลือที่ไม่ได้
เบิกจ่าย 630,000 บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องจ่ายเงินต่อไป
ดังนั้น จึงใคร่ขอความกรุณาจากประธานสภาเทศบาล ได้โปรดนําเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลต่อไป ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอผู้รับรองครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผู้รับรองถูกต้องครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมจะบรรจุเรื่องนี้เป็นญัตติใน
ข้อ 5.2 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอด้วยวาจาขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค้างจ่ายอีก 1 โครงการ คือ
โครงการจ้า งที่ป รึก ษาเพื่ อศึ ก ษาทบทวนรายงานศึ ก ษาความเหมาะสมระบบระบายน้ํ าและระบบ
รวบรวมน้ําเสีย เทศบาลนครลําปาง ระยะที่ 2 จํานวนเงิน 630,000 บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
ตามที่รองนายกเทศมนตรีฯ ได้แถลงญัตตินี้มาข้างต้น
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5.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่ายประจําปี 2558 ออกไป
อีกไม่เกินหกเดือน โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายงานศึกษาความเหมาะสมระบบ
ระบายน้ําและระบบรวบรวมน้ําเสีย เทศบาลนครลําปาง ระยะที่ 2 จํานวนเงิน 630,000 บาท
(หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อภิปรายหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง

ในญัตตินี้จะมีสมาชิกท่านใด

นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็เป็นญัตติด้วยวาจาที่สั้นกระชับ ผม
เข้าใจว่า เมื่อสักครู่เป็นการกล่าวให้ฟังว่าจะเสนอญัตติอะไร หลักการและเหตุผลผมพยายามจดตาม
มีบทเรียนมาแล้วว่า ฟังญัตติด้วยวาจาเรื่องแรกไม่รู้เรื่องแรก ขอถาม scenario ต่าง ๆ ก็ไม่ได้รับ
คําตอบสํา หรับ เมื่อ สัก ครู่ สําหรับ ญัตติด้ว ยวาจาเรื่องที่ส อง เกี่ย วกับ การจ้างที่ป รึก ษาวางระบบ
ระบายน้ํา ก็เลยพยายามจดตามไป ถ้าในเมื่อท่านไม่มีข้อมูลอะไรให้ ก็จะขอถามนะครับ ตามที่จดได้
บอกว่า เป็นการจ้างที่ปรึกษาศึกษาระบบการระบายน้ํา แบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 2 งวด จ่ายไปแล้ว
270,000 บาท วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เมื่อสักครู่ได้รับคําอธิบายจากท่านปลัดบอกว่า การขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน ไม่ใช่การขยายสัญญาจ้าง ก็เลยสงสัยว่า กรณีนี้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เป็นเพราะว่า
ผู้รับจ้าง บริษัทที่ปรึกษาทํางานไม่ทันตามเวลาหรือไม่ ต้องมีค่าปรับหรือไม่ และจะทําเสร็จเมื่อไหร่
ขอถามเท่านี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง สําหรั บ
โครงการจ้างที่ป รึก ษาเพื่อศึก ษาทบทวนรายงาน ศึก ษาความเหมาะสมระบบระบายน้ําและระบบ
รวบรวมน้ํา เสี ย เทศบาลนครลํ า ปาง ระยะที่ 2 จริง ๆ แล้ว โครงการดั ง กล่ าว เหตุ ผลก็ เ หมื อนกั บ
โครงการที่หนึ่งเมื่อสักครู่ แต่ขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่า โครงการศึกษาดังกล่าว ณ เวลานี้ จริง ๆ แล้ว
ทางบริษัทได้ส่งงานในงวดสุ ดท้ายแล้ว และแก้ไ ขไปเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าติด อยู่ที่โยธาธิการ
จังหวัด ได้ก่อสร้างลิปแลปตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ฝั่งวัดหมื่นกาด หลังจากที่ทางโยธาธิการได้เซ็นสัญญากับ
ทางบริษั ทเพื่อสร้างลิป แลปเรีย บร้อยแล้ว ระบบน้ําเสีย ก็จําเป็ นที่จะต้องเปลี่ย นทิศทางมาข้างบน
เพราะจะติดประกันสัญญาอีกสองปี ที่จะดําเนินการได้ เพราะฉะนั้นเพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ ก็จําเป็นต้องปรับตรงนี้ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง เป็นครั้งสุดท้าย คงใช้เวลาไม่กี่วัน
ที่จะดําเนินการในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ที่ผ่านมา ในสัญญาดังกล่าวไม่ได้ระบุค่าปรับเอาไว้ เพราะ
เป็นระบบการศึกษาก็เลยไม่มีค่าปรับ ณ เวลานั้น บริษัทจะไม่แก้ไขตามเราก็ได้ เพราะว่าโครงการของ
โยธาธิการมาทีหลัง แต่ทางบริษัทก็ยินยอมที่จะปรับเพื่อให้โครงการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ให้อยู่ใน
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ปั จจุ บั นที่สุ ด นะครั บ ก็ เ ป็ นการตกลงกั น ท้ายสุ ด ทางบริษั ท ก็ ก ลั บ ไปแก้ไ ขให้เ ราให้เ ป็ นรู ป แบบของ
ปัจจุบันให้มากที่สุด ก็เป็นเหตุผลที่นํามาประกอบ รวมถึงเหตุผลทางด้านข้อระเบียบกฎหมายที่ทาง
ท่านปลัดก็ดี ทางรองนายกฯ ได้กล่าวในโครงการที่หนึ่งก็ดี ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับ
ผมได้เคยกราบเรียนไว้หลายหนแล้วว่า สภาแห่งนี้ ผมไม่อยากให้เป็นสภาถามตอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเสนอญัตติต่าง ๆ ยิ่งถ้าเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในหลาย ๆ เรื่องก็ดี ควรที่จะเป็นผู้เสนอขอ
ญัตติอธิบ ายขยายความ ให้ชัด เจน ให้เ ข้าใจตั้งแต่ต้น การที่จะเป็ นเอกสารยื่นญั ตติล่ว งหน้าก็ ตาม
หลักการเหตุผลก็กํามะลอ ขออนุญาตใช้คํานี้ อย่ามาเถียงผมว่าไม่ใช่กํามะลอ และด้วยวาจา หลักการ
และเหตุผลก็กํามะลอเหมือนกัน มีผู้ที่ตอบ ขยายความชี้แจงสั้น ๆ และถูกใจผม ขออนุญาตเอ่ยนาม
เจ้าหน้าที่งบประมาณ คือท่านปลัดเทศบาล ถ้าพูดอย่างนั้นสั้น ๆ ได้ใจความ หมดข้อกังขาเลยครับ
สภาแห่งนี้ไม่ใช่สภาขัดขวางผลประโยชน์ของใคร เราเป็นสภาที่ส่งเสริมประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กับเทศบาลนี้ โครงการต่าง ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ได้รับผลประโยชน์เต็มที่ ราษฎรผู้
สั ญ จรไปมาไม่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากโครงการก่ อ สร้ า งทั้ ง หลายทั้ ง ปวง ก็ เ ป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว่ า
โครงการนี้จะสองปีแล้วก็ยังไม่เสร็จ ที่ปรึกษาโครงการนี้ก็เหมือนกัน และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
สภาแห่งนี้ไม่เคยได้รับรู้ความเคลื่อนไหว หรือการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็ตาม ในญัตติที่ท่านนํามา
เสนอนี้เลย แล้วจู่ ๆ ก็มีการเสนอเป็นญัตติด้วยวาจา ซึ่งจริง ๆ น่าจะเป็นญัตติด่วนเท่านั้นที่เขานิยม
มาใช้เสนอด้วยวาจา อย่างที่ผมกราบเรียนท่านประธานสภาว่า ไม่สมควรที่ฝ่ายบริหารจะเสนอแบบนี้
สภาไม่ใช่ฝ่ายบริหาร เราไม่รู้ต้นสายปลายทางว่าเป็นอย่างไรมาอย่างไร จะให้เราคาดเดาก็ไม่ได้ จะ
ตําหนิใคร ก็ไม่อยากตําหนิ แต่วิธีการอย่างนี้ไม่ถูกต้องในการบริหารบ้านเมืองนะครับ ด้วยวาจาก็จริง
แต่ถ้าท่านเรียบเรียงเนื้อเรื่อง ถ้อยคํา เหตุการณ์ว่าเป็นอย่างไร เนื้อแท้เป็นอย่างไร อย่าเอาหลักการ
และเหตุ ผ ลกํ า มะลอมาพู ด กั น เลย มั น ไม่ ดี ค รั บ และไม่ น่ า เคารพนั บ ถื อ ด้ ว ย ผมก็ ยั ง ยื น ยั น ว่ า
โครงการนี้น่าจะต่างจากโครงการที่หนึ่ง แต่เนื้อหาคล้ายกัน ผมยังไม่สามารถที่จะให้ความเห็นชอบได้
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ท่านประธานครับ เกี่ยวกับญัตติโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายงาน ศึกษาความเหมาะสม
ระบบระบายน้ําและระบบรวบรวมน้ําเสีย เทศบาลนครลําปาง ระยะที่ 2 ซึ่งทางผู้บริหารเสนอญัตติ
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ขอขยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น ออกไปอี ก ไม่ เ กิ น หกเดื อ นนั้ น ผมอยากจะกราบเรี ย นท่ า นประธานว่ า
โครงการดังกล่าวผมฟังจากถ้อยแถลงของผู้บ ริหารเมื่อสักครู่ว่า โครงการที่ท่านนําเสนอขอขยาย
ระยะเวลาเบิก จ่ายเงินต่อสภาแห่งนี้ เป็ นโครงการของปี งบประมาณไหน ตรงนี้ท่านไม่ได้กล่าวไว้
ชัดเจนนั่นคือประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สอง ท่านไม่ได้แถลงหรือบอกว่า ท่านก่อหนี้เมื่อใด ทําสัญญากัน
หรือไม่ อย่างไร เริ่มสัญญาเมื่อใด สิ้นสุดสัญญาหรือยัง ซึ่งรายละเอีย ดตรงนี้ผมก็อยากจะเรีย น
ท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารให้ชี้แจงยืนยันเพื่อประกอบการพิจารณาได้ถูกต้องครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง โครงการ
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมระบบระบายน้ําและระบบรวบรวมน้ําเสีย เทศบาลนครลําปาง
เป็นจํานวนเงินทั้งหมด 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ 1/2558
ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 กําหนดระยะเวลาจ่ายเงิน 2 งวด สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 28 กันยายน
2558 ซึ่งเบิก จ่ายเงินไปแล้วจํานวน 270,000 บาท คงเหลือที่จะต้องจ่ายอีก 630,000 บาท
สําหรับในรายละเอียดว่า ในการกันเงินดังกล่าวใช้ระเบียบข้อไหน เมื่อสักครู่ขอโทษที่ผมรวบรัดว่า
ใช้เหตุผลตามโครงการที่หนึ่งนั้น จริง ๆ เราก็ใช้ระเบียบตัวเดียวกัน คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้ว ยการรั บ เงิน การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การฝากเงิน การเก็ บ รั ก ษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข้อ 57 ข้อความว่า “กรณี
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือจ้างหรือการเช่าทรัพ ย์สิน
ถ้าเห็นว่าการเบิกจ่ายเงินไปชําระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายใน
ปีถั ด ไปอี ก ไม่ เ กิ น ระยะเวลาหนึ่ ง ปี ” ในอํ า นาจของผู้ บ ริ ห ารคื อ ตอนนี้ ผ่ า นหนึ่ ง ปี ไ ปแล้ ว จึ ง ต้ อ ง
ดํา เนินการตามข้อ 57 วรรคสอง ว่า “หากดํา เนิน การตามวรรคหนึ่งไม่แ ล้ว เสร็จ ให้ขอขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน” ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย
อีกหรือไม่ ไม่มีท่านใดอภิปรายนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่ายประจําปี 2559 ออกไปอีกไม่เกินหกเดือน โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อศึกษาทบทวนรายงานศึกษาความเหมาะสมระบบระบายน้ําและระบบรวบรวมน้ําเสีย เทศบาลนคร
ลําปาง ระยะที่ 2 จํานวนเงิน 630,000 บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ที่เห็นชอบ ยกมือ
นะครับ เห็นชอบจํานวน 14 เสียงครับท่านประธาน
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิก ฯ ที่ไม่เห็นชอบ
ยกมือนะครับ ไม่เห็นชอบ จํานวน 3 เสียงครับท่านประธาน นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสียงข้างมาก จํานวน 14 เสียง อนุมัติให้ขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่ายประจําปี 2559 ออกไปอีกไม่เกินหกเดือน โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
ทบทวนรายงานศึกษาความเหมาะสมระบบระบายน้ําและระบบรวบรวมน้ําเสีย เทศบาลนครลําปาง
ระยะที่ 2 จํ านวนเงิน 630,000 บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้ว น) ไม่เ ห็ นชอบ จํ านวน 3 เสีย ง
นอกนั้นงดออกเสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ
เรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ในวันนี้เราก็ใช้เวลาในการประชุมมาพอสมควร ผมขอขอบคุณทุกท่าน
ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุม เวลา 15.25 น.

(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื่อ).....................................................................
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

หมายเหตุ ที่ป ระชุม สภาฯ ได้มีม ติรับ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครลํา ปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2559 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 ในการประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559

