รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
รายนามผู้เข้าประชุม
1. นายกิตติ
2. จ.ส.อ.สมบูรณ์
3. นายจาตุรงค์
4. นายแพทย์วัฒนา
5. นายสมหมาย
6. นายณัฐธนวัฒน์
7. นายสุบิน
8. นายนวพัฒน์
9. นายพิทักษ์
10. นางสาวอมลยา
11. นายสันติ
12. นายนพดล
13. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
14. นายจรูญ
15. นางสุดารัตน์
16. นายสมบูรณ์
17. นายวิบูลย์
18. นายสมัย
19. นายณัฐกิตติ์
20. พันตรีวิชานนท์
21. นายเกษม
22. นายบริบูรณ์

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

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายประสิทธิ์

หรรษ์หิรัญ

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

นามวงค์
อัญชนา
พงษ์นิกร
นครังกุล
ธนะสุวัตถิ์
เสียงดี
รัตนรังสรรค์
อินเตชะ

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพิชิต
2. นางอินทมาศ
3. นายพีระยศ
4. นางวรรณศรี
5. นายพงค์กร
6. นายอรรณพ
7. นางสาวอุษา
8. ส.ต.ท.สวาท
9. นายสมชาย
10. นางดวงจันทร์
11. นางสาวพัฒนี
12. นายบรรยง
13. นายธงชัย
14. นางเบญญาภา
15. นางเลิศลักษณ์

โมกศรี
สมพงษ์
วิรัตน์เกษ
อินทราชา
รัตนประเวศ
สิทธิวงศ์
สมคิด
จําปาอูป
ขันอุระ
ทองกระสัน
เมืองใจมา
เอื้อนจิตร์
พัวศรีพันธุ์
ต้นกันยา
ทรัพย์รุ่งทวีผล

ปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผู้อํานวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นิติกรชํานาญการพิเศษ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

ฯลฯ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้
เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560 บัดนี้
สมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหน้าส่วน
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การงานของเทศบาลนครลําปาง ตลอดจนผู้ที่ส นใจได้เ ข้าร่ว มรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้ว ย และได้
เวลาตามกําหนดนัด หมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง วั น นี้เ ป็ นการประชุ มสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560 ในนามสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่
จะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านหนังสือ
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อ
สภาเทศบาลนครลําปาง เชิญครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ ในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระของการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560 ในวันนี้
กระผมมีหนังสือของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ซึ่งใช้ประกอบการประชุมในวันนี้ เพื่อเรียนแจ้ง
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้
หนังสือ
ที่ ลป 52001/4741

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000
25 สิงหาคม 2560
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้
ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/68 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ตามหนัง สือที่อ้า งถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัด ประชุม สภาเทศบาลนครลําปาง สมั ยประชุ ม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560 ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 เอกาทศ
และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอํานาจตาม
ความในข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานักและกอง เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือ
แถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้
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1. นายสมเกียรติ อัญชนา
2. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร
3. นายสุวรรณ นครังกุล
4. นางนพวรรณ ธนะสุวตั ถิ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่
ในการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่
ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ วันนี้เราจะใช้ระเบียบวาระการประชุมฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้ส่ง
ให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับ
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560
นายกิตติ จิวะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ในระเบีย บวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เนื่องจากเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้นัดคณะกรรมการสามัญประจํา
สภาฯ คือ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อตรวจสอบฯ ในวันที่ 31
สิงหาคม 2560 จึงไม่สามารถนํามาให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ
ในการประชุ มครั้งนี้ ดั งนั้น จึงเลื่อนการรั บ รองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมั ย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 ออกไปในคราวการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ เลื่ อ นการรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 ในคราวการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ไม่มี)
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
4.1 เรื่ อ ง รายงานการประชุ ม คณะกรรมการสามั ญ แปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ข อง
สภาเทศบาลนครลําปาง (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่
คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ข้อ 4.1 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติของสภาเทศบาลนครลําปาง (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) เชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่สภาเทศบาลนครลําปาง
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครลําปาง คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสามัญประจําเทศบาลนครลําปาง (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 5 คน ได้แ ก่
1.นายสันติ เขีย วอุไ ร 2.นายสมบูร ณ์ คุรุภากรณ์ 3.นายเกษม ปัญ ญาทอง 4.นายสุบิน ชุ่มตา
5.นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ โดยกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
จํานวน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และพิจารณาคําแปรญัตติ จํานวน 2 วัน
ตั้งแต่วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้นัดประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม
พ.ศ. 2560 เวลา 16.15 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ซึ่งมติที่ประชุมได้เลือก นายสันติ เขียวอุไร เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ และได้เลือก
นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ และขณะนี้คณะกรรมการฯ
ได้ดําเนินการตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อท่านประธานสภาฯ และขอ
อนุ ญ าตท่ า นประธานสภาฯ ได้ อ นุ ญ าตให้ นายณั ฐ ธนวั ฒ น์ ปั ญ ญาพั น ธ์ ในฐานะเลขานุ ก าร
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้เป็นผู้อ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อไปครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์
นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุ กท่าน กระผม นายณัฐ ธนวัฒน์ ปัญ ญาพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขออนุญาตอ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
แปรญัตติ ดังนี้
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รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรา่ งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 18-23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อาคาร 2 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
............................................
ผู้มาประชุม
1. นายสันติ
2. นายสมบูรณ์
3. นายเกษม
4. นายสุบนิ
5. นายณัฐธนวัฒน์

เขียวอุไร
คุรุภากรณ์
ปัญญาทอง
ชุ่มตา
ปัญญาพันธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
เมื่ อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 มาพร้อมแล้ว นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. เรื่อง แจ้งประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภา
เทศบาลนครลํา ปาง คณะกรรมการแปรญัต ติ ร่า งเทศบัญ ญั ติง บประมาณรายจ่ าย ประจํา ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนคร
ลํ า ปาง (คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561) ลงวั น ที่ 16 สิ ง หาคม พ.ศ. 2560 จํ า นวน 5 คน โดยที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง
ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่ 1 ในการ
ประชุ มสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมั ย ประชุ ม สามัญ สมั ยที่ 3 ครั้ งที่ 1 ประจํ าปี พ.ศ. 2560 โดยกํ าหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ.
2560 และพิจารณาคําแปรญัตติ จํานวน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และเลขานุการสภา
เทศบาลฯ ได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.15 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งมติที่ประชุมได้เลือก นายสันติ เขียวอุไร เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
และได้เลือก นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ
2. เรื่อง ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยประธานคณะ
การแปรญั ต ติ ฯ ได้ รั บ บั น ทึ ก ข้ อ ความ ที่ ลป 52001(บ.ส.)/70 ลงวั น ที่ 16 สิ ง หาคม พ.ศ. 2560 จาก
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ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ให้กับคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาโดยละเอียดพร้อมทั้งให้รายงานยื่นต่อประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ในการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งต่อไป
3. เรื่อง แจ้งกําหนดการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบ ตามหนังสือ ที่ ลป 52001(สภา)/ว 56 ลงวันที่
16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และหนัง สือแจ้งนายกเทศมนตรีน ครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/55 ลงวันที่ 16
สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีกําหนดการดังนี้
วัน ที่ 18-20 สิ ง หาคม พ.ศ. 2560 ตั้ ง แต่ เ วลา 08.30-16.30 น. กํ า หนดให้ ยื่นคํ า แปรญั ต ติ ต่ อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ณ ห้องประชุมสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อาคาร 2 สํานักปลัดเทศบาล
วั น ที่ 22–23 สิ ง หาคม พ.ศ. 2560 ตั้ ง แต่ เ วลา 08.30-16.30 น. กํ า หนดเป็ น วั น พิ จ ารณา
คํ า ขอแปรญั ต ติ ข องสมาชิ ก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ฯ ณ ห้ อ งประชุ ม สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครลําปาง
4. เรื่อง ขอเชิญมาให้รายละเอียดข้อมูลร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตามหนังสือที่ ลป 52001 (สภา)/87 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ขอเชิญให้นายกเทศมนตรีนครลําปางหรือผู้แทน มาให้รายละเอียดข้อมูลร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ 18-20
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งนายกเทศมนตรีนครลําปางได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้อํานวยการสํานัก/
กอง และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล รายละเอี ย ด ข้ อ เท็ จ จริ ง แสดงความคิ ด เห็ น การตั้ ง จ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ตามหนังสือเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001/ 4553 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560)
5. สรุปรายงานย่อของคณะกรรมการแปรญัตติยื่นต่อประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อให้
ประธานสภาเทศบาลฯ แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ทราบในการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ครั้งต่อไป
จึงนําเรียนที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นายสั น ติ เขี ย วอุ ไ ร ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม พร้ อ มแล้ ว ขอให้
คณะกรรมการฯ ได้ทําการพิจารณาในรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ดังนี้
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้าที่ 1-1 ถึงหน้าที่
1-7 ปรากฏตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสรุป มีความชัดเจน
ถูกต้อง
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ส่วนที่ 2 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บันทึกหลักการและ
เหตุผล รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายงานประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการรายรับ รายงานประมาณการรายจ่าย ตั้งแต่หน้าที่ 2-1 ถึงหน้าที่ 2-17
เวลา 9.30 น.-12.00 น. ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักปลัดเทศบาล ได้แก่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เวลา 13.00-16.30 น. ที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของกองวิชาการและแผนงาน ได้แก่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ของ
สถานธนานุบาล
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ ได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณารายงานประมาณการรายจ่ า ย และรายงาน
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักปลัดเทศบาล สถานีขนส่ง
ผู้ โ ดยสาร กองวิ ช าการและแผนงาน และสถานธนานุ บ าล โดยได้ ซั ก ถามรายละเอี ย ดประมาณการ
รายจ่ายต่าง ๆ ทุกแผนงานที่ตั้งไว้ โดยปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการกองและพนักงาน
เทศบาล ที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถามต่างๆ อย่างละเอียดให้คณะกรรมการทุกคนรับทราบแล้ว
และตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึ งเวลา 16.30 น. ไม่ปรากฏว่า มีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญัตติ
เลิกประชุมเวลา 16.45 น.
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2560 เริ่มประชุม 08.30 น.
เมื่ อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 มาพร้อมแล้ว นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ วันนี้เป็นวันที่สองของการพิจารณา
รายละเอียดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามกําหนดการที่แจ้งไว้
ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และเรียนเชิญตัวแทนของกองคลังฯ ชี้แจงแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม
ของคณะกรรมการแปรญัตติ
เวลา 9.30 น.-12.00 น. ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่
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กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึ กษา งานระดั บ มัธ ยมศึ กษา งานศึ กษาไม่กํา หนดระดั บ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
เวลา 13.00-15.30 น. ที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของกองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
สาธารณสุข งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ ได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณารายงานประมาณการรายจ่ า ย และรายงาน
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองคลัง สํานักการศึกษา และกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยได้ซักถามรายละเอียดประมาณการรายจ่ายต่าง ๆ ทุกแผนงานที่ตั้งไว้ โดย
เจ้าหน้าที่ / พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถามต่างๆ อย่างละเอียดให้คณะกรรมการทุกคนรับทราบแล้ว
และตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 16.30 น. ไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญัตติ
เลิกประชุมเวลา 16.50 น.
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
เมื่ อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 มาพร้อมแล้ว นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นายสั นติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัต ติ วั นนี้เป็ นวัน ที่สามของการพิจ ารณา
รายละเอียดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามกําหนดการที่แจ้งไว้
ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และเรียนเชิญตัวแทนของสํานักการช่าง ชี้แจงแสดงความคิดเห็นและตอบข้อ
ซักถามของคณะกรรมการแปรญัตติ
เวลา 9.30 น.-12.00 น. ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล งานบําบัดน้ําเสีย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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ข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมการแปรญั ต ติ โดยนายสมบู รณ์ คุ รุภ ากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาล
นครลํ า ปาง ได้ ซั กถามสํ า นั ก การช่ า ง ในประเด็ น เรื่ อ ง การใช้ พ าราแอสฟั ล ท์ ติ ค ในการลาดยางถนนใน
เขตเทศบาลนครลําปาง มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร ได้รับคําชี้แจงจากสํานักการช่าง ดังนี้
1. การดํ า เนิ น การดั ง กล่ า ว สํ า นั กการช่ า งได้ ป ฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ สั่ ง การจากกระทรวงมหาดไทย
(จะสําเนานําเรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ภายหลัง)
2. ยอมรับเรื่องอายุการใช้งานของถนนที่มีผิวพาราแอสฟัลท์ติค อาจจะมีอายุการใช้งานประมาณ 3 ปี
ในขณะที่ถนนที่มีผิวแอสฟัลท์ติคแบบเดิม จะมีอายุใช้งานประมาณ 5 ปี
3. การควบคุ ม คุ ณ ภาพการผลิ ต ในส่ ว นของการผสมน้ํ า ยางพาราแอสฟั ล ท์ ติ ค ลงในหม้ อ ต้ ม
แอสฟั ล ท์ ติ ค ไม่ ส ามารถควบคุ ม ปริ ม าณน้ํ า ยางได้ และอุ ณ หภู มิ ข ณะผสมต้ อ งร้ อ นเพี ย งพอ ในการ
ใช้ลาดยางทําถนน
4. ด้ า นราคา ขอชี้ แ จงว่ า การใช้ ย างพาราแอสฟั ล ท์ ติ ค ราคาต่ อ ตารางเมตร จะแพงกว่ า ราคา
แอสฟัลท์ติคแบบเดิม 85 บาท/ตรม.
เวลา 13.00-15.00 น. ที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของกองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ ได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณารายงานประมาณการรายจ่ า ย และรายงาน
รายละเอี ย ดประมาณการรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํ า นั ก การช่ า งและ
กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม โดยได้ ซั ก ถามรายละเอี ย ดประมาณการรายจ่ า ยต่ า งๆ ทุ ก แผนงานที่ ตั้ ง ไว้
โดยเจ้าหน้าที่ / พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถามต่างๆ อย่างละเอียดให้คณะกรรมการทุกคนรับทราบแล้ว
ระหว่างเวลา 15.15-15.20 น. ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ มายื่นคําแปรญัตติฯ ดังนี้
เวลา 15.15 น. ได้รับหนังสือคําแปรญัตติฯ เลขรับที่ 389 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา
15.15 น. ของ นายสมหมาย พงษ์ไ พบู ล ย์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลํ าปาง เรื่อ ง เสนอร่า งเทศบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 โดยขอลดจํ า นวนเงิ น ที่ ข ออนุ ญ าตจ่ า ย ตาม
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาล
นครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ที่ตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (รายละเอียดตามหนังสือคําแปรญัตติฯ )
เวลา 15.16 น. ได้รับหนังสือคําแปรญัตติฯ เลขรับที่ 390 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา
15.16 น. ของ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2-209 ตามรายละเอียด
ประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน ค่าที่ดิน

11
และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง และหน้ า ที่ 2-216 ที่ ตั้ ง จ่ า ยในแผนงานการพาณิ ช ย์ งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
(รายละเอียดตามหนังสือคําแปรญัตติฯ )
เวลา 15.17 น. ได้รับหนังสือคําแปรญัตติฯ เลขรับที่ 391 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา
15.17 น. ของ นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2-127 ตามรายละเอียดประมาณการ
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง ที่ตั้งจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค (รายละเอียดตามหนังสือคําแปรญัตติฯ )
เวลา 15.18 น. ได้รับหนังสือคําแปรญัตติฯ เลขรับที่ 392 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา
15.18 น. ของ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2-182 ตามรายละเอียดประมาณการ
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง ที่ตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี (รายละเอียดตามหนังสือคําแปรญัตติฯ )
เวลา 15.19 น. ได้รับหนังสือคําแปรญัตติฯ เลขรับที่ 393 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา
15.19 น. ของ ร้อ ยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใ จสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลํา ปาง เรื่อ ง เสนอร่า งเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยขอลดจํานวนที่ขออนุญาตจ่าย หน้าที่ 2-159
ตามรายละเอียดประมาณการรายจ่ าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กําหนด
ระดับ รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) และหน้าที่ 2-164 ขอลดรายจ่าย ที่ตั้งจ่ายใน
แผนงานสาธารณสุข รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน ฯลฯ (รายละเอียดตามหนังสือคําแปรญัตติฯ )
และจนถึงเวลา 16.30 น. ไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมายื่น
หนังสือขอแปรญัตติเพิ่มเติมแต่อย่างใด
เลิกประชุมเวลา 16.50 น.
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
เมื่ อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 มาพร้อมแล้ว นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ จํานวน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18-20 สิงหาคม
พ.ศ. 2560 และกําหนดพิจารณาคําแปรญัตติ จํานวน 2 วัน ในวันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
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นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้กําหนดระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติ จํานวน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และกําหนดพิจารณาคําแปรญัตติ
จํานวน 2 วัน ในวันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แจ้งกําหนดระยะเวลา
การเสนอคํ า แปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่ อ ให้
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติม ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่า ย ประจํ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้ ยื่น คํา แปรญั ตติ ต่อประธานคณะกรรมการแปรญั ตติ ฯ
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง อาคาร 2 สํานักปลัดเทศบาล และในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 15.15-15.20 น.
ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ มายื่นคําแปรญัตติฯ (รายละเอียดตามหนังสือคําแปรญัตติฯ) จํานวน 5 ญัตติ ซึ่ง
ได้ลงเลขรับไว้เป็นที่เรียบร้อย ตามเลขรับที่ 389,390,391,392,393 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2560
1.2 เรื่อง วันประชุมพิจารณาคําแปรญัตติ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่ได้รับหนังสือเสนอคําแปรญัตติฯ
จากสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวน 5 ญัตติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และเพื่อถือปฏิบัติ
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยข้อ บัง คับ การประชุม สภาท้อ งถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไ ขเพิ่ม เติม ถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 115 คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้กําหนดนัดวันประชุมเพื่อพิจารณาคําแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-14.00 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อาคาร 2 สํานักปลัดเทศบาล ได้ทํา
หนังสือแจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม รับทราบ
เริ่มประชุมพิจารณาคําแปรญัตติ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การพิจารณาคําแปรญัตติ
2.1 เรื่อง พิจารณาคําขอแปรญัตติ ของนายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ บัดนี้เวลา 10.00 น. ที่ประชุมครบองค์
ประชุ ม และผู้ ยื่ น คํ า แปรญั ต ติ ไ ด้ ม าถึ ง เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ก่ อ นที่ ก รรมการจะพิ จ ารณาคํ า แปรญั ต ติ
เนื่องจากในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ท่านผู้ยื่นคําแปรญัตติฯ ไม่ได้เป็นผู้มายื่นหนังสือด้วยตนเอง กระผม
ขอเรี ย นถาม นายสมหมาย พงษ์ ไ พบู ล ย์ ว่ า หนั ง สื อ คํ า แปรญั ต ติ ฉ บั บ นี้ ท่ า นเป็ น ผู้ ล งลายมื อ ชื่ อ
ด้ ว ยตนเองหรื อ ไม่ ขอรั บ ฟั ง เหตุ ผ ลและคํ า ชี้ แ จงจากนายสมหมาย พงษ์ ไ พบู ล ย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ
ผู้ยื่นคําขอแปรญัตติ
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ยืนยันถูกต้องว่าเป็นหนังสือ คําแปร
ญัตติของตนเอง
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นายสั น ติ เขี ย วอุ ไ ร ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ได้พิจารณาคําขอแปรญัตติ ของ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ตามหนังสือ เรื่อง ขอเสนอคําแปรญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ดังต่อไปนี้
ขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รายจ่ายตาม
หน่วยงาน ที่ตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน้ าที่ 2 - 179 ข้อ ความเดิม ค่ าติ ด ตั้ง ระบบไฟฟ้ าและอุป กรณ์ ซึ่ งเป็น การติด ตั้ง ครั้ งแรก
ในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง ค่าปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ แต้มสี
แต่ ง เมื อ ง บริ เ วณศาลหลั ก เมื อ ง อาคารหลวงพ่ อ ดํ า อาคารมิ ว เซี ย มลํ า ปาง และลานหน้ า อาคาร
มิวเซียมลําปาง โดยทําการติดตั้งโคมไฟประดับตกแต่งและติดตั้งอุปกรณ์ระบบชุดควบคุมแสง สี เสียง และงาน
อื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ ยนแปลง ครั้งที่
1/2560 หน้า 19) (สํานักการช่าง) จํานวน 4,000,000 บาท
หน้าที่ 2 - 179 ข้อความใหม่ ค่าติ ดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก
ในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง ค่าปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ แต้มสี
แต่ ง เมื อ ง บริ เ วณศาลหลั ก เมื อ ง อาคารหลวงพ่ อ ดํ า อาคารมิ ว เซี ย มลํ า ปาง และลานหน้ า อาคาร
มิวเซียมลําปาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2560 หน้า 19) (สํานักการช่าง) จํานวน 3,000,000 บาท
ขอเรี ย นเชิ ญ นายสมหมาย พงษ์ ไ พบู ล ย์ ผู้ ยื่ น คํ า แปรญั ต ติ ไ ด้ ชี้ แ จง แสดงเหตุ ผ ลในการขอ
แปรญัตติขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ในรายการดังกล่าว
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ผู้เสนอคําแปรญัตติ) ไม่ประสงค์
ชี้แจงแสดงเหตุผลต่อคณะกรรมการแปรฯ แต่ขอยืนยันตามคําแปรฯ ดังกล่าว ส่วนนายกเทศมนตรีฯ ทราบนัด
โดยชอบแล้ว ไม่มา
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง (ผู้เสนอคําขอแปรญัตติ) ไม่ประสงค์ชี้แจงแสดงเหตุผลต่อคณะกรรมการฯ แต่ขอ
ยืนยันตามคําแปรฯ ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคําขอแปรญัตติ หน้าที่ 2- 179 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ แต้มสีแต่งเมือง บริเวณศาลหลักเมือง อาคารหลวงพ่อดํา อาคารมิวเซียม
ลําปาง และลานหน้าอาคารมิวเซียมลําปาง ดังกล่าวข้างต้น โดยกระผมขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ว่าเห็นด้วยกับตามร่างเดิม หรือเห็นด้วยกับคําแปรญัตติขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ขอที่ประชุม
ได้ลงมติด้วยการยกมือ
มติ ที่ ป ระชุ ม กรรมการแปรญั ต ติ ฯ เห็ น ด้ ว ยตามร่ า งเดิ ม จํ า นวน 3 เสี ย ง และกรรมการ
แปรญั ต ติ ฯ เห็ น ด้ ว ยกั บ คํ า แปรญั ต ติ ให้ ล ดจํ า นวนเงิ น ที่ ข ออนุ ญ าตจ่ า ย จํ า นวน 1 เสี ย ง งดออกเสี ย ง
จํานวน 1 เสียง และนายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ ผู้เสนอคําแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ
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2.2 เรื่อง พิจารณาคําขอแปรญัตติ ของร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เนื่องด้วย ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ผู้เสนอคําแปรญัตติ) ได้ขอเลื่อนเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติจากเวลา
13.30-14.30 น. เป็ นเวลา 10.30-11.30 น. แทนเนื่อ งจากช่ว งบ่า ยตนเองติ ดภารกิ จอื่ น ขอให้ ที่ป ระชุ ม
พิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการแปรญั ต ติ เห็ น ชอบให้ เ ลื่ อ นเวลาการพิ จ ารณาคํ า แปรญั ต ติ ข อง
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี จากเวลา 13.30-14.30 น. เป็นเวลา 10.30-11.30 น.
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ก่อนที่กรรมการจะพิจารณาคําแปรญัตติ
เนื่องจากในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ท่านผู้ยื่นคําแปรญัตติฯ ไม่ได้เป็นผู้มายื่นหนังสือด้วยตนเอง กระผม
ขอเรียนถาม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ว่าหนังสือคําแปรญัตติฉบับนี้ ท่านเป็นผู้ลงลายมือชื่อด้วยตนเองหรือไม่
ขอรับฟังเหตุผลและคําชี้แจงจากร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ยื่นคําขอแปรญัตติ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ยืนยันถูกต้องว่าเป็นหนังสือ คําแปร
ญัตติของตนเอง
นายสั น ติ เขี ย วอุ ไ ร ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ได้พิจารณาคําขอแปรญัตติ ของ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางตาม
หนังสือ เรื่อง ขอเสนอคําแปรญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ลงวั นที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 โดยมี ผู้รับ รองถู กต้ อ ง เป็ นรายข้ อ เฉพาะที่ มี การแปรญั ต ติ
ดังต่อไปนี้
ข้อที่ 1 ขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายจ่ายตามหน่วยงาน ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
หน้าที่ 2- 159 ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง
(มิวเซียมลําปาง) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง การจัดกิจกรรมให้
ความรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ การศึกษาดูงาน
เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 4-70) (สํานัก
การศึกษา) จํานวน 3,360,000 บาท
หน้าที่ 2- 159 ข้อความใหม่ ค่าใช้จ่ ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง
(มิวเซียมลําปาง) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง การจัดกิจกรรมให้
ความรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ การศึกษาดูงาน
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เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ า 4-70)
(สํานักการศึกษา) จํานวน 1,000,000 บาท
และก่อนที่จะขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ กระผมขอเรียนเชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผู้ยื่นคําแปรญัตติได้ชี้แจง แสดงเหตุผลในการขอแปรญัตติขอลดจํานวนเงินที่
ขออนุญาตจ่าย ในรายการดังกล่าว
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ผู้เสนอคําแปรญัตติ) ไม่ประสงค์
ชี้แจงแสดงเหตุผลต่อคณะกรรมการแปรฯ แต่ขอยืนยันตามคําแปรฯ ดังกล่าว ส่วนนายกเทศมนตรีฯ ทราบนัด
โดยชอบแล้ว ไม่มา
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ผู้ยื่นคําแปรญัตติ ไม่ประสงค์ชี้แจงแสดงเหตุผลต่อคณะกรรมการฯ แต่ขอยืนยัน
ตามคําแปรฯ ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคําขอแปรญัตติ หน้าที่ 2- 159 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง(มิวเซียมลําปาง) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
เมืองลําปาง การจัดกิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดนิทรรศการ การศึกษาดูงาน เช่นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง ดัง กล่า วข้า งต้น โดยกระผมขอมติที่ป ระชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ว่า เห็น ด้วยกับตามร่างเดิม หรือเห็นด้วยกับคําแปรญัตติขอลดจํานวนเงินที่ขอ
อนุญาตจ่าย ขอที่ประชุมได้ลงมติด้วยการยกมือ
มติ ที่ ป ระชุ ม กรรมการแปรญั ต ติ ฯ เห็ น ด้ ว ยตามร่ า งเดิ ม จํ า นวน 3 เสี ย ง และกรรมการ
แปรญัตติฯ เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ ให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จํานวน 1 เสียง งดออกเสียง จํานวน
1 เสียง และร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ผู้เสนอคําแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ
ข้อที่ 2 หน้าที่ 2 – 164 ขอลดรายจ่าย ตามรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายจ่ายตามหน่วยงาน ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสาธารณสุข รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและศึกษาดูง าน เช่น ค่า อาหาร ค่า อาหารว่า งและเครื่อ งดื่ม ค่า วัส ดุเ ชื้อ เพลิง และหล่อ ลื่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

16
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 9) (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) จํานวน 1,000,000 บาท
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ก่อนที่จะขอมติที่ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ กระผมขอเรียนเชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผู้ยื่นคําแปรญัตติ
ได้ชี้แจง แสดงเหตุผลในการขอแปรญัตติขอลดรายจ่าย ในรายการดังกล่าว
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ผู้เสนอคําแปรญัตติ) ไม่ประสงค์
ชี้แจงแสดงเหตุผลต่อคณะกรรมการแปรฯ แต่ขอยืนยันตามคําแปรฯ ดังกล่าว ส่วนนายกเทศมนตรีฯ ทราบนัด
โดยชอบแล้ว ไม่มา
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ผู้ยื่นคําแปรญัตติ ไม่ประสงค์ชี้แจงแสดงเหตุผลต่อคณะกรรมการฯ แต่ขอยืนยันตามคําแปรฯ
ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคําขอแปรญัตติ ข้อที่ 2 หน้าที่ 2 – 164 ขอลดรายจ่าย ตามรายละเอียด
ประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสาธารณสุข รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ
ชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวข้างต้น โดยกระผมขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ว่าเห็นด้วย
กับตามร่างเดิม หรือเห็นด้วยกับคําแปรญัตติขอลดรายจ่าย ขอที่ประชุมได้ลงมติด้วยการยกมือ
มติ ที่ ป ระชุ ม กรรมการแปรญั ต ติ ฯ เห็ น ด้ ว ยตามร่ า งเดิ ม จํ า นวน 3 เสี ย ง และกรรมการ
แปรญัตติฯ เห็นด้วยกับคําแปรญัตติให้ลดรายจ่าย (ไม่มี) งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง และร้อยเอกศักดิ์ชัย
หงษ์ใจสี ผู้เสนอคําแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ
2.3 เรื่อง พิจารณาคําขอแปรญัตติ ของนางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง
นายสั น ติ เขี ย วอุ ไ ร ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ก่ อ นที่ ก รรมการจะพิ จ ารณา
คําแปรญัตติ เนื่องจากในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ท่านผู้ยื่นคําแปรญัตติฯ ไม่ได้เป็นผู้มายื่นหนังสือด้วย
ตนเอง กระผมขอเรียนถาม นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ ว่าหนังสือคําแปรญัตติฉบับนี้ ท่านเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อด้วยตนเองหรือไม่ ขอรับฟังเหตุผลและคําชี้แจงจากนางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ยื่น
คําขอแปรญัตติ
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ยืนยันถูกต้องว่าเป็นหนังสือคําแปร
ญัตติของตนเอง
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นายสั น ติ เขี ย วอุ ไ ร ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ได้พิจารณาคําขอแปรญัตติ ของนางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางตาม
หนังสือ เรื่อง ขอเสนอคําแปรญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีผู้รับรองถูกต้อง เป็นรายข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ
ดังต่อไปนี้
ข้อที่ 1 หน้าที่ 2 – 209 ขอลดรายจ่าย ตามรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รายจ่าย
ตามหน่วยงาน ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่างๆ ค่าก่อสร้างศูนย์รวมสถานีรถม้าจังหวัดลําปางพร้อมพิพิธภัณฑ์รถม้าและอาคารจําหน่ายของ
ที่ระลึกบริเวณอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลําปางเดิม โดยทําการก่อสร้างอาคารสถานีจอดรถม้า อาคาร
พิพิธภัณฑ์ อาคารจําหน่ายของที่ระลึก พร้อมบริเวณโดยรอบ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2560 หน้า 37) (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 14,000,000 บาท
และก่อนที่จะขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ กระผมขอเรียนเชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผู้ยื่นคําแปรญัตติได้ชี้แจง แสดงเหตุผลในการขอแปรญัตติขอลดรายจ่าย
ในรายการดังกล่าว
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ผู้เสนอคําแปรญัตติ) ไม่ประสงค์
ชี้แจงแสดงเหตุผลต่อคณะกรรมการแปรฯ แต่ขอยืนยันตามคําแปรฯ ดังกล่าว ส่วนนายกเทศมนตรีฯ ทราบนัด
โดยชอบแล้ว ไม่มา
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ผู้ยื่นคําแปรญัตติ ไม่ประสงค์ชี้แจงแสดงเหตุผลต่อคณะกรรมการฯ แต่ขอยืนยัน
ตามคําแปรฯ ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคําขอแปรญัตติ ข้อที่ 1 หน้าที่ 2 – 209 ขอลดรายจ่าย
ตามรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่างๆ ค่าก่อสร้างศูนย์รวมสถานีรถม้า
จังหวัดลําปางพร้อมพิพิธภัณฑ์รถม้าและอาคารจําหน่ายของที่ระลึกบริเวณอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร
ลําปางเดิม โดยทําการก่อสร้างอาคารสถานีจอดรถม้า อาคารพิพิธ ภัณ ฑ์ อาคารจํา หน่า ยของที่ร ะลึก
พร้อมบริเวณโดยรอบ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตรและงานอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยกระผม
ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ว่าเห็นด้วยกับตามร่างเดิม หรือเห็นด้วยกับคําแปรญัตติขอลดรายจ่าย
และขอที่ประชุมได้ลงมติด้วยการยกมือ
มติ ที่ ป ระชุ ม กรรมการแปรญั ต ติ ฯ เห็ น ด้ ว ยตามร่ า งเดิ ม จํ า นวน 3 เสี ย ง และกรรมการ
แปรญัตติฯ เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ ให้ลดรายจ่าย จํานวน 1 เสียง งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง และนางสาว
อมลยา เจนตวนิชย์ ผู้เสนอคําแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ
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ข้อที่ 2 หน้าที่ 2 – 216 ขอลดรายจ่าย ตามรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รายจ่าย
ตามหน่วยงาน ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการพาณิชย์ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก ค่าปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาดเทศบาล 4 (หน้าบิ๊กซี) โดยทําการปรับปรุงทาสีอาคาร
กลุ่ม A ปรับปรุงอาคาร B เป็นอาคารขายสินค้า อาคาร C เป็นศูนย์อาหารและห้องน้ํา-ส้วม พื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อ ยกว่า 2,350 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตามแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น สี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 38) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จํานวน
5,700,000 บาท
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ก่อนที่จะขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
กระผมขอเรียนเชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผู้ยื่นคําแปรญัตติได้
ชี้แจง แสดงเหตุผลในการขอแปรญัตติขอลดรายจ่าย ในรายการดังกล่าว
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ผู้เสนอคําแปรญัตติ) ไม่ประสงค์
ชี้แจงแสดงเหตุผลต่อคณะกรรมการแปรฯ แต่ขอยืนยันตามคําแปรฯ ดังกล่าว ส่วนนายกเทศมนตรีฯ ทราบนัด
โดยชอบแล้ว ไม่มา
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ผู้ยื่นคําแปรญัตติ ไม่ประสงค์ชี้แจงแสดงเหตุผลต่อคณะกรรมการฯ แต่ขอยืนยันตาม
คําแปรฯ ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคําขอแปรญัตติ ข้อที่ 2 หน้าที่ 2 – 216 ขอลดรายจ่าย ตามรายละเอียด
ประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการพาณิชย์ งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อ เติมหรือดัด แปลงอาคารบ้า นพัก ค่าปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาดเทศบาล 4
(หน้าบิ๊กซี) โดยทําการปรับปรุงทาสีอาคารกลุ่ม A ปรับปรุงอาคาร B เป็นอาคารขายสินค้า อาคาร C เป็น
ศูนย์อาหารและห้องน้ํา-ส้วม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,350 ตารางเมตรและงานอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น โดย
กระผมขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ว่าเห็นด้วยกับตามร่างเดิม หรือเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ
ขอลดรายจ่าย และขอที่ประชุมได้ลงมติด้วยการยกมือ
มติ ที่ ป ระชุ ม กรรมการแปรญั ต ติ ฯ เห็ น ด้ ว ยตามร่ า งเดิ ม จํ า นวน 3 เสี ย ง และกรรมการ
แปรญัตติฯ เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ ให้ลดรายจ่าย (ไม่มี) งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง และนางสาวอมลยา
เจนตวนิชย์ ผู้เสนอคําแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ
2.4 เรื่อง พิจารณาคําขอแปรญัตติ ของนายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ก่อนที่กรรมการจะพิจารณาคําแปรญัตติ
เนื่องจากในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ท่านผู้ยื่นคําแปรญัตติฯ ไม่ได้เป็นผู้มายื่นหนังสือด้วยตนเอง กระผม
ขอเรียนถาม นายนพดล ผดุงพงษ์ ว่าหนังสือคําแปรญัตติฉบับนี้ ท่านเป็นผู้ลงลายมือชื่อด้วยตนเองหรือไม่
ขอรับฟังเหตุผลและคําชี้แจงจาก นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ยื่นคําขอแปรญัตติ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ยืนยันถูกต้องว่าเป็นหนังสือ คํา แปร
ญัตติของตนเอง
นายสั น ติ เขี ย วอุ ไ ร ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ได้พิจารณาคําขอแปรญัตติ ของนายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางตามหนังสือ
เรื่อง ขอเสนอคําแปรญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีผู้รับรองถูกต้อง เป็นรายข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ ดังต่อไปนี้
ข้อที่ 1 หน้าที่ 2 – 127 ขอลดรายจ่าย ตามรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ทั่ ว ไป ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลํ า ปาง อํ า เภอเมือ งลํ า ปาง จั ง หวั ด ลํ า ปาง
รายจ่ า ยตามหน่ ว ยงาน ที่ ตั้ ง จ่ า ยในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED โดยทําการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED
พร้อมโครงสร้างและอุปกรณ์ จํานวน 12 ป้าย ในเขตเทศบาลนครลําปาง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตร
ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตรและงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 29) (กองวิชาการและแผนงาน) จํานวน 7,200,000 บาท
และก่ อนที่ จะขอมติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการแปรญั ตติ กระผมขอเรี ยนเชิ ญ นายนพดล ผดุ งพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผู้ยื่นคําแปรญัตติได้ช้ีแจง แสดงเหตุผลในการขอแปรญัตติขอลดรายจ่าย ใน
รายการดังกล่าว
นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ผู้เสนอคําแปรญัตติ) ไม่ประสงค์ชี้แจง
แสดงเหตุผลต่อคณะกรรมการแปรฯ แต่ขอยืนยันตามคําแปรฯ ดังกล่าว ส่วนนายกเทศมนตรีฯ ทราบนัด
โดยชอบแล้ว ไม่มา
นายสั น ติ เขี ย วอุไ ร ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ นายนพดล ผดุง พงษ์ สมาชิ กสภา
เทศบาลนครลําปาง ผู้ยื่นคําแปรญัตติ ไม่ประสงค์ชี้แจงแสดงเหตุผลต่อคณะกรรมการฯ แต่ขอยืนยัน
ตามคํ า แปรฯ ดั ง นั้ น ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาคํ า ขอแปรญั ต ติ หน้ า ที่ 2 – 127 ขอลดรายจ่ า ย ตาม
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาล
นครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน ที่ตั้งจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED โดยทํา
การก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED พร้อมโครงสร้างและอุปกรณ์ จํานวน 12 ป้าย ในเขตเทศบาลนครลําปาง
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตรและงานอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยกระผม
ขอมติที่ป ระชุ มคณะกรรมการแปรญั ตติฯ ว่า เห็น ด้ว ยกับ ตามร่างเดิม หรือเห็ นด้ว ยกับ คําแปรญั ตติข อลด
รายจ่าย และขอที่ประชุมได้ลงมติด้วยการยกมือ
มติ ที่ ป ระชุ ม กรรมการแปรญั ต ติ ฯ เห็ น ด้ ว ยตามร่ า งเดิ ม จํ า นวน 3 เสี ย ง และกรรมการ
แปรญั ต ติ ฯ เห็ น ด้ ว ยกั บ คํ า แปรญั ต ติ ให้ ล ดรายจ่ า ย จํ า นวน 1 เสี ย ง งดออกเสี ย งจํ า นวน 1 เสี ย ง และ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ผู้เสนอคําแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ
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2.4 เรื่อง พิจารณาคําขอแปรญัตติ ของนายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายสั น ติ เขี ย วอุ ไ ร ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ได้พิจารณาคําขอแปรญัตติ ของนายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางตามหนังสือ
เรื่อง ขอเสนอคําแปรญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีผู้รับรองถูกต้อง เป็นรายข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ ดังต่อไปนี้
ข้อที่ 1 หน้าที่ 2 - 182 ขอลดรายจ่าย ตามรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รายจ่าย
ตามหน่วยงาน ที่ตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสะพาน
รัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยทําการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ความยาวประมาณ
70 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่น ๆ (ตามแบบ
แปลนเทศบาล)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 19)
(สํานักการช่าง) จํานวน 17,000,000 บาท
และก่ อนที่ จะขอมติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการแปรญั ตติ กระผมขอเรี ยนเชิ ญ นายบริ บู รณ์ บุ ญยู่ ฮ ง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผู้ยื่นคําแปรญัตติได้ชี้แจง แสดงเหตุผลในการขอแปรญัตติขอลดรายจ่าย ใน
รายการดังกล่าว
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ผู้เสนอคําแปรญัตติ) ได้ชี้แจงหลักการ
และเหตุผลในการขอลดรายจ่าย ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ รับทราบ และเชิญนายกเทศมนตรีนครลําปาง มาชี้แจงแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นดังกล่าว หลังจากได้รับฟังความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว
นายสั น ติ เขี ย วอุ ไ ร ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ได้พิจารณาคําขอแปรญัตติ ของนายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ดังกล่าว
ข้างต้น โดยกระผมขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ว่าเห็นด้วยกับตามร่างเดิม หรือเห็นด้วยกับคําแปร
ญัตติขอลดรายจ่าย และขอที่ประชุมได้ลงมติด้วยการยกมือ
มติ ที่ ป ระชุ ม กรรมการแปรญั ต ติ ฯ เห็ น ด้ ว ยตามร่ า งเดิ ม จํ า นวน 3 เสี ย ง และกรรมการ
แปรญัตติฯ เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ ให้ลดรายจ่าย (ไม่มี) งดออกเสียงจํานวน 2 เสียง และนายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
ผู้เสนอคําแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ
ระเบียบวาระที่ 3 วาระอื่นๆ (ไม่มี)
เลิกประชุมเวลา 16.40 น.
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วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้กําหนดระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติ จํานวน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และกําหนดพิจารณาคําแปรญัตติ
จํานวน 2 วัน ในวันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งในช่วงเวลาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้มี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ มายื่นคําแปรญัตติฯ (รายละเอียดตามหนังสือคําแปรญัตติฯ ) จํานวน 5 ญัตติ ซึ่งได้
ลงเลขรับไว้เป็นที่เรียบร้อย ตามเลขรับที่ 389, 390, 391, 392, 393 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 และเพื่อถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 115 คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้กําหนดนัดวันประชุมเพื่อพิจารณาคําแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่
เวลา 10.00 น.-14.00 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อาคาร 2 สํานักปลัดเทศบาล โดยได้ทํา
หนังสือแจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว
และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็ได้ดําเนินการประชุมพิจารณาคําแปรญัตติตามที่กําหนดไว้ในระเบียบวาระ
การประชุมพิจารณา ตามวัน เวลาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นายสั น ติ เขี ย วอุ ไ ร ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ขอให้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ
ได้ พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 รวมที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 50 แล้ว กระผมจะขอมติที่ประชุมในการพิจารณาเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว
ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อสรุปรายงานและบันทึกความเห็น ว่าได้มีหรือไม่มี
การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย แล้ว
ยื่นรายงานฯ ต่อประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลฯ ได้ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิก
สภาเทศบาลไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ดั ง นั้ น จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาการเสนอร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่
มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม แต่ อ ย่ า งใด และให้ ส่ ง รายงานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ที่ เ กี่ ย วด้ ว ยการแปรญั ต ติ แ ละมติ ข อง
คณะกรรมการแปรญั ต ติ การแปรญั ต ติ นั้ น เป็ น ประการใด การสงวนความเห็ น ของกรรมการแปรญั ต ติ
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ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติ ยื่นต่อประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อ ให้ป ระธานสภาเทศบาลฯ
จัด ส่ง รายงานให้แ ก่ส มาชิก สภาเทศบาลนครลํา ปาง และนํา เสนอต่อ ที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
พิจารณาคราวต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3 วาระอื่นๆ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในนามของประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ขอให้ คณะกรรมการแปรญัต ติไปร่ วมประชุม สภาเทศบาลฯ ครั้งต่ อไปด้ วยครั บ เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น ขอปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 9.30 น.
ลงชื่อ สันติ เขียวอุไร
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
(นายสันติ เขียวอุไร)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ลงชื่อ

สมบูรณ์ คุรุภากรณ์ กรรมการ
(นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

ลงชื่อ

สุบิน ชุ่มตา กรรมการ
(นายสุบิน ชุ่มตา)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

ลงชื่อ

ลงชื่อ

เกษม ปัญญาทอง กรรมการ
(นายเกษม ปัญญาทอง)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

ณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ กรรมการและเลขานุการ
(นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ท่านใด มีข้อสงสัย
หรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒนา วานิชสุ ขสมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรีย นท่า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
เมื่อสักครู่ท่านเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวรรคสุดท้ายท่านจะเรียนใครแน่ครับ ผมไม่แน่ใจ
และอีกประการหนึ่งที่ผมฟัง มีหลายตอนเหลือเกิน ผมไม่แน่ใจว่ารายงานนี้ได้ขอแก้ไขหรือไม่ แต่เท่าที่
ได้รับร่างรายงานนี้ ไม่ตรงกับที่ท่านอ่าน เช่น ของนายนพดล ผดุงพงษ์ ขอลดรายจ่าย หรือว่าขอลด
ประมาณการจํานวนเงินที่จ่าย ก็เลยสันสน ประกอบกับมีหนังสือขอแก้ไข เวลานี้เลยสับสนไปหมด ซึ่ง
กรณีอย่างนี้ผมว่าสร้างความลําบากใจให้กับสมาชิก ท่านประธานคงจําคราวประชุมที่แล้วได้นะครับ
คําว่า เงินเหลือจ่าย กับเงินเหลือจากงบประมาณรายจ่าย ก็ทําให้สับสนพอสมควร ก็เรียนให้ท่านทราบ
ไว้ เพื่อท่านจะพิจารณา ขอบคุณครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง หลังจากฟังท่านเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ อ่านรายงานการประชุม ก่อนที่เราจะรับทราบรายงานการประชุม ผมมีข้อสงสัยในหน้า 17
ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก่อนถึงวาระที่ 3 มติที่ประชุม ซึ่งรายการนี้ผมได้
ยื่นคําแปรญัตติฯ ขอลดรายจ่าย แต่ในรายงานของคณะกรรมการแปรฯ รายงานเป็น เห็นด้วยกับคําแปร
ญัตติฯ ให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ผมขอให้แก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสันติ เขียวอุไร ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามที่ผู้ยื่นคําแปรฯ ได้ให้แก้ไข
รายงาน ผมขอเรียนท่านประธานว่า เห็นควรให้แก้ไขรายงานครับ และขออนุญาตท่านประธานสภาฯ
ขอเวลาสักครู่ครับ (ประธานฯ อนุญาต) ท่านประธานครับ ตามเอกสารฯ ผู้ยื่นคําแปรได้ขอลดรายจ่าย
จึงใช้คําผิดพลาดไป ขอเรียนท่านประธานว่า ที่ถูกต้อง ผู้ยื่นคําแปร ขอลดรายจ่าย ผมจึงแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายนพดล ผดุงพงษ์
นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมสงสัยรายงานฯ หน้า 16 มติที่ประชุม
กรรมการแปรญัตติฯ เห็นด้วยตามร่างเดิม จํานวน 3 เสียง และกรรมการแปรญัตติฯ เห็นด้วยกับ
คําแปรญัตติ ให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จํานวน 1 เสียง คือ ผมขอลดรายจ่าย ไม่ใช่ ขอลด
จํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ขอท่านประธานฯ โปรดพิจารณาด้วยครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง กรณีนี้เป็นกรณีเดียวกับของ
คุณบริบูรณ์ คือ ขอลดรายจ่าย ใช่หรือไม่ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสันติ เขียวอุไร ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ใช่ครับ คือ ผู้ยื่นคําแปรขอลด
รายจ่าย ผมขอแก้ไขรายงานฯ ให้ถูกต้องตามที่ผู้ยื่นคําแปรเสนอคําแปรครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒนา วานิชสุ ขสมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรีย นท่า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง นี่
เป็นบันทึกรายงานการประชุม เพราะฉะนั้น ผู้ที่แก้ไขก็คงต้องเป็นผู้บันทึก หรือประธานคณะกรรมการฯ
ที่ไ ด้ลงนามไว้ ซึ่งผมก็ยั งไม่ไ ด้รับฟั งข้อสรุ ป ว่า ท่านประธานได้ขอแก้ไ ขก่อนรายงานหรือไม่ เพราะ
รายงานที่ได้รับ กับรายงานที่เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ อ่านก็ไม่ตรงกัน ทั้งในหน้า 16 และ
หน้า 17 ผมฟังแล้วก็งง แต่ผู้ที่จะขอแก้ไข คือ ผู้ที่ทําบันทึกนี้ต้องขอแก้ไขก่อน ไม่ใช่ผู้ยื่นคําแปรมาขอ
แก้ไข ก็ไม่ถูกต้อง สรุปว่า ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแก้ไขแล้วใช่หรือไม่ครับ จะได้
ตรงกัน ไม่สับสน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่ สมาชิกฯ ผู้ย่ืนคําแปรฯ
ได้ทักท้วง สงสัย และประธานคณะกรรมการแปรฯ ก็ได้แก้ไขแล้ว ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะครับ
คือขอลดรายจ่าย ไม่ใช่ ขอลดจํานวนเงิน นะครับ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอประทานโทษครับ
ท่านไม่ได้ขอแก้ไขนะครับ ท่านบอก อ้างเอาตามที่ผู้ยื่นขอแปร ท่านอ้างอย่างนั้นไม่ได้ เพราะบรรทัดนี้
ยังไม่ได้แก้ไข เช่น หน้า 16 ในมติที่ประชุม หน้า 17 ก็เช่นเดียวกัน ขอแก้ไข ก็ง่ายนิดเดียวเอง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เ คารพ กระผม ร้อยเอกศั กดิ์ชัย หงษ์ใ จสี สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง ของผมในหน้า 17
เช่นเดียวกันครับ ตรงมติที่ประชุม คือ ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย เป็นลดรายจ่าย ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสันติ เขียวอุไร ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ผมขออภัยนะครับ ในเรื่องการ
จัดพิมพ์ อาจจะไม่รอบคอบ ผมขอเรียนท่านประธาน ตามที่ผู้ยื่นคําแปรฯ ได้ประสงค์ขอลดรายจ่าย
ตามเอกสารที่ผู้ยื่นคําแปรได้เสนอมา ผมขอแก้ไข จากขออนุญาตจ่าย เป็น ขอลดรายจ่าย ตามความ
ประสงค์ของผู้ยื่นคําแปรญัตติฯ ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
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นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับ การ
แปรลดรายจ่าย หรือลดจํานวนเงิน เป็นหน้าที่ของประธานคณะกรรมการแปรฯ คนอื่นมาแก้ไข ได้หรือ
ครับท่านประธาน ผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาก่อน ถ้าอย่างนั้นคงไม่ต้องตั้งประธานฯ มาทําหน้าที่แปรใช่
หรือไม่ครับ คนอื่นมาขอแก้ไขในที่ประชุมอย่างนี้ได้หรือครับ ขอพิจารณาครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง คือไม่ได้ขอแก้ไขนะครับ เป็น
ข้อ ความที ่ผู ้ยื ่น แปรขอลด มีล ดรายจ่า ย กับ ขอลดจํ า นวนเงิน ซึ ่ง ข้อ ความในรายงานของ
คณะกรรมการแปรฯ ไม่ตรงกับที่เขายื่น ฉะนั้น ผู้ยื่นก็สงสัยว่าข้อความไม่ถูกตามที่เขายื่น เขาก็ทักท้วง
และผมก็ให้ประธานคณะกรรมการแปรฯ ชี้แจงที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่ได้ขอแก้ไขอะไรนะครับ
เช่น คุณณัฐ กิตติ์ ยื่นว่าประสงค์อย่างนี้ แต่ในรายงานไม่ตรงตามที่คุณณัฐ กิตติ์ยื่นนะครับ เชิญ
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมเห็นว่า ในเมื่อประธาน
คณะกรรมการแปรฯ ได้ชี้แจงแล้ว ก็ไม่จําเป็นต้องแก้ไข และขอเสนอพักการประชุม 15 นาทีครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่มีความจําเป็นต้องพักการ
ประชุมนะครับ อย่างที่ผมชี้แจงเมื่อสักครู่ ผู้ยื่นคําแปรเขายื่นต่อคณะกรรมการแปร และในรายงานมี
ข้อความที่คลาดเคลื่อน เขาก็บอกว่าไม่ถูกตามที่เขายื่น เข้าใจนะครับ พอรายงานปรากฏเช่นนั้น เขาก็
บอกว่าไม่ตรงตามที่เขายื่น ซึ่งประธานคณะกรรมการแปรฯ ก็ได้ชี้แจง และผู้ที่สงสัยก็เข้าใจแล้ว และ
ไม่ติดใจ ผมจะดําเนินการประชุมต่อนะครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒนา วานิชสุ ขสมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรีย นท่า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ผมได้กราบเรียนท่านประธานไปแล้วว่า ในรายงานการประชุมนี้ ไม่ได้รับการขอแก้ไขคําที่พิมพ์ผิดมา
ตั้งแต่ต้น จนผมฟังท่านเลขานุการคณะกรรมการแปรฯ อ่านก็ไม่ตรงแล้ว เช่น หน้าที่ 16 จากด้านล่าง
บรรทัดที่ 13 คําว่า ลดรายจ่าย กับขอลดจํานวนเงิน ก็ไปปรากฏในหน้าที่ 17 อีก จนกระทั่งผู้ย่ืนคําแปร
ทักท้ว งมา ท่านประธานก็บอกเอาตามนั้น มันไม่ได้มีการบันทึกว่าต้องขอแก้ไขก่อนนะครับ ก็ง่าย
นิดเดียว ว่าขอแก้ไขรายงาน 2 หน้านี้ ก็จบ ไม่เช่นนั้นก็จะสับสน เหมือนการประชุมคราวที่แล้ว คําว่า
เงินเหลือจ่าย ก็ไม่ค่อยจะถูกต้องนักนะครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในหน้า 16 และหน้า 17 ผู้ย่ืน
เขาติดใจว่า ไม่ตรงตามที่เขายื่น เขาก็ทักท้วงแล้ว ประธานคณะกรรมการแปรฯ ก็ได้ชี้แจงและแก้ไข
ตามที่เขาทักท้วงแล้ว ผมก็ว่าชัดเจนดีแล้ว ขอดําเนินการประชุมต่อนะครับ เมื่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ได้ชี้แจงและเข้าใจตรงกันแล้ว ไม่มีข้อสงสัยแล้วนะ ที่ประชุมฯ รับทราบตามนี้นะครับ
ที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.2 ญัตติ เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( วาระที่ 2 )
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วาระที่ 2) และก่อนที่จะ
เข้าสู่การพิจารณาร่างเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่ 2
กระผมขอเชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ชี้แจงระเบียบฯ ในการ
ดําเนินการ ในวาระที่ 2 เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
ที่เ คารพ ท่านสมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปางทุ ก ท่าน กระผม นายจาตุ รงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ย วกั บ ระเบีย บวาระการประชุ มสภาฯ ในระเบีย บวาระที่ 4.2
เรื่ อ ง ญั ต ติร่า งเทศบั ญ ญั ติง บประมาณรายจ่า ย ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 (วาระที่ 2)
ท่า นประธานฯ ครับ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ในข้อ 51 ได้กําหนดหลักการไว้ว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียงตามลํ าดับ ข้อเฉพาะที่มีการแปรญั ตติหรือที่คณะกรรมการแปรญั ตติแก้ไ ข
เท่ า นั้ น เว้ น แต่ ที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น จะได้ ล งมติ เ ป็ น อย่า งอื ่น ” นี ่ค ือ หลัก การของระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยข้อ บัง คับ การประชุม สภาท้อ งถิ่น ซึ่ง หลักการตรงนี้เป็นที่เข้าใจได้อย่าง
ชัดเจนว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ 2 นั้น ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรฯ แก้ไข ผมเรียนอย่างนี้ครับ เมื่อสักครู่ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 ของเทศบาลนครลําปาง ได้แถลงรายงาน
ต่อที่ประชุมแห่งนี้ และที่ประชุมสภาฯ รับทราบแล้วนั้น สรุปสาระสําคัญของรายงานในประเด็นที่สําคัญ
ภายในระยะเวลาเสนอคําแปร มีสมาชิกสภายื่นคําแปรต่อประธานคณะกรรมการแปรฯ จากรายงาน
ดังกล่าวที่ขอแปร มีทั้งหมด 7 โครงการในร่างเทศบัญญัติฯ เริ่มตั้งแต่ หน้า 2-127 เป็นต้นไป มีการ
ขอลดรายจ่ า ย กั บ ขอลดจํ า นวนเงิ น ที่ ข ออนุ ญ าตจ่ า ย มี อ ยู่ 2 ประเด็ น และปรากฏว่ า มติ ข อง
คณะกรรมการแปรญัตติ เสียงข้างมาก ให้คงตามร่างเดิม และปรากฏว่า ผู้เสนอคําแปรก็ได้สงวนคําแปร
ไว้ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ด้วย ดังปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้แถลงต่อ
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ที่ประชุมแห่งนี้ และที่ประชุมฯ ได้รับทราบแล้ว เพราะฉะนั้นในวาระที่ 2 นี้ คนที่จะอภิปรายต่อที่ประชุม
สภาแห่ ง นี้ ไ ด้ ก็ คื อ สมาชิ ก ผู้ เ สนอคํ า แปร และได้ ส งวนคํ า แปรไว้ ต่ อ คณะกรรมการแปรฯ และ
นายกเทศมนตรีผู้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท่านั้น
บุคคลที่จะอภิปรายต่อที่ประชุมได้มีอยู่ตามที่ผมได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมนี้แล้ว ถ้าที่ประชุมเข้าใจตาม
ระเบียบข้อบังคับที่ผมได้นําเรียนไปเมื่อสักครู่ ไม่มีใครสงสัย ผมก็จะได้นําเรียนต่อท่านประธานสภาได้
ดําเนินการในระเบียบวาระที่ 4.2 ต่อไป ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้ง
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ เกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ วาระ 2 ให้ที่ประชุมสภาฯ
ทราบ และเข้าใจตรงกันแล้ว นะครับ ต่อไปผมจะได้นําปรึก ษาที่ประชุมตามลําดับข้อเฉพาะที่มีก าร
แปรญัตติฯ เป็นลําดับข้อไปนะครับ
ข้อที่ 1 หน้าที่ 2 – 127 ขอลดรายจ่าย ตามรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน ที่ตั้งจ่ายในแผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED โดยทําการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
LED พร้อมโครงสร้างและอุปกรณ์ จํานวน 12 ป้าย ในเขตเทศบาลนครลําปาง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
6 ตารางเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ย นแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 29) (กองวิชาการและ
แผนงาน) จํานวน 7,200,000 บาท
มติของคณะกรรมการแปรญั ต ติฯ กรรมการแปรญั ตติฯ เห็ นด้ ว ยตามร่างเดิม จํ านวน
3 เสียง และกรรมการแปรญัตติฯ เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ ให้ลดรายจ่าย จํานวน 1 เสียง งดออกเสียง
จํานวน 1 เสียง และนายนพดล ผดุงพงษ์ ผู้เสนอคําแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในกรณีนี้ ผู้ยื่นคําแปรญัตติ
ได้สงวนคําแปรญัตติไว้ ขอเชิญ นายนพดล ผดุงพงษ์ ผู้สงวนคําแปรฯ ครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ได้เสนอคําแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการ
แปรญั ตติ เพื่ อขอลดรายจ่ายที่ตั้งจ่ายในแผนงานบริหารทั่ วไป งบลงทุ น ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้า ง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED โดยทําการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
LED พร้อมโครงสร้างและอุปกรณ์ จํานวน 12 ป้าย ในเขตเทศบาลนครลําปาง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
6 ตารางเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร และงานอื่น ๆ ผมได้เสนอขอลดค่าใช้จ่ายต่อที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติซึ่งมีความเห็นตามร่างเดิม จํานวน 3 เสียง และกรรมการแปรญัตติเห็นด้วย
กับคําแปรญั ตตินี้ 1 เสียง ฉะนั้น ผมจึงสงวนคําแปรมาเพื่อชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลํ าปาง
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ได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน ณ ที่ประชุมแห่งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยกันรักษาเงินภาษีของพี่
น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลํ าปางไว้ใ ห้ค ณะผู้บ ริหารเทศบาลมีการใช้จ่ายอย่างถูก ต้อง และ
เหมาะสมดังที่เคยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางได้อภิปรายในการประชุมคราวก่อนว่า งบประมาณ
ของเทศบาลนครลําปางก็คือภาษีของพี่น้องประชาชน ดังนั้น การจะจ่ายเงินใด ๆ เพื่อใช้จ่ายตามอําเภอใจ
ของคณะผู้ บ ริ ห ารเทศบาลนครลํ า ปางก็ ค วรจะคํ า นึ ง ถึ ง ความประหยั ด ความคุ้ ม ค่ า แต่ ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 12 ป้าย ที่ท่านเสนอมาในราคา 7,200,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) เป็น
จํานวนเงินไม่น้อยเลยนะครับ หลังจากที่เราเคยมีมาแล้วเมื่อติดตั้งไปคราวก่อน จํานวน 6 ป้าย ผมก็
มองหาประโยชน์จากการติดตั้งป้าย LED นี้ ก็ยังมองไม่ออก ก็จําเป็นจะต้องมาขอความเห็นจากสมาชิก
สภาแห่งนี้ ให้ช่วยกันคิด พิจารณาว่าประโยชน์ที่ได้รับจากป้าย LED นี้มีอะไรบ้าง ทุกวันนี้หากท่าน
ขับรถบนท้องถนน จะเห็นป้ายที่มีการติดตั้งอยู่แล้วจํานวน 6 ป้ายนั้น ผมคิดว่า หลาย ๆ ท่านก็อาจจะ
มองไม่เห็น อาจจะดูไม่ทัน อาจจะไม่เข้าใจ ก็จะมีแต่หน้าผู้บริหารบางคนบนจอประจํา ให้เป็นที่รู้จัก
ฉะนั้นในส่วนนี้ผมจึงตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่า เงินจํานวนนี้ ป้ายจํานวนนี้ ท่านติดตั้งเพื่อประโยชน์อะไร
ประโยชน์ต่อพี่น้องในเขตเทศบาลนครลําปางหรือประโยชน์สําหรับเฉพาะผู้บริหารเท่านั้น เพราะเงิน
จํานวน 7,200,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) ที่ขอติดตั้งนี้ ผมก็ไม่ไว้ใจอีกต่อไปว่า ผู้บริหาร
จะไปดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันตามกําหนดหรือทําได้จริง เพราะจากการขอเสนองบประมาณในปี
2560 ที่ผ่านมา หลาย ๆ โครงการไม่ได้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนั้น หรือในปีถัดไป มีการขอ
กันเงินไว้ตลอด นี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่า การบริหารงบประมาณของทางผู้บริหารบกพร่อง สภาอนุมัติ
ให้หมด ถึงแม้จะเป็นบางส่วนบางเสียงที่อนุมัติให้ไป เราก็ไม่เคยขัดข้อง ให้ไปแล้วแต่ไปบริหารจัดการ
ไม่ดี งานก็ไม่เสร็จ ทําได้ครึ่ง ๆ กลาง ๆ พอครบกําหนด ครบปีก็มาขอตั้งเบิกจ่ายข้ามปีบ้าง อะไรบ้าง
หลาย ๆ เรื่องนะครับ ผมไม่ชอบในการใช้เงินถึง 7,200,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) ไปติดตั้ง
ป้าย ซึ่งในแต่ละจุด ผมก็ไม่ทราบว่าท่านจะไปติดตั้งและบดบังทัศนียภาพ บดบังการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางหรือไม่ ไม่เห็นชอบที่ว่า ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์
จากการติดตั้งป้ายนั้น ท่านก็เพียงโฆษณาเช้า หรือว่าโฆษณาทั้งวัน ก็ไม่มีกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือ
ทําให้พี่น้องประชาชนได้สัมผัสหรือรับรู้ได้ เป็นจอสี่แยกตรงกลางจอดดูหรือ ก็เป็นไปไม่ได้ ก็อาจจะเกิด
อุบัติเหตุรถชนกัน ก็จะสร้างภาระให้กับเทศบาลอีกไม่ส้ินสุด เป็นการใช้เงินรายจ่ายจากภาษีอากรของ
ประชาชนอย่างไม่คุ้มค่า คือไม่คุ้มค่าจริง ๆ เงินส่วนนี้ผมคิดว่าก็คงจะได้ถนน ตรอก ซอก ซอย ซึ่งยัง
ไม่ดี หรือเพราะไกล ไม่พอเพียง หรือไปไม่ถึง ไม่เหมาะสมกับอัตตลักษณ์ของนครลําปาง ซึ่งเป็นเมือง
ที่ท่านเคยพูดตลอดว่า เมืองไม่หมุนตามกาลเวลา ตอนนี้จะล้ํายุค จะเป็นเมืองแห่งดิจิตอล หรือเมือง
อะไรก็แล้วแต่ เพราะว่าสภาพของจอเล็ก ตารางเมตรหนึ่งต้องเข้าไปมองใกล้ ๆ มองไกล ๆ ก็ไม่เห็นว่า
เป็นอะไร เป็นข้อความ เป็นรูปหน้าใคร บางแห่งติดตั้งไว้ก็สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ แสงจากไฟรถ
ก็สะท้อนเข้าตา อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุ และกิจกรรมที่ออกมาก็เป็นกิจกรรมซ้ํา ๆ ทุกวัน นี่สําหรับ
คนที่มองเห็น และต้องจอดดู ผมว่าจะเป็นการโฆษณาตัวเองไปโดยใช้งบประมาณท้องถิ่นหรือไม่ ผมตั้ง
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ข้อสังเกตไว้นะครับ ประการต่อมาที่ผมไม่เห็นชอบ ท่านคิดว่านอกจากการติดตั้งป้ายแล้วจะจบเพียง
เท่านี้หรือ จะต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นตามมาอีก เช่น ค่าไฟฟ้าในแต่ละจอ แต่ละป้ายอีกเดือนละเท่าไหร่ นี่ก็
เป็นเงินจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้น นอกจากนั้น เทคโนโลยีในสมัยนี้ ก็พัฒนาขึ้นมาอยู่
เรื่อย ๆ ทุกวัน ทุกปี บางทีท่านอาจติดตั้งไปแล้ว เกิดเห็นอะไรดีขึ้นมา ก็จะเปลี่ยนอีก ก็จะซ่อมแซม
หรืออะไรก็แล้วแต่ มันเป็นสิ่งที่บอบบางมากนะครับ สุดท้ายที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่า ท่านไม่ใช้
งบประมาณไปในสิ่งที่ประชาชนต้องการ ท่านถามประชาชนหรือยังว่าเขาต้องการจอ LED นี้หรือไม่
หลังจากผมเห็นเรื่องนี้แล้ว ผมได้ลงพื้นที่สอบถามพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางทั้งผู้ที่มีรถ
และผู้สัญจรไปมาโดยพาหนะต่าง ๆ 90% เขาไม่เห็นด้วย เหลืออีก 10% เขาไม่ตอบ ผมก็ไม่เข้าใจว่า
ทําไมเขาไม่ตอบ ผมก็อยากให้เทศบาลไปคิดทบทวนและพิจารณาด้วยนะครับ สําหรับค่าไฟ ถ้าติดตั้ง
เพิ่มมาอีก 12 ป้าย ปัจจุบันค่าใช้จ่ายป้ายละสองพันกว่าบาท หกป้ายเท่าไหร่ และสิบสองป้ายเท่าไหร่
ในแต่ละเดือนท่านต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นอีกเดือนละห้าหมื่นกว่าบาท ถ้าเป็นเงินท่านเอง จ่ายเอง โฆษณา
ตัวเอง ผมจะไม่ว่าเลย ทําให้ดี ทําให้ถูกต้อง และมีเหตุผลอื่นที่พี่น้องประชาชนเขาฝากมา แต่ผมยัง
ไม่บอกในที่นี้ว่าเขาเสนอแนะมาอย่างไร ขอให้ท่านคิด และขอให้ท่านตอบในที่ประชุมแห่งนี้ว่าที่ท่านทํา
จอประชาสัมพันธ์ LED ขึ้นมานี้ เป็นประโยชน์ของใคร เป็นประโยชน์ของตัวท่านเอง หรือเป็นประโยชน์
สําหรับพี่น้องประชาชนชาวลําปาง ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอ
อนุญาตอธิบายไขข้อข้องใจสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่ให้ความสนใจในเรื่องของจอ LED ว่ามีประโยชน์
อย่างไร มีกระบวนการบริหารจัดการอย่างไร ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ การ
รับรู้ข่าวสารของพี่น้องประชาชน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ ตามระบอบประชาธิปไตย พี่น้อง
ประชาชนจ่ า ยภาษี ใ ห้ กั บ เทศบาลเพื่ อ ไปพั ฒ นา สร้ า งบ้ า น แปลงเมื อ ง ทุ ก บาททุ ก สตางค์ พี่ น้ อ ง
ประชาชนมีสิทธิรับรู้ว่าข่าวสารของทางเทศบาล นี่แหละครับคือ สิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชน
จอ LED ก็เป็นสื่อชนิดหนึ่ง เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลว่าได้ดําเนินการอะไรไปบ้าง
ที่ไหน เมื่อไหร่ ได้รับรู้อย่างทั่ วถึง แต่ที่เรามีอยู่ 5 จุ ดที่เราดําเนินการในปีที่แล้ว มั นยังไม่ทั่วถึง เรา
จําเป็นที่จะต้องให้สื่อทั้งหลายเข้าสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทุก ๆ สื่อ แต่ละสื่อก็มีความชอบ ไม่มี
ความชอบ แล้วแต่นานาจิตตัง ของพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นจอ LED ทั้ง 12 จุด ผมถือว่ามีความ
จํ า เป็ น ที่ พี่ น้ อ งประชาชนต้ อ งได้ รั บ รู้ ก ารกระทํ า ใด ๆ ของเทศบาลตามสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของพี่ น้ อ ง
ประชาชนจะได้รับ ส่วนกระบวนการการบริหารจัดการ ก่อนที่จะมาถึงงบประมาณทั้ง 12 จุดของจอ
LED เริ่มต้นจาก 5 จุด ก็มีการประเมิน มีการหาความพึงพอใจของพี่น้องประชาชน เพื่อที่จะดําเนินการ
โครงการที่หนึ่งที่สองอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว และก่อนที่จะมาเป็นการตั้งงบประมาณในปี 2561 ณ วันนี้
ที่เราพิจารณากันอยู่ ณ เวลานี้ ก็ได้ผ่านกระบวนการกันอย่างถูกต้องทุกประการ จนมาเป็นงบประมาณ
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ในวันนี้ เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าในงบประมาณเจ็ดร้อยกว่าล้านบาทที่พี่น้อง
ประชาชนได้จ่ายภาษีกับเทศบาลเพื่อมาบริหารบ้านเมือง เพื่อสิทธิที่เขาจะได้รับรู้ มันคุ้มค่าเกินคําว่า
คุ้มค่าด้วยซ้ํา จริง ๆ ยังน้อยเกินไปสําหรับ 12 จุด สมควรที่อยู่ในทุกชุมชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้
อย่างทั่วถึงว่า เงินที่เขาเสียให้กับเราเอามาบริหารจัดการบ้านเมือง เอาไปทําอะไรบ้าง ไม่ใช่ปิดหูปิดตา
ประชาชน วิ ธี ก ารปิ ด หู ปิ ด ตาประชาชนได้ ย กเลิ ก ไปหมด ไม่ มีแ ล้ ว ครั บ จอ LED ทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น สื่ อ
สมัยใหม่ พร้อมที่จะนําเสนอในสิ่งที่เทศบาลจะทําอะไรให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบ เพื่อเขา
จะพึงพอใจกับการจ่ายภาษีให้กับเทศบาลในการบริหารในปีถัด ๆ ไป เพราะฉะนั้น ผมเชื่อมั่นว่า จํานวน
จอ LED ทั้ง 12 จุดที่ได้นําเสนอต่อสภาครั้งนี้ ตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่ต้น ตามกระบวนการทุกอย่างใน
การจะมาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี ผมเห็นว่าชอบแล้วสําหรับพี่น้องประชาชน ตามสิทธิขั้น
พื้นฐานของพี่น้องประชาชนที่ควรจะได้รับในเบื้องต้น ในฐานะพี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของเทศบาลนคร
ลําปาง ผมไม่มีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของเทศบาลนครลําปางอย่างเดียว ทุกคนทํากิจกรรมอะไร สามารถ
ที่จะนําเสนอต่อจอ LED ทั้งนั้น ไม่ใช่เป็นนายกิตติภูมิฯ อย่างเดียว เวลานี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเวลาการเลือกตั้ง
ใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ผมในฐานะนายกเทศมนตรี ผมมีหน้าที่ที่จะต้องนําเสนอสิ่งที่เทศบาลจะทําอะไรให้พี่น้อง
ประชาชนได้รับรู้รับทราบ ในฐานะเขาเป็นเจ้าของบ้านเมืองนี้ ผมชอบแล้วจอ LED ทั้ง 12 จุด เหมาะสม
สําหรับงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายนพดล ผดุงพงษ์
นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ตอบข้อข้องใจ
บางเรื่องบางจุด แต่เมื่อสักครู่ผมไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องการเมืองเลยนะครับ ผมว่านายกฯ ควรจะถอนคําพูดนี้
ก่อนนะครับว่า การเมือง ผมพูดถึงความคุ้มค่า ที่ถามคือความคุ้มค่า แต่นายกฯ ว่าคุ้มค่าแลกมากับ
เงิน เจ็ ด ล้านสองแสนบาท แต่ผมก็ ชี้ ใ ห้เ ห็ นว่ า มั นไม่คุ้ม ค่าเพราะอะไร ในเมื่อ มีเ หตุ ผ ลมาพู ด กั นใน
ลักษณะอย่างนี้ก็พอจะเข้าใจได้ ก็ถือว่าต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างแสดงออก นายกฯ ว่า ได้ทําขั้นตอน
ประชาพิจารณ์อะไรเรียบร้อยแล้ว จึงมาดําเนินการขั้นตอนในจุดนี้ แต่ผมก็ลองไปถามคนอีกแห่งหนึ่ง
ซึ่งอาจไม่ตรงกับคนของนายกฯ
นายกิต ติ จิวะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ขออนุ ญ าตท่านนพดลครั บ
ด้านหลังมีผู้เข้ารับฟังการประชุมฯ ท่านหนึ่งถ่ายวิดีโออยู่หรือไม่ครับ ผมไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอขณะประชุม
นะครับ เชิญ นายนพดล ผดุงพงษ์ อภิปรายต่อครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณครับท่านประธาน คนที่ผม
ถาม คือ ทุกคนที่เราไปสัมผัส ผมไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องไปในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนของเรา กลุ่มของ
เรา หรือเกณฑ์กันมา ผมไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหน ผมก็ถาม ไปกินกาแฟร้านไหนผมก็ถามว่า จอ LED
นี้ท่านเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้าง ผมก็ไม่ได้บอกด้วยว่าผมเป็นใครมาจากไหน คือเป็นคนลําปางคนหนึ่งที่
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คุยกันในลักษณะสนุก ๆ 90% ที่เขาไม่เห็นด้วย ขอโทษครับ บางคนใช้คําหยาบกว่านี้ แต่ผมพูดในที่นี้
ไม่ได้ ก็มาเรียนให้นายกฯ รับทราบว่า บางกลุ่ม บางจุดที่ท่านผู้บริหารได้พบปะพูดคุยเหมือนกับผม
สัมผัส ผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลมาหลายครั้ง ผมก็เห็นแล้วว่าเป็นอย่างไร แต่ครั้งนี้
เป็นเงินจํานวนมากเกินไปครับ ลงทุนสูง ถ้าท่านจะทําจริง ๆ นะครับ หาจอใหญ่ ๆ สี่มุมเมืองเลยครับ
ติดหน้าเทศบาล ให้เห็นกันชัด ๆ ข้อเสนอแนะของชาวบ้านบอกว่า ความจริงเทศบาลไม่น่าจะลงมาเล่น
ในจุดนี้ ท่านประธานครับ ผู้บริหารเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ ผมยอมรับอย่างหนึ่ง ท่านอาจจะหาจาก
แหล่ ง พั น ธมิ ต ร บริ ษั ท ห้ า ง ร้ า นที่ ป ระสงค์ ที่ จ ะโฆษณาสิ น ค้ า ให้ เ ขามาทํ า นี่ ก็ เ ป็ น การบริ ห าร
งบประมาณได้อีกทางหนึ่ง เทศบาลมีหน้าที่อย่างเดียวคือ อนุมัติให้เขามาติดตั้ง แต่มีสัญญาว่า ในแต่ละ
อาทิตย์จะต้องมีข่าวเทศบาลแทรกเข้าไป ช่ว งไหนก็ แล้ว แต่ ทุ ก ครั้งทุ ก ลั ก ษณะ ผมว่าน่าจะชั ด เจน
มากกว่า ที่เ ราจะต้อ งไปลงทุ น เอง หากเทศบาลลงทุ น เอง จะต้อ งอบรมบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ ทางด้ า น
คอมพิวเตอร์ หรืออบรมบุคลากรเกี่ยวกับทางด้านช่าง หากเกิดความเสียหายขึ้นฉุกเฉินหรือพ้นระยะ
ประกันไปแล้ว จะทําอย่างไร จะแก้ไขอย่างไรในส่วนนี้ อบรมบุคลากรในการป้อนข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์สําหรับพี่น้องประชาชนให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบจริง ๆ นี่ถึงจะเกิดประโยชน์ จอเล็ก ๆ
อย่างนั้นมั นไม่เ ห็ นครั บ ซื้อไปก็ ทิ้งกั นทั้งเมือง ที่ติด อยู่เ สาชุ มชน ผมว่าจะเป็ นเป้ากระสุ นมากกว่า
เปลืองเงิน ถ้าเป็นเงินจากผู้บริหารเอง ผมจะไม่ว่าสักคํา หรือท่านผู้บริหารจะไปหาพันธมิตรมาร่วม
ลักษณะที่ผมพูดเมื่อสักครู่ ก็น่าจะดีกว่า ใช่หรือไม่ครับ เราไม่ต้องไปบริหารบุคลากรใด ๆ ทั้งสิ้น ปล่อย
ให้บริษัทโฆษณาไป เราก็มีค่าเช่า มีรายได้กลับมาอีก ที่ออกไปเราก็ถือว่าให้สิทธิขั้นพื้นฐานให้ประชาชน
รับรู้ข่าวสาร อันนี่ถูกต้อง แต่ว่าข่าวสารเป็นเรื่องอะไรครับ ป้อนมาก็ไม่ได้ยินอะไรสักอย่าง ข่าวก็ไม่ได้
ยิน เห็นแต่ภาพขึ้นมา ไม่รู้เป็นงานอะไร เรื่องอะไร นี่เป็นความจริงนะครับ เป็นการสูญเปล่าทางด้าน
งบประมาณ เราลองทบทวนใหม่ได้ครับ คนเราก้าวไปแล้ว มันไม่ถูก ก็ถอยหลังกลับมา รักษาเงินภาษี
ของพี่น้องประชาชนตั้งเจ็ดล้านกว่าบาท เอาไปทําอย่างอื่น มันไม่ได้รับการสรรเสริญมากกว่าหรือครับ
ที่อยากจะใช้ ใช้ ใช้จ่ายมันมือ ลําปางงบเยอะ ใช้จ่ายกันเยอะ มีเงินเหลือเยอะ แต่ทําไปแล้วถึงจุดหมาย
ปลายทางจริง ๆ ผมไม่แน่ใจว่าจะไปถึงเสร็จสิ้นทันภายในปีหน้าหรือไม่ หรือในปีถัดไปหรือไม่ มันมี
หลายปั จ จั ย ที่ ว่ า ตั้ง งบประมาณนี้ ขึ้น มา ผมจะไม่ ก ล่า วในที่ นี้ ละไว้ใ นฐานที่ เ ข้ า ใจว่ า ทํ าไมถึ งไม่ ใ ห้
บุคคลภายนอก หรือบริษัท ห้าง ร้านบุคคลภายนอก หลาย ๆ บริษัทยักษ์ใหญ่เยอะแยะ ยิ่งลําปางเป็น
เมืองที่ต้องโฆษณากับการท่องเที่ยว เป็นเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา ใคร ๆ ก็มา ใครก็อยากโฆษณา
ให้ลําปาง ลองใช้วิธีนี้ดูครับ นี่เป็นข้อเสนอแนะครับท่านประธาน ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอ
อนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับ สําหรับสมาชิกผู้ทรงเกียรติซึ่งได้ขอแปรญัตติ ก่อนอื่นผมต้องทํา
ความเข้าใจก่อนนะครับว่า ทางเทศบาลทําประชาพิจารณ์ ทําความคิดเห็นตามกระบวนการของการทํา
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แผนพัฒนาเทศบาล ไม่มีใครนะครับ นี่ต้องขอโทษไปยังผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ทุกครั้งด้วยนะครับ ยุคนี้
สมัยนี้ ไม่มีการจูงจมูกใครแล้วนะครับ คําพูดคํานี้เป็นคําพูดที่ไม่ควรที่จะมาพูดในสภาอันทรงเกียรติ
แห่งนี้ด้วยซ้ําไป เพราะฉะนั้น คนที่จะมาร่วมรับฟังการทําประชาพิจารณ์ในแต่ละครั้งการทําแผนพัฒนา
เทศบาล เขามาด้วยใจ เพราะเราได้ทําตามกระบวนการ ได้ทําประกาศเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขต
เทศบาล ทุกคนมีสิทธิเข้ามารับฟัง มาแสดงความคิดเห็นได้ทุกคน ไม่ใช่นายกเทศมนตรีจะไปดึงใครมา
จัดตั้งใครมา มันเป็นสิทธิของพี่น้องประชาชนที่เขาจะต้องมาติดตาม มาแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่พูดไป
เรื่อยเปื่อย เมื่อเทศบาลจะทําอะไร เขารับฟังประชาพิจารณ์ เพราะฉะนั้นต้องมาแสดงตนเพื่อที่จะเข้า
ร่วมทําประชาวิจารณ์เพื่อจะแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาทุกครั้งไป ต้องทําความเข้าใจให้
ตรงกันในเรื่องนี้ด้วย ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 7,200,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) 12 จุด
สําหรับจอ LED ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่า มันคุ้มค่า เกินความคุ้มค่า เพราะมันเป็นสิทธิของประชาชนที่จะ
ได้รับรู้ข่าวสารของเทศบาล จอ LED ขนาดเล็กแต่กระจายอยู่ทั่วไป การดําเนินการใด ๆ จะช้าจะเร็ว
อยู่ที่กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการการก่อสร้างซึ่งมีสัญญาควบคุม มีข้อระเบียบกฎหมาย
ควบคุ ม อย่ างชั ด เจน เมื่ อไม่ เ ป็ นไปตามนั้ น ก็ มีข้ อ ระเบี ย บ มีข้ อ กฎหมายให้ท างเทศบาล ผู้ บ ริห าร
สามารถดําเนินการอย่างไร ที่ขั้นตอนที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ที่สี่ ไม่ใช่เราจะทําตามอําเภอใจเราได้ จอ LED
ทั้ง 12 จุด ก็เช่นเดียวกัน การจะทําตรงจุดไหน การจะโฆษณาอะไร จะจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร จะให้ใคร
มาโฆษณา มันมีข้อระเบียบอยู่ ไม่ใช่ว่าจะตั้งให้ภาคเอกชน ถ้าเอกชนมาทํา จะทําได้หรือไม่ใน ฟุตบาท
ทางเท้าในที่ของเทศบาล ทําได้หรือไม่ มีข้อระเบียบและกฎหมายอยู่ คณะทํางานได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้
ทั้งหมดแล้ว ถึงกลายมาเป็นจอ LED 12 จุด ณ วันนี้ เพราะฉะนั้นทั้ง 7,200,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสน
บาทถ้วน) เงินของพี่น้องประชาชน ก็คืนให้กับพี่น้องประชาชนที่สมควรที่จะได้รับรู้ข่าวสารของเทศบาล
มันคุ้มค่าเกินคุ้มค่าด้วยซ้ํา ส่วนเรื่องของการบริหารจัดการว่าจะทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
พี่น้องประชาชน ก็เป็นภาระหน้าที่ของคณะผู้บริหารและทีมงานทั้งหมดว่าจะให้ประชาชนได้รับรู้อย่างไร
ให้เกิด ประโยชน์สูงสุ ดกั บ ตัว ของพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้น ทุ ก ๆ กระบวนการผมมั่ นใจว่า เป็ น
กระบวนการที่ถูกต้องแล้วจึงมาเป็นงบประมาณ 2561 ในจํานวนเงิน 7,200,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสน
บาทถ้วน) ในโครงการจัดสร้างจอ LED ทั้งจํานวน 12 จุดในเขตเทศบาลนครลําปางครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายนพดล ผดุงพงษ์
นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผมได้กล่าวและยื่นคําแปรญัตติตาม
สิทธิของตัวแทนพี่น้องประชาชนมาด้วยความเคารพ และได้ชี้แจงเหตุ ชี้แจงผล และขอถามเหตุผล ขอ
ถามวิธีการจากผู้บริหารว่าจะดําเนินการอย่างไร วันนี้ผมก็อยากให้ที่ประชุมได้บันทึกไว้ว่า ที่ผมอภิปราย
มาทั้งหมดนี้ มีอยู่ 2 คําที่ผมไม่ได้พูด คือ คําว่า การเมือง กับคําเมื่อสักครู่ครับ ที่ผมยกมือค้านกับท่าน
ประธาน คําว่า จูงจมูก คํานี้ผมไม่ได้พูด ผมไม่เคยจะคิดอย่างนั้น หรือไม่ได้คิดแม้แต่น้อย ที่เข้ามาอาสา
รับใช้พี่น้องประชาชน ก็เพื่อจะปกป้องผลประโยชน์ให้แก่พ่ีน้องประชาชนทั้งสิ้น ถ้าท่านชี้แจงมีเหตุมีผล
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มีที่มาที่ไป นี่ก็จบ ผลงานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคต พี่น้องประชาชนเขาจะพิสูจน์เอง กาลเวลาจะ
พิสูจน์เอง ท่านไม่ต้องมารับรอง ไม่ต้องมายืนยันที่น่ี ไม่เหมาะรับรอง 100% รับรองกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็
ตามแต่ นี่เป็นแค่คําอภิปราย เป็นคําพูด เพราะฉะนั้นขอให้ที่ประชุมได้โปรดเข้าใจ และบันทึกด้วยว่า ผม
ไม่ได้พูดคําว่า การเมือง และคําว่า จูงจมูก มาก่อนที่ท่านผู้บริหารได้พูดเมื่อสักครู่ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปกระผมจะขอมติที่ประชุม
สภาฯ เกี่ยวกับการแปรญัตติฯ ในข้อที่ 1 หน้าที่ 2 – 127 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์ LED สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสียงข้างมาก
ซึ่งเห็นด้วย ตามร่างเดิม โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ตามร่างเดิม จํานวน 12 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วย
ตามคําขอแปรญัตติฯ ของนายนพดล ผดุงพงษ์ ซึ่งขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2 – 127 ค่าก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์ LED โดยทําการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED พร้อมโครงสร้างและอุปกรณ์ จํานวน
12 ป้าย ในเขตเทศบาลนครลําปาง (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 29) (กองวิชาการและแผนงาน) โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นด้วยกับคําแปรฯ จํานวน
8 เสียงครับ นอกนั้น งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นด้วยกับมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่งเห็นด้วย
ตามร่างเดิม หน้าที่ 2 – 127 ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED โดยทําการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
LED พร้อมโครงสร้างและอุปกรณ์ จํานวน 12 ป้าย ในเขตเทศบาลนครลําปาง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
6 ตารางเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 29) (กองวิชาการและ
แผนงาน) จํานวน 7,200,000 บาท ด้วยมติเสียงข้างมาก จํานวน 12 เสียง , เห็นด้วยตามคําขอแปร
ญัตติฯ จํานวน 8 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 2 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเป็นลําดับคําแปรญัตติ
ข้ อ ที่ 2 ขอลดจํ า นวนเงิ น ที่ข ออนุ ญ าตจ่ า ย ตามรายละเอี ย ดประมาณการรายจ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง
จั ง หวั ด ลํ า ปาง รายจ่ า ยตามหน่ ว ยงาน ที่ตั้ ง จ่ า ยในแผนงานการศึ ก ษา งานศึ ก ษาไม่ กํ า หนดระดั บ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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หน้าที่ 2-159 ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง
(มิวเซียมลําปาง) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง การจัด
กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ แ ละกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การฝึ ก อบรม การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การจั ด
นิทรรศการ การศึกษาดูงาน เช่นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่า วั ส ดุ อุป กรณ์ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เ กี่ย วข้อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 4-70) (สํานักการศึกษา) จํานวน 3,360,000 บาท
หน้าที่ 2- 159 ข้อความใหม่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง
(มิวเซีย มลําปาง) เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารจั ดการพิพิธ ภัณฑ์การเรียนรู้เ มืองลําปาง การจั ด
กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ แ ละกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การฝึ ก อบรม การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การจั ด
นิทรรศการ การศึกษาดูงาน เช่นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่า วั ส ดุ อุป กรณ์ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เ กี่ย วข้อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-70) (สํานักการศึกษา) จํานวน 1,000,000 บาท
มติ ข องคณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ กรรมการแปรญั ต ติ ฯ เห็ น ด้ ว ยตามร่ า งเดิ ม จํ า นวน
3 เสียง และกรรมการแปรญัตติฯ เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ ให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จํานวน
1 เสียง งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง และร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ผู้เสนอคําแปรญัตติ ขอสงวนคําแปร
ญัตติ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในกรณีนี้ ผู้ยื่นคําแปรญัตติ
ได้สงวนคําแปรญัตติไว้ ขอเชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ผู้สงวนคําแปรฯ ครับ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผู้ขอแปรญัตติในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) และขอสงวนคําแปร
ญัตติไว้ ก่อนจะเข้าสู่เรื่องที่ผมขอสงวนคําแปร ท่านประธานครับ เรื่องนี้มีอยู่ในข่าวสังคมออนไลน์ครับ
ท่านประธาน และมีการสอบถามกันบ้าง มีโทรศัพท์สอบถามส่วนตัวบ้าง ออกทํานองว่า สมาชิกสภา
หรือ สท. จะตัดงบ ทําให้บริหารจัดการโครงการไม่ได้เลย ทํางานไม่ได้ สื่อกันไปในสังคมออนไลน์ ผมขอ
อนุญาตท่านประธานว่า หน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพี่น้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง เพื่อเข้ามาทําหน้าที่ติดตามตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหาร
ครับ นี่แหละครับคือหน้าที่ของสมาชิกสภา ถ้าท่านผู้บริหารเสนอโครงการเป็นญัตติอะไรขึ้นมา หน้าที่
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ของสมาชิกสภาต้องเข้ามาตรวจสอบ มาติดตามว่า โครงการหรือแผนงานที่เสนอเข้ามานี้ ใช้เงินของ
เทศบาลคุ้มค่าหรือไม่ เกิดประโยชน์สู งสุ ดต่อภาษีอากรของพี่น้องที่เสียภาษีให้เทศบาลนครลําปาง
หรือไม่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) เมื่อคราว
ประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา ก็ได้อนุมัติเงินในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง
(มิวเซียมลําปาง) ตัวเลขผมคํานวณไว้ 7,113,100 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) ซึ่งก็เป็นโครงการนี้นะครับ อนุมัติให้ไปในญัตติที่แล้ว 1,477,100 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น
เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และอีกโครงการหนึ่งก็อนุมัติไปอีก 1,477,100 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น
เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 นี้อีกที่ผม
ขอให้ลดรายจ่าย จํานวน 3,360,000 บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) กลายเป็นว่าให้เงิน
พิพิธภัณฑ์ไปทั้งหมด 10,473,100 บาท (สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาท) และก็มีอีกหลาย
โครงการ อีกสักครู่เพื่อนสมาชิกก็จะได้อภิปรายว่า ยังมีเงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายพิพิธภัณฑ์
อีก ผมคิดว่าในโครงการนี้ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) เทศบาลนครลําปางให้
เงินช่วยโครงการนี้ไปไม่น้อยแล้วนะครับ น่าจะเกินเจ็ดสิบล้านบาทแล้วนะครับ ถ้าผมจําไม่ผิด ถ้าไม่
มากหรือไม่น้อย ก็ใกล้เคียงเจ็ดสิบล้านบาทนะครับ ถ้าเราจะเอาเงินไปจัดการพิพิธภัณฑ์ถึงขนาดนี้
แล้วโครงการอื่น ๆ ของเทศบาลที่เราจะต้องเข้าไปดูแล ถ้าเราเอาไปเรื่องนี้หมด ผมก็ยังไม่แน่ใจว่า
พิพิธภัณฑ์นี้ เราจะต้องลงเงินอุดหนุนไปอีกเท่าไหร่ หรือเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเข้าไปอีก ผมก็ต้องขอลด
จํานวนเงินที่อนุญาตจ่ายจากจํานวนทั้งสิ้น จํานวน 3,360,000 บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นบาท
ถ้วน) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) การจัด
กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ แ ละกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การฝึ ก อบรม การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การจั ด
นิทรรศการ การศึกษาดูงาน เช่นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 3,360,000 บาท (สามล้าน
สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ผมก็ขอลดจํานวนเงินที่จ่าย ให้เหลือจํานวน 1,000,000 บาท ตามที่ผมได้ขอ
แปรญัตติไว้ และขอให้เ พื่อนสมาชิก สภาแห่งนี้ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณ ใช้ส ามั ญ
สํานึกของท่านว่า งบประมาณของเทศบาลจํานวนนี้ เราสามารถนําไปพัฒนาด้านอื่น เราอย่าไปใช้จ่าย
ด้านใดด้านหนึ่ง ให้มันครอบคลุมไปทุกโครงการ หรือทุกแผนงานของเทศบาลก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
พี่น้องประชาชนเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก่อนอื่น
ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่ให้ความสนใจกับเรื่องของมิวเซียม แต่ภายใต้ความสนใจ ก็มี
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ความคลาดเคลื่อน ภายใต้ความคลาดเคลื่อน มันก็มีความไม่เข้าใจในบางเรื่องบางประเด็นอยู่ในตัวของ
มันเอง ขออนุญาตชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาของสภาแห่งนี้ครับ ภารกิจหน้าที่ของสมาชิกสภาที่
ทํ า หน้า ที ่ ปฏิบ ัต ิห น้า ที ่อ ยู ่ใ นสภาแห่ง นี ้ ในฐานะนายกเทศมนตรีพ ร้อ มคณะผู ้บ ริห ารตลอดถึง
ข้าราชการฝ่ายประจําทุกคน เคารพและให้เกียรติต่อสภาแห่งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของทุก ๆ ท่าน แต่
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา ต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง ด้วยเหตุ ด้วยผล ไม่ใช่ใช้อารมณ์ ไม่ใช่
อยากจะทํ า อะไร ก็ ทํ า เพราะสภาแห่ งนี้ เ ป็ นสภาอั นทรงเกี ย รติ มั น ต้ องมี ที่ ม าที่ ไ ป ในการที่ จ ะตั ด
งบประมาณแต่ล ะบาทแต่ล ะสตางค์ ถ้าด้วยเหตุ ด้ว ยผล ไม่มีใครที่จะไม่เ ห็ นด้ว ย งบประมาณการ
บริหารจัดการของมิวเซียมลําปาง มิวเซียมลําปาง ก่อเกิดมากี่ปีแล้ว ไม่ถึงจุดสักที ก็เพราะความไม่
เข้าใจซึ่งกันและกันนี่แหละครับ มิวเซียมเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ท้ายสุดก็จะเหลือแค่
มิวเซียมสยาม หรือ สพร. และเทศบาลนครลําปาง เราก็ได้ลงทุน ลงนอนกันมาตลอดระยะเวลาแล้ว
นี่ก็ใกล้จะสิ้นสุดการบริหารจัดการในเรื่องของการก่อสร้างหมดแล้ว งบประมาณที่สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ได้ พู ด เมื่ อ สั ก ครู่ นี้ มั น ถู ก ต้ อ ง แต่ ภ ายใต้ ค วามถู ก ต้ อ งต้ อ งแยกแยะออกอย่ า งชั ด เจนว่ า ในแต่ ล ะ
งบประมาณที่ขอไป มีเหตุ มีผล และมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ในเมื่อการประชุมสภาคราวที่แล้ว
ที่ผมได้เ สนอเพื่อ ขออนุมัติจ ากสภาแห่ง นี้เ ป็น การปรับ ปรุง และเป็น ครุภัณ ฑ์ที่จ ะนํา เข้า ไปใช้ใ น
พิพิธภัณฑ์ที่จะเปิดในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ แต่งบประมาณ 3,360,000 บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่น
บาทถ้วน) เป็นงบประมาณบริหารจัดการ คนละอย่างกัน ถ้าตัด 3,360,000 บาท (สามล้านสามแสน
หกหมื่นบาทถ้ว น) เหลือ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จะบริหารจัด การได้หรือไม่ ต้องเอา
เหตุเอาผลมาพูดกัน เพราะเหตุผลไม่สามารถจะบริหารจัดการได้ เป็นงบคนละอย่างกัน จะเอางบจาก
ครุภัณฑ์มาบริหารจัดการ ไม่สามารถจะทําได้ คนละเรื่องกัน แต่ในเวลาเดียวกันเท่านั้น เพราะฉะนั้น
การที่สมาชิกสภาได้ทําหน้าที่ ผมให้ความเคารพ ในทุกความคิดเห็น แต่ภายใต้ความคิดเห็น ต้องมีเหตุ
มีผล มีที่มาที่ไป จํานวน 3,360,000 บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) คณะทํางานเขาได้ร่วม
ประชุมกับทาง สพร.แล้วว่า มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง อย่างชัดเจน ดูให้ดี ไม่ใช่เป็นครุภัณฑ์ เป็นงบบริหาร
จัดการเหมือนกับกอง/สํานักทั่วไป ต้องแยกแยะออกจากกัน เพราะฉะนั้น 3,360,000 บาท (สามล้าน
สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เป็นงบที่น้อยด้วยซ้ํา ผลการศึกษาตั้งแต่สมัยไหนมาแล้ว ในเรื่องของการ
แบ่งภารกิจความรับผิดชอบ ไม่ใช่เทศบาลอยากจะทําก็ทํา เพราะภายใต้ MOU ระหว่างเทศบาลกับ
สพร. ระบุอย่างชัดเจนว่า เทศบาลมีหน้าที่อะไร สพร. มีหน้าที่อะไร และแต่ละหน่วยงานเขาจัดสรร
งบประมาณแต่ละครั้งเป็นอย่างไร เขาทํากันมาอย่างต่อเนื่อง ถูกต้องแล้วครับ 3,360,000 บาท
(สามล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ก็เป็นงบประมาณบริหารจัดการทั่วไปของมิวเซียม ไม่ได้เลิศหรู
อะไรสักอย่าง ก็เหมือนกับการบริหารจัดการองค์กรทั่วไปนี่แหละครับ เพราะฉะนั้น 3,360,000 บาท
(สามล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ก็เป็นงบประมาณที่เหมาะสมแล้ว ที่จะไปบริหารมิวเซียมให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชนต่อไป ขอบคุณมากครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปกระผมจะขอมติที่ประชุม
สภาฯ เกี่ยวกับการแปรญัตติฯ ในข้อที่ 2 หน้าที่ 2-159 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เสียงข้างมาก ซึ่งเห็นด้วย ตามร่างเดิม โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ตามร่างเดิม จํานวน 13 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วย
ตามคําขอแปรญัตติฯ ของ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย หน้าที่
2- 159 ข้อความใหม่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียม
ลําปาง) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง การจัดกิจกรรมให้
ความรู้ แ ละกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อง การฝึ ก อบรม การจั ด ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติก าร การจั ด นิท รรศการ
การศึกษาดูงาน เช่นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯ (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 4-70) (สํานักการศึกษา) จํานวน 1,000,000 บาท โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นด้วยกับคําแปรฯ จํานวน
6 เสียงครับ นอกนั้น งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นด้วยกับมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่งเห็นด้วย
ตามร่างเดิม หน้าที่ 2-159 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียม
ลําปาง) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง การจัดกิจกรรมให้
ความรู้ แ ละกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การฝึ ก อบรม การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การจั ด นิ ท รรศการ
การศึกษาดูงาน เช่นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 4-70) (สํานักการศึกษา) จํานวน 3,360,000 บาท ด้วยมติเสียงข้างมาก
จํานวน 13 เสียง , เห็นด้วยตามคําขอแปรญัตติฯ จํานวน 6 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 3 คน

38
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเป็นลําดับคําแปรญัตติ
ข้อที่ 3 หน้าที่ 2–164 ขอลดรายจ่าย ตามรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลํ าปาง รายจ่า ยตามหน่ว ยงาน ที่ตั้ง จ่ายในแผนงานสาธารณสุ ข รายจ่า ยเกี่ ย วเนื่ องกั บ การปฏิบั ติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าสถานที่
ค่าเช่าเครื่องเสีย ง ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าเช่าที่พัก
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 9) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จํานวน 1,000,000 บาท
มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ กรรมการแปรญัตติฯ เห็นด้วยตามร่างเดิม จํานวน 3 เสียง
และกรรมการแปรญั ตติฯ เห็ นด้ว ยกั บ คํ า แปรญั ตติ ให้ ล ดรายจ่าย (ไม่มี) งดออกเสีย ง จํ านวน
2 เสียง และร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ผู้เสนอคําแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในกรณีนี้ ผู้ยื่นคําแปรญัตติ
ได้สงวนคําแปรญัตติไว้ ขอเชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ผู้สงวนคําแปรฯ ครับ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมได้เสนอคําแปรญัตติ
และสงวนคําแปรญัตติ ในเรื่องเกี่ยวกับรายจ่ายที่ตั้งจ่ายในแผนงานสาธารณสุข จํานวน 1,000,000 บาท
ซึ่งผมได้ขอลดรายจ่าย ซึ่งโครงการนี้ อธิบายได้ว่า เป็นโครงการเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพ เครือข่าย
สุ ขภาพชุ มชน ก็ น่าจะเกี่ ย วกั บ สุ ขภาพ แต่เ ทศบาลนครลํ าปางยั งมีก องทุ นหลั ก ประกั นสุ ขภาพของ
เทศบาลนครลําปางอยู่ ซึ่งผมได้สอบถามทราบว่า ยังมีเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพเหลือในปี
2560 อยู่ประมาณเกือบ ๆ แปดล้านบาท ซึ่งในปีหน้าปีงบประมาณ 2561 ก็จะเข้ามาอีกประมาณ
สี่ล้านบาท ก็น่าจะมีอยู่ประมาณสิบสองล้านบาท ผมว่า โยงไปถึงในสมัยประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ที่ผ่านมา ผู้บริหารคือท่านนายกฯ ก็ได้ชี้แจงว่า งบเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอะไรพวกนี้ จะไปใช้งบ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลแทน แต่เมื่อมีอยู่ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2561 ซึ่งท่านได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ท่านจะใช้เงินของกองทุนแทน ซึ่งตรงนี้ก็มีขึ้นมา
หนึ่งล้านบาท เราก็น่าจะไปใช้ในเงินกองทุน ซึ่งเหลือเยอะแยะเลยนะครับ ประมาณแปดล้านบาท และ
จะเข้ามาอีกสี่ล้านบาท เป็นสิบสองล้านบาท ซึ่งในระเบียบการใช้จ่ายของกองทุน เขาก็มีระเบียบของเขา
อยู่ ก็ใช้ตามระเบียบของเขา ซึ่งเงินตัวนี้ ตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาวการณ์เยี่ยงนี้ สภาพ
เศรษฐกิจอย่างนี้ ภาคเอกชนก็แทบจะไม่ลงทุน ภาครัฐต้องลงมาลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในเทศบาล
นครลําปาง นี่เรายังไม่ได้พูดถึงญัตติต่อไปที่จะมีการกันเงินอีกที่ยังไม่ได้ใช้ นี่เงินอีกแปดล้านบาทก็ยัง
ไม่ได้ใช้ ถ้าเราใช้เงินไป มีการจ้างงานขึ้นมา คนงานก็จะเอาเงินที่ได้จากการจ้างไปซื้อของใช้ ของกิน
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จากแม่ค้า แม่ค้าก็ได้เงินมาเอาไปซื้อของ คนขายของก็เอาเงินมาซื้อวัตถุดิบ เงินก็จะหมุนอยู่อย่างนี้ใน
เศรษฐกิจ ถ้าหมุนไปสักห้ารอบ สิบรอบ ตามระบบของมัน เทศบาลเราก็จะจัดเก็บภาษีได้ เงินพวกนี้ก็
จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจ นี่แหละครับคือระบบกลไกตลาด เป็นระบบทุนเสรีนิยม กับที่ภาคเอกชนไม่ลงทุน
ภาครั ฐต้องลงไปลงทุนนะครั บ ซึ่งตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ก็จะบอกว่า มือที่มองไม่เห็ นจะเข้ามา
ดําเนินการการตลาดแทน เงินก็จะหมุนไป เราก็ใช้จ่าย ส่วนเงินที่ผมขอเสนอลดรายจ่าย 1,000,000 บาท
เทศบาลก็ เ อาไปพั ฒ นาในสิ่ ง ที่ ยั ง ขาด สาธารณู ป โภค ในสิ่ ง ที่ เ ทศบาลยั ง ขาดอยู่ และไปใช้ เ งิ น
หลักประกันสุขภาพ เอาเงินออกมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของเทศบาลนครลําปาง พี่น้องก็จะได้เงิน
กระตุ้นเศรษฐกิจ ถ้าภาคประชาชนเข้มแข็ง ภาคเอกชนก็จะลงทุนเอง ภาครัฐก็ไม่ต้องลงทุน เงินก็จะ
หมุนเวียนไป ผมก็ได้ยื่นแปรญัตติและสงวนคําแปรขอลดรายจ่ายจํานวน 1,000,000 บาท ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ท รงเกียรติทุ กท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก็
ขอบคุณอีกรอบหนึ่งสําหรับสมาชิกสภาที่ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับ
ชุ มชน ผมว่ าคงจะมีก ารเข้ าใจผิ ด นะครั บ ว่ า ทํ า ไมงบ 1,000,000 บาทไม่เ อาไปขอใช้ใ นงบกองทุ น
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ก็ ข ออนุ ญ าตชี้ แ จงดั ง นี้ ว่ า จริ ง ๆ แล้ ว ถ้ า ใช้ ไ ด้ คงใช้ ไ ปนานแล้ ว คงไม่ ตั้ ง ใน
งบประมาณปี 2561 เพราะระเบีย บของการบริหารจั ดการหลั ก กองทุนประกั นสุ ขภาพท้องถิ่น เขา
สามารถจะใช้อะไรได้บ้าง และจะใช้ได้เท่าไหร่ เรื่องของการพัฒนาศักยภาพ เป็นการอบรม ทัศนศึกษา
ดูงานทั้งหลาย มัน 10% ของงบประมาณหลักกองทุนประกันสุขภาพ เดี๋ยวนี้อาสาสมัครเกี่ยวกับเรื่อง
สุขภาพในชุมชน ไม่ใช่มีแค่ อสม. อย่างเดียว มีผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่ายติดเตียง มีจิตอาสาจํานวนมาก
ซึ่งทําหน้าที่แทนเทศบาล เป็นนักจิตอาสาซึ่งไม่มีเงินค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น แม้แต่น้ํามันรถยังเบิกไม่ได้
เลย แต่เทศบาลจะให้เงิน 1,000,000 บาท เพื่อให้คนกลุ่มนี้ซึ่งทําหน้าที่แทนเทศบาล และกระทําได้
อย่างดี และดูแลเป็นหูเป็นตา ดูแลคนด้อยโอกาส คนยากไร้ในชุมชน 1,000,000 บาท ยังน้อยเกินไป
ด้วยซ้ํา ผมขอตัดลดลงมา แต่เขาขอมามากกว่านี้ เหลือ 1,000,000 บาท เป็นการตอบแทน ผมว่ามันยิ่ง
กว่าคุ้มอี ก ถ้าเราไปจ้างข้าราชการ พนั ก งาน กี่ ค น คนเดีย วก็ ห มดแล้ว หนึ่งล้านบาท เพราะฉะนั้ น
อาสาสมัครซึ่งมีเฉพาะ อสม. ที่ดูแลสุขภาพในชุมชน 440 คน อาสาสมัครที่ดูแลภาวะพึ่งพิงในชุมชน
เกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาสอีกจํานวนเท่าไหร่ มีคณะทํางานเครือข่ายที่ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอีกมากมายเลย
แต่ปรากฎว่าเทศบาลให้ได้หนึ่งล้านบาทในปีนี้ มันคุ้มค่า และเป็นการตอบแทนบุญคุณให้กับคนดูแล
แทนพวกเรา ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้าน ซึ่งบอกตรง ๆ ว่าให้เราไปดูแลขนาดนั้น เรายังทําไม่ได้เลย
เพราะฉะนั้นเงินหนึ่งล้านบาทในที่นี้ เอาไปตอบแทน เอาไปดูแลเพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่คนกลุ่มนี้ ซึ่งไป
ทัศนศึกษา ไปดูงาน ไปเห็นบ้านเมืองอื่น ไปเห็นว่าเขาทําอย่างไร เพื่อเขาจะได้มาพัฒนาปรับปรุงการ
ทํางานภายใต้การเป็นนักจิตอาสาของพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องในชุมชนของเขา
ผมว่าจริง ๆ แล้ว เราน่าจะชื่นชมด้วยซ้ําไป เราน่าจะช่วยกันสนับสนุนด้วยซ้ําไป เพราะคนที่ทํางานแทน
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เรา เขายังไม่เคยเรียกร้องอะไรเลย แต่ถ้าเรามีน้ําใจที่จะให้เขาหนึ่งล้านบาทในการที่เขาจะไปทัศนศึกษา
ดูงานสิ่งต่าง ๆ เพื่อมาพัฒนาภายใต้จิตอาสาของเขา เราน่าจะชื่นชมและยินดีสําหรับอาสาสมัครดูแล
สุขภาพในชุมชนด้วยซ้ําไป เพราะฉะนั้นเงินหนึ่งล้านบาทในการขอจากสภาแห่งนี้ ผมเชื่อมั่นและเชื่อใจ
ว่า นอกจากนักจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็น อสม. หรือทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาค
ประชาชนด้านสุขภาพ เขาคงรับรู้รับฟัง เขาคงจะดีใจที่พวกเราให้ความสนใจ และให้ความสําคัญกับ
ความเป็นนักจิตอาสาของเขา ผมว่าคุ้มค่าสําหรับงบประมาณในปี 2561 ครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปกระผมจะขอมติที่ประชุม
สภาฯ เกี่ยวกับการแปรญัตติฯ ในข้อที่ 3 หน้าที่ 2–164 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
สุขภาพชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วยกับ
มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสียงข้างมาก ซึ่งเห็นด้วย ตามร่างเดิม โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ตามร่างเดิม จํานวน 13 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วย
ตามคําขอแปรญัตติฯ ของ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2–164 ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น
ค่ า อาหาร ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า วั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น ค่ า ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์
ค่ า สมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 9) (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นด้วยกับคําแปรฯ จํานวน
5 เสียงครับ นอกนั้น งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นด้วยกับมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่งเห็นด้วย
ตามร่ างเดิม หน้ าที่ 2–164 ค่าใช้จ่ายในการพั ฒนาศั ก ยภาพเครือข่ายสุ ขภาพชุ มชน เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าจัด ทําเอกสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเ ศษ ค่าเช่าที่พัก ค่าวั สดุ อุป กรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
1/2560 หน้า 9) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จํานวน 1,000,000 บาท ด้วยมติเสียงข้างมาก
จํานวน 13 เสียง , เห็นด้วยตามคําขอแปรญัตติฯ จํานวน 5 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 4 คน
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขณะนี้เวลา 12.30 น. กระผมจะ
ขอพักการประชุม เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และเริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

-พักรับประทานอาหารกลางวันเริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมเริ่ม
ประชุมต่อนะครับ ต่อไปเป็นลําดับคําแปรญัตติ
ข้อที่ 4 ขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน ที่ตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน้าที่ 2- 179 ข้อความเดิม ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก ใน
อาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง ค่าปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์
แต้มสีแต่งเมือง บริเวณศาลหลักเมือง อาคารหลวงพ่อดํา อาคารมิวเซียมลําปาง และลานหน้าอาคาร
มิวเซียมลําปาง โดยทําการติดตั้งโคมไฟประดับตกแต่งและติดตั้งอุปกรณ์ระบบชุดควบคุมแสง สี เสียง
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2560 หน้า 19) (สํานักการช่าง) จํานวน 4,000,000 บาท
หน้าที่ 2- 179 ข้อความใหม่ ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก
ในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง ค่าปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์
แต้มสีแต่งเมือง บริเวณศาลหลักเมือง อาคารหลวงพ่อดํา อาคารมิวเซียมลําปาง และลานหน้าอาคาร
มิวเซียมลําปาง (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 19) (สํานักการช่าง) จํานวน 3,000,000 บาท
มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ กรรมการแปรญัตติฯ เห็นด้วยตามร่างเดิม จํานวน 3 เสียง
และกรรมการแปรญัตติฯ เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ ให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จํานวน 1 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง และ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ ผู้เสนอคําแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในกรณีนี้ ผู้ยื่นคําแปรญัตติ
ได้สงวนคําแปรญัตติไว้ ขอเชิญนายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ ผู้สงวนคําแปรฯ ครับ
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นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ผมได้เสนอคําแปร
ญัตติเรื่อง ขอลดรายจ่ายในร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี 2561 ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมสํานึกอยู่เสมอว่าเป็น
ตัวแทนของประชาชน เกิดจากประชาชน ก็อยากจะเสนอขอให้ประหยัดค่าใช้จ่ายการติดตั้ง หรือแต่ง
แต้ม สีเสียงตรงนี้ เพราะว่าจากการที่ได้อ่านรายละเอียดมาแล้ว ผมก็ยังไม่ได้เห็นเนื้องาน หรือรูปแบบ
อะไรเลยที่จะต้องใช้งบประมาณถึงสี่ล้านบาท ยกตัวอย่างกรณีงานประจําปีแต่ละครั้ง แต่ละอย่างก็ตั้ง
งบประมาณไว้สองถึงสามล้านบาท และกรณีท่ีไปแต่งแต้มสีเสียงของศาลหลักเมือง พิพิธภัณฑ์ หรือ
ศาลเจ้าพ่อดํา ผมก็ยังไม่รู้ว่ารูปแบบจะแต่งอย่างไร เพียงแต่คร่าว ๆ และกว้างมาก และตั้งงบประมาณ
มาสี่ล้านบาท ผมก็ไม่มีองค์ความรู้เรื่องการไฟฟ้ามากเท่าไหร่นะครับ ก็ได้สอบถามจากผู้รู้มา กรณีแต่ง
อย่างนี้ทําไมต้องใช้งบประมาณถึงสี่ล้านบาท ผู้รู้ยังบอกกับผมว่า เงินสี่ล้านบาทน่าจะแต่งได้ทั้งเทศบาล
นะครับ ผมก็อยากจะเป็นตัวแทนของชาวบ้านมาขอท้วงติงฝ่ายบริหารว่าเรามาช่วยกันประหยัดเงินภาษี
ของเทศบาลดีไหม เพราะเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่ชาวบ้านได้เสียภาษีกับทางเทศบาล ทั้งทางตรง
และทางอ้อม และยุคเศรษฐกิจอย่างนี้ มาเสียเงินกับตรงนี้อาจจะฟุ่มเฟือยไปหน่อย ก็ขอท้วงติงทาง
ฝ่ายบริหารว่าช่วยกันตรงนี้ได้หรือไม่ เพราะงบประมาณสี่ล้านบาทค่อนข้างมาก และมีคนท้วงติงมา
หลาย ๆ คน และอีกอย่าง เช่น ศาลหลักเมือง พิพิธภัณฑ์ ก็ยังไม่แล้วเสร็จ เราก็ยังมองไม่ออกเลยว่าจะ
แต่งอย่างไร จะเป็นการตั้งงบประมาณไว้เยอะเกินไปหรือไม่ ผมว่าเงินส่วนที่ขอลดจ่ายไปตรงนี้ น่าจะ
ไปทําอย่างอื่นได้มากกว่าที่จะไปตั้งคาไว้อย่างนี้ หรือกรณีถ้าอาจไม่พอ ก็เป็นอํานาจของฝ่ายบริหารที่
จะขอเพิ่ ม เติ ม ก็ ไ ด้ เพราะทางฝ่ า ยบริ ห ารมี ค วามสามารถอยู่ แ ล้ ว ที่ จ ะหาเงิ น มาเพิ่ ม ได้ อ ยู่ แ ล้ ว
เพราะฉะนั้น ที่ผมขอแปรตรงนี้ ก็เห็นประโยชน์เงินจํานวนหนึ่งล้านบาทที่จะเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่น
จะดีกว่านะครับท่านประธาน และอีกอย่างหนึ่งถ้าเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่า งานโครงการตรงนี้จะเสร็จวันนั้น
วันนี้ ช่างไปคํานวณได้แล้วชี้แจงมาชัดเจนเลยว่าจะใช้ขนาดนั้น ขนาดนี้ ผมก็ว่าน่าจะเห็นด้วย สมาชิก
ของเราก็น่าจะเห็นด้วย แต่ตอนนี้ยังไม่มีรูปแบบอะไรเลย ตั้งงบมาลอย ๆ สี่ล้านบาท ว่าจะทําโน่นทํานี่
ทําแบบนี้ ซื้ออะไรบ้าง เราก็ไม่รู้ ขนาดผู้รู้เรื่องไฟเขายังมองไม่ออกเลยว่าจะทําอย่างไร ทําไมถึงใช้เงิน
ขนาดนี้ ผมก็มีความเห็นและขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านพิจารณาตรงนี้ด้วยว่า กรณีที่ผมอภิปรายไป
เป็นไปได้หรือไม่ว่าเอาเงินหนึ่งล้านบาทไปทําอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ ไม่ต้องไปตั้งคาไว้ เผื่อโอนไปใช้
อย่ า งอื่ น หรื อ เปล่ า ประมาณนั้ น ขอความอนุ เ คราะห์ ส มาชิ ก สภาช่ ว ยพิ จ าณาด้ ว ยนะครั บ เพราะ
ความเห็ นของผมเป็ นอย่ างนี้ และผู้ รู้ก็ แ นะนํ าด้ ว ยว่ า จากหลาย ๆ งบประมาณที่ฝ่ ายบริห ารตั้ งไว้
ส่วนมากจะเหลือไว้เพื่ออะไร ผมก็ไม่ทราบ เพราะฉะนั้นเรานําเงินตรงนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นน่าจะ
ดีกว่านะครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
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นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมขอ
อนุญ าตชี้แจงเพื่อเป็ นข้อมู ลประกอบการพิจารณาของสภาแห่งนี้ในการที่ส มาชิก สภาได้ขอปรั บลด
งบประมาณโครงการแต้มสี แต่งเมือง จริง ๆ แล้ว โครงการแต้มสีแต่งเมือง ไม่ใช่เป็นโครงการใหม่
เป็ น โครงการต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ เ ราแต้ ม สี แ ต่ ง เมื อ งหลาย ๆ จุ ด ตั้ ง แต่ ห อปู ม ละกอน สะพาน โดยใช้
งบประมาณของยุทธศาสตร์จังหวัดเจ็ดล้านกว่าบาท โดยที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางเทศบาล แต่
การควบคุมงานต่าง ๆ เป็นช่างจากเทศบาลทั้งนั้น ทั้งตรวจรับ ทั้งควบคุมการติดตั้งระบบไฟทั้งหมด
เพราะฉะนั้นเป็นที่ชัดเจนว่า ช่างของเทศบาลมีประสบการณ์ มีความรู้ในเรื่องนี้ โครงการแต้มสีแต่งเมือง
ในบริเวณศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อดํา อาคารหลวงพ่อเกษม รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ เป็นการประดับ
ประดาไฟเพื่อให้เกิดความสวยงาม เพราะฉะนั้นการออกแบบ การประมาณ ไม่มีความจําเป็นที่จะต้อง
ให้โครงการพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จ เพราะเป็นการดําเนินการโครงการด้านนอกของตัวอาคาร ประมาณการ
สี่ล้านบาท ก็เป็นการประมาณการโดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นที่ตั้งอยู่แล้ว แต่สําหรับการจัดซื้อ
จัดจ้าง การจะได้มาซึ่งผู้รับเหมาในการที่จะฟันราคา จะประมูลได้เท่าไหร่ เป็นเรื่องของกระบวนการ
จัด ซื้อจัด จ้าง ผมเองจะไปชี้ชัดไม่ได้ว่าวั นนี้จะเหลือเงินกี่บ าท เงินสี่ล้านบาทจะเหลือกี่บาท ก็อยู่ที่
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะฉะนั้นเงินสี่ล้านบาทในการจัดทําโครงการแต้มสีแต่งเมืองในส่วนที่จะ
เกิดขึ้นข้างหน้านี้ เพราะเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ เราจะปล่อยให้โครงการซอมซ่ออยู่อย่างนั้นหรือ
เพราะที่อื่นเราก็ป ระดั บประดาทั้งหมด โดยที่ไม่ไ ด้ใ ช้งบประมาณของเทศบาลด้วยซ้ําไป เราจะเสีย
งบประมาณอีกสี่ล้านบาทสําหรับการตกแต่ง ในการลงทุน ในการสร้างเมือง และสี่ล้านบาทเพื่อความ
สวยงาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างสีสันให้กั บบ้านเมือง ก็เพียงพออยู่แล้ว ไม่ได้เสีย หาย
ตรงไหน และเป็นเงินที่ไม่ได้เกินศักยภาพของเทศบาลนครลําปาง ที่มีงบประมาณขนาดนี้ที่จะดําเนินการ
ส่วนงบจะเหลือเท่าไหร่ แท้จริงผู้รับเหมาจะได้เท่าไหร่ ก็เป็นเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เราก็
ไม่ส ามารถที่จะชี้ชัด ยิ่งเดี๋ย วนี้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2560 เป็ นต้นไป การประมูลในระดั บนี้ไ ม่ไ ด้
ประมูลอยู่ที่นี่ ประมูลที่กรมบัญชีกลาง โดยใช้ระบบ e-bidding ไม่ได้ดําเนินการที่นี่ เพราะฉะนั้น
กระบวนการจัดซื้อจะเหลือเงินเท่าไหร่ มันเป็นการคาดเดา เป็นการเล่นลิ้นเสียมากกว่าว่า เหลือเงินจะ
เอาไปทําอย่างนั้น ตั้งเพื่อเอาไปทําอย่างนี้ แต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องของระบบระเบียบของ
ทางราชการทั้งนั้น ผมไม่สามารถจะไปชี้ชัดได้ว่าจะเหลือเงินเท่าไหร่ พอหรือไม่พอเท่าไหร่ แต่ผม
มั ่น ใจว่า เงิน สี่ล้า นบาทที่ล งไปกั บ โครงการแต้มสีแต่งเมืองตรงนี้ เป็ นเงินที่เ หมาะสมแล้ว ทั้งเป็ น
โครงการต่อเนื่อง รวมไปถึงเรื่องของความสวยงามที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเราในอนาคตต่อไป
เพราะการติดตั้งในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการแสดงแสง สี เสียง เพราะติดตั้งครั้งเดียวสามารถใช้ได้ตลอดไป
อยู่ที่การดูแลรักษาของเราเท่านั้น การดูแลรักษาก็เป็นเรื่องของผู้บริหารที่จะต้องตั้งทีมงานเข้มงวดใน
เรื่ อ งการดู แ ลรั ก ษาให้ ไ ฟสวยงามตลอดไป เพราะฉะนั้ น เงิ น สี่ ล้ า นบาทนั้ น เหมาะสมแล้ ว สํ า หรั บ
งบประมาณปี 2561 ที่จะดําเนินโครงการแต้มสีแต่งเมืองในส่วนของศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อดํา
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อาคารหลวงพ่อเกษม พิพิธภัณฑ์ รวมถึงประดับประดาไฟในบริเวณดังกล่าวให้สวยงามเพื่อรองรั บ
บ้านเมืองของเราให้มีสีสันต่อไป ผมมั่นใจว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์สําหรับเมืองลําปาง
ของเรา ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่นายกฯตอบเมื่อสักครู่
กรณีนี้ผมไม่ได้ตัดออกทั้งหมด ไม่ใช่ไม่ให้ทํานะครับท่านประธาน ขอลดลงมาหนึ่งล้านบาท เหลือให้ทํา
สามล้านบาทนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่ให้ทํา ให้ทํา แต่มันเกินไปหรือไม่ ผมก็ขอให้สมาชิกที่นี่ช่วยพิจารณา
ผมไม่ได้ห้ามว่าไม่ใ ห้ทํ านะครับ แต่ยังมองภาพไม่ออกครั บท่านประธาน ศาลหลั กเมืองก็ ยังไม่เ สร็ จ
พิพิธภัณฑ์ก็ยังไม่เสร็จ มองไม่ออกว่าต้องใช้เยอะขนาดนี้ และท่านผู้รู้ก็แนะนําผมมาว่า น่าจะใช้ไม่ถึง
อย่างเก่งก็สองล้านบาท นี่ผมยังเผื่อให้อีกเป็นสามล้านบาทนะครับ ท่านตอบเหมือนกับว่า ตัดทั้งหมด
ที่ผ มยื่ น ขอแปรนี้ ก็ ข อให้ ป ระหยั ด ได้ ห รือ ไม่ เพราะโครงการต่ าง ๆ ที่ ท่า นขอมาส่ ว นมากจะเหลื อ
ยกตัวอย่าง กรณีตัวอย่างเช่น สะพานรัษฎามาตั้งไว้ตั้งสิบสองล้านบาท แต่ใช้จริง ๆ แค่หกล้านกว่าบาท
อย่างนี้เอาเงินหกล้านบาทไปทําอย่างอื่นยังได้ ไม่เสียเวลารออีกตั้งเป็นปี และงบประมาณตรงนี้ที่ผมขอ
ลดเหลือสามล้านบาท ก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือไม่ ดีไม่ดีมาขอกันเงินอีก เพราะมันยังไม่แล้วเสร็จ ตอบได้
หรือไม่ครับว่าศาลหลักเมืองจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ จะหมดเวลาที่ขออนุญาตผู้ว่าแล้วด้วย สิงหาคมก็คง
จะหมดแล้ว ถ้าผมนับไม่ผิดนะครับ กรณีถ้าหมดเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขยายเวลาให้แล้วจะทํ า
อย่างไร ชาวบ้านเขาเดือดร้อนมาก ปกติเขาจะไปเคารพศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เขาทํากันมาทุกปี นับวันนี้
สองปีแล้วนะครับ ก็ยังไม่แล้วเสร็จ และจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ผมก็เป็นห่วงงบประมาณตรงนี้ที่ควรจะ
เอาไปทําอย่างอื่น มีประโยชน์กว่า แต่ตรงนี้เสร็จเมื่อไหร่ ก็ขอเมื่อนั้น ได้อยู่แล้ว ท่านนายกมีอํานาจอยู่
แล้ว ผมไม่ได้ขอตัดทั้งหมด ขอเผื่อไว้ด้วย ท่านผู้รู้ยังว่าสองล้านบาทก็พอแล้ว ก็ขอให้ท่านสมาชิก
ทุกท่านช่วยพิจารณาตรงนี้ด้วย ผมไม่มีอะไรจะปิดกั้นท่านได้ เพียงแต่ท้วงติงขอให้ใช้เงินที่ชาวบ้านเขา
เสียภาษีมาให้มีประโยชน์แค่นั้นครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก็ไม่ได้
ใช้อารมณ์กันนะคับ จริง ๆ แล้วจากงบสี่ล้านบาทตัดเหลือสามล้านบาทนั้น จะบอกว่าเป็นเงินมากน้อย
จะเหลือเท่าไหร่ จะพอหรือไม่พอ ก็อย่างที่บอกครับว่า ผมบอกไม่ได้ อยู่ที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการของทางทีมสถาปัตย์เขาจะออกแบบรายละเอียดมา เพราะโครงการดังกล่าว เป็นงาน
ภายนอกที่ส ามารถมองได้ว่าจะติด ตั้ง ไฟระดับ ไหน ซึ่งเขามีป ระสบการณ์ผ่านมาแล้ว ในโครงการ
เฟสหนึ่ง เจ็ดล้านกว่าบาท โดยงบจากจังหวัด ที่ผู้รู้บอกว่าสองล้านก็ทําได้นั้น ก็ขอฝากท่านสมาชิก
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ผู้ทรงเกียรติได้บอกว่า เวลาเปิดประมูลก็ขอให้มาประมูลด้วย และให้ใส่เงินสองล้านบาทนะ จะได้เหลือ
เงินอีกสองล้านบาท เงินสองล้านบาทก็ไม่ได้ไปตกในกระเป๋าของใคร มันก็ตกเป็นเงินเหลือจ่ายก็เอามา
ใช้ อะไร ที่ผ่ านมาเมื่อ คราวประชุ มครั้ งที่ ผม งบเหลือ จ่ ายเราก็ เ อามาทํ าอะไรครั บ ก็ เ อามาพั ฒ นา
บ้า นเมือ งนั่ นแหละ ทั้ งถนนหนทาง เป็ น ความต้ องการของพี่ น้อ งประชาชนทั้ งนั้ นครั บ ก็ ไ ม่เ ห็ น ผิ ด
ตรงไหน สมมุติว่า เงินโครงการนี้ สภาแห่งนี้ผ่านให้ไปสี่ล้านบาท เวลาประมูล สมาชิกผู้ทรงเกียรติไป
รู้จักผู้รู้ ผมก็ไม่รู้ว่า ผู้รู้คือใคร เขามาประมูลสองล้านบาท ผมก็ขอยกมือกราบสิบนิ้วนะครับ ถ้าสามารถ
ทําตามแบบ ตามประมาณการของทางเทศบาลจํานวนสี่ล้านบาท และท่านสามารถไปหาคนมารับจ้าง
ได้เพียงสองล้านบาท มันจะได้เหลือเงินอีกสองล้านบาท เอาไปทําประโยชน์ให้กับชาวบ้าน ขอฝากด้วย
นะครั บ เพราะฉะนั้นโครงการนี้ งบสี่ล้านบาท ณ เวลานี้ภายใต้ศัก ยภาพของเทศบาลนครลํ าปาง
สามารถที่จะตั้งงบประมาณดังกล่าวได้ แต่ถ้าเหลือเท่าไหร่ ก็จะเป็นเงินเหลือจ่ายที่จะเอามาพัฒนาเป็น
โครงการอื่นต่อไป ก็ไม่ได้เกิดความเสียหายตรงไหน ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับ ไม่
เสียหายหรอกครับ แต่เสียเวลาที่จะเอาเงินไปใช้อย่างอื่น เป็นประโยชน์กว่าได้ และถ้าโครงการนี้แล้ว
เสร็จเมื่อไหร่ ผมจะให้ผู้รู้ท่านนี้มาประมูล แต่จะมีการประมูลได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ
เพราะผู้รู้เขามั่ นใจ และการประมูล นี้จะได้งานดีหรืองานด้อย ก็อยู่ที่การประมู ลอีก นะครั บ หาก
อยากจะได้ถูก ของถูกก็มีครับ เรื่องมา เรื่องการประมูลของเทศบาลไม่ใช่จะเข้ามาประมูลกันได้ง่าย ๆ
นะครับ เขาคิดหลายอย่างมากครับ กรณีกันเงินไว้หลาย ๆ โครงการ ถนนหนทางที่ทําไม่ได้ก็เพราะ
ตรงนี้ค รั บ คนประมู ล ก็ ไ ม่อยากเข้า มา เพราะเข้ามาแล้ว มี ปั ญ หาหลายอย่าง การจั ด ซื้ อจั ด จ้า งใน
เทศบาลของเราตอนนี้มีปัญหาเยอะ เห็นมีการฟ้องร้องกันด้วยนะครับ ปิดกั้นสเปคกันบ้าง สเปคไม่ตรง
ตามที่เขากําหนดบ้าง เจ้าหน้าที่ก็เดือดร้อนกัน ไม่เซ็นรับงานก็กลัวจะโดนกลั่นแกล้ง จะเซ็นรับก็ผิด
ผมว่าน่าจะทํ าประโยชน์ไปเลย ไม่ต้องเผื่อไว้ข้างหน้ากรณีเ งินอีก หนึ่งล้านบาทนี้นะครั บ ทํ าให้เ ป็ น
ประโยชน์ไปเลยดีกว่า ไม่ต้องเผื่ออนาคตข้างหน้า เมื่อแล้วเสร็จ ท่านค่อยทํามาใหม่ก็ได้ สภาแห่งนี้เขา
มีความรู้กันอยู่แล้ว เรื่องไหนสมควร ไม่สมควรเขารู้ และโครงการต่าง ๆ ที่ให้ไปแล้ว ท่านก็ทําไม่ได้
หลาย ๆ โครงการ ท่านก็ยังขอกันเงิน เขาก็ผ่านให้ จําเป็นหรือไม่จําเป็นก็ผ่านกันหมด ยกกันหมด มี
บางท่านที่ไม่เห็นด้วย คนที่ไม่เห็นด้วยก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ตามสื่อก็มี ผมก็เหมือนกัน ในชุมชนบ้านดง
ม่อนกระทิงของผม เดิมเป็นถนนคอนกรีต ไปเปลี่ยนเป็นถนนแอสฟัลท์ ผมอภิปรายไม่เห็นด้วย ก็ออกข่าว
ว่าผมไปขัดขวางความเจริญ ไม่อยากให้สร้างถนน ไม่เอาความจริงไปพูด แต่ก็ไม่เป็นไร ผมว่าชาวบ้าน
เขามีความคิดว่า คนที่เอาไปพูดดีหรือไม่ดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คนที่อยู่คนละฝ่ายคนละพรรค เขาไม่เอา
ความดีไปพูดหรอกครับ เขาก็เอาความไม่ดีไปพูด ผมก็ ขอฝากสมาชิก ด้วยนะครั บ ที่ผมอภิปรายใน
ความเห็นของผม จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็อีกกรณีหนึ่ง ขอบคุณมากครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเวลา
นิดหนึ่งเท่านั้นครับ จริง ๆแล้ว การจะกันเงินโครงการใด ๆ มีข้อระเบียบข้อกฎหมายรองรับ เมื่อแบบ
ไม่สมบูรณ์ ประมาณการไม่เรียบร้อย พื้นที่ไม่พร้อม เมื่อมีข้อระเบียบและกฎหมายรองรับ สามารถ
ที่จะกันเงินได้ สามารถที่จะขยายเวลาได้ภายใต้ข้อระเบียบกฎหมาย เพื่อให้โครงการนั้น สมบูรณ์ และมี
ประสิทธิภาพ ก็ควรที่จะต้องทํา เพราะกันเงิน กันโครงการ ขยายเวลาทั้งหลาย ไม่ได้ทําให้งบประมาณ
เพิ่มมากขึ้น เราเสียเวลานิด หนึ่ง แต่ทํ าให้งานมีคุ ณภาพ เราก็ค วรที่จะต้องทํา เป็ นประการที่หนึ่ง
ประการที่สอง ในกระบวนการทํางบประมาณ สมาชิกผู้ทรงเกียรติพยายามบอกว่าจะให้มีการประหยัด
งบประมาณ ผมเห็นด้วย โครงการปีนี้งบประมาณเจ็ดร้อยกว่าล้านบาท งบประมาณเกือบแปดสิบเอ็ด
ล้านบาทพี่น้องประชาชนรั บ ไปเต็ม ๆ ทั้งหมด เหลือครุภัณฑ์ใ ห้กับ การบริหารองค์กรล้านกว่าบาท
นอกนั้นเป็นงบโครงการที่พี่น้องประชาชนจะได้รับทั้งนั้น ถามว่า จากสี่ล้านบาทตัดลงเหลือสามล้าน
บาท หายไปหนึ่งล้านบาท ท่านตอบได้หรือไม่ว่า กระบวนการการทํางบประมาณท่านเอาเงินหนึ่งล้าน
บาท ณ เวลานี้ตก ก็คือตกไป เหลือสามล้านบาท เอาไปทําได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของกระบวนการอีกที
หนึ่ง แต่เงินหนึ่งล้านบาทที่ท่านตัดออกไป ท่านบอกว่าจะเอาไปทําอะไรเป็นประการที่หนึ่ง ประการที่สอง
กระบวนการทํางบประมาณท่านสามารถบอกได้ว่าท่านจะเอาไปทําอะไร และข้อระเบียบกฎหมายทําได้
หรื อไม่ เป็ น หน้ าที่ ของฝ่ า ยบริ ห ารกั บ ข้ าราชการ ที่ จะต้ องไปหาเงิ น มาสี่ ล้ า นบาท จากภาษี พี่ น้ อ ง
ประชาชน จะไปเก็บส่วนไหน เข้าเป้าหรือไม่ แล้วจึงจะเอามาดําเนินโครงการนั้น ๆ ถึงแม้ว่าโครงการ
เหล่านี้ ผ่านสภาแห่งนี้ไปแล้ว ปีนี้งบอุดหนุนจากรัฐบาลก็ดี การเก็บภาษีของพี่น้องประชาชนไม่เข้าเป้า
ก็ ดี งบอื่ น ๆ ทั้ ง หลายไม่ เ ข้ า เป้ า ก็ มี ค วามจํ า เป็ น จะต้ อ งตั ด และชะลอโครงการอยู่ แ ล้ ว ก็ เ ป็ น
ความสามารถของฝ่ายบริหารกับข้าราชการที่จะต้องมานั่งคุยกันว่าจะหางบประมาณจากตรงไหนมาให้
ช่วงงบประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทมาบริหารราชการแผ่นดินได้ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปกระผมจะขอมติที่ประชุม
สภาฯ เกี่ยวกับการแปรญัตติฯ ในข้อที่ 4 หน้าที่ 2- 179 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรก ในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง ค่าปรับปรุง
ตกแต่งภูมิทัศน์ แต้มสีแต่งเมือง บริเวณศาลหลักเมือง อาคารหลวงพ่อดํา อาคารมิวเซียมลําปาง และ
ลานหน้าอาคารมิวเซียมลําปาง สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เสียงข้างมาก ซึ่งเห็นด้วย ตามร่างเดิม โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ตามร่างเดิม จํานวน 13 เสียงครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วย
ตามคําขอแปรญัตติฯ ของ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ ขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย หน้าที่ 2- 179
ข้อความใหม่ ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อ สร้างหรือภายหลั งการก่ อสร้าง ค่า ปรั บ ปรุ งตกแต่งภู มิทั ศน์ แต้มสีแต่งเมือง บริเ วณ
ศาลหลักเมือง อาคารหลวงพ่อดํา อาคารมิว เซีย มลําปาง และลานหน้าอาคารมิวเซียมลําปาง โดย
ทําการติดตั้งโคมไฟประดับตกแต่งและติดตั้งอุปกรณ์ระบบชุดควบคุมแสง สี เสียง และงานอื่น ๆ (ตาม
แบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
หน้า 19) (สํานักการช่าง) จํานวน 3,000,000 บาท โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นด้วยกับคําแปรฯ จํานวน
7 เสียงครับ นอกนั้น งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นด้วยกับมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่งเห็นด้วย
ตามร่างเดิม หน้าที่ 2- 179 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก ในอาคาร
หรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง ค่าปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ แต้มสี
แต่งเมือง บริเวณศาลหลักเมือง อาคารหลวงพ่อดํา อาคารมิวเซียมลําปาง และลานหน้าอาคารมิวเซียม
ลําปาง โดยทําการติดตั้งโคมไฟประดับตกแต่งและติดตั้งอุปกรณ์ระบบชุดควบคุมแสง สี เสียง และ
งานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2560 หน้า 19) (สํานักการช่าง) จํานวน 4,000,000 บาท ด้วยมติเสียงข้างมาก จํานวน 13 เสียง ,
เห็นด้วยตามคําขอแปรญัตติฯ จํานวน 7 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 2 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเป็นลําดับคําแปรญัตติ
ข้อที่ 5 หน้าที่ 2 - 182 ขอลดรายจ่าย ตามรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน ที่ตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยทําการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ความกว้างไม่น้อยกว่า
6 เมตร ความยาวประมาณ 70 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบไฟฟ้า
ส่องสว่าง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 19) (สํานักการช่าง) จํานวน 17,000,000 บาท
มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ กรรมการแปรญัตติฯ เห็นด้วยตามร่างเดิม จํานวน 3 เสียง
และกรรมการแปรญัตติฯ เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ ให้ลดรายจ่าย (ไม่มี) งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง
และนายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง ผู้เสนอคําแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในกรณีนี้ ผู้ยื่นคําแปรญัตติ
ได้สงวนคําแปรญัตติไว้ ขอเชิญนายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง ผู้สงวนคําแปรฯ ครับ
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮ ง สมาชิกสภาเทศบาลนครลํ าปาง อยากจะบอกว่าในเรื่องเดียวกั น
ถึงแม้ว่าเราจะมีความเห็นไม่ตรงกัน แต่ทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ไม่ได้เป็นการจ้อง
ที่จะขัดขวางการทํางานหรืออะไร ก็ขอให้ทางพี่น้องประชาชน ขอให้ทางสมาชิกได้พิจารณากันด้วยเหตุ
ด้วยผล ดังที่ในญัตติที่ผมได้นําเสนอไว้เพื่อขอแปรลดรายจ่ายในค่าก่อสร้างสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี
ใหม่ ก่อนที่จะถึงตรงนั้น ผมอยากจะให้พวกเรา ทบทวนกระบวนการจัดทํางบประมาณ แน่นอนครับ
เพื่อความคุ้มค่า ใช้จ่ายงบประมาณอย่างจํากัด เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุด เป็นไป
ตามกระบวนการขั้นตอนที่จะเป็นที่มาของงบประมาณ ก็คือ ต้องมีผู้ออกแบบ มีผู้ประมาณราคา มีผู้
รับรอง ทุกกระบวนการจะต้องถูกต้อง จนมาเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561
ได้ ท่านก็ยังให้ความชื่นชม ยกย่องไปยังทางทีมงาน บอกว่าช่างของเทศบาลมีความรู้ มีความชํานาญ
ในการทํางาน ทีนี้ในประเด็นของโครงการก่อสร้างสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ขออนุญาตท่านประธาน
ย้ อ นกลั บ ไปในวั น ที่ เ ราประชุ ม กั น เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 16 สิ ง หาคม 2560 ในวาระที่ 1 ของการพิ จ ารณา
งบประมาณ ผมเป็นผู้ลุกขึ้นตั้งข้อสังเกตว่า การรื้อและทําใหม่ของสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีเหตุ
มีผลอย่างไร ซึ่งทางผู้บริหารก็ได้ให้เหตุผลไว้ว่า สะพาน 200 ปี ทําไมมาถึงยุคของผมจึงต้องไปรื้อและ
ทําใหม่ ก็มีเหตุผล 1. สะพาน 200 ปี ณ เวลานี้ทรุดกลาง พร้อมที่จะพังได้ทุกเมื่อ 2. เวลาน้ําหลาก
สะพาน 200 ปีจะเป็นจุดกั้นสําหรับกิ่งไม้ใบไม้ต่าง ๆ นานา ทําให้ระบบการไหลเวียนของน้ําไม่สะดวก
3. เรื่องของสะพานดังกล่าวเมื่อมีเหตุผลหลาย ๆ ประการอย่างนี้ ก็จําเป็นที่จะต้องสร้างสะพานขึ้นมา
เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างกาดกองต้าซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของเรา เชื่อมไปยังวัดปงสนุก
ซึ่งขณะนี้ทางทีมงานวัดปงสนุกก็พยายามทํากิจกรรมเสริมให้เชื่อมรอยต่อระหว่างกาดกองต้า ขณะนี้
กาดกองต้าในวันเสาร์ อาทิตย์ ไม่มีที่จอดรถ ถ้าเราทําสะพานดี ๆ เป็นสะพานที่ท่องเที่ยว สามารถที่จะ
ไปจอดฝั่งโน้น ไปทํากิจกรรมฝั่งโน้น ข้ามมาฝั่งนี้ทํากิจกรรมฝั่งนี้ได้ด้วย และประการถัดมา คือประการ
ที่ 4 สะพาน 200 ปี ประวัติศาสตร์ของการล่องสะเปา สมัยก่อนการล่องสะเปาบ้านเรา เขาลอยสะเปา
ที่หลังจวนผู้ว่า ก่อนที่จะมีการสร้างสะพาน 200 ปี ลอยสะเปา 2 สะเปา แต่พอสร้างสะพาน 200 ปี
มั นไม่ส ามารถที่ป ล่อยสะเปาตรงหลั งจวนผู้ว่าได้ เราต้องมาปล่อยท้ายเขื่อนยาง และตอนนี้ก็ หลั ง
โรงพยาบาลแวนแซนวูดส์ ฉะนั้นเพื่อเป็นการรื้อฟื้นวิถีดั้งเดิม จึงเห็นควรที่จะต้องมีการทําสะพาน
200 ปีใหม่ และในการให้เหตุผลของฝ่ายบริหารก็ยังได้เลยไปถึงสะพานรัษฎาด้วย บอกว่า สะพานรัษฎา
สร้ า งและใช้ ง านมา 100 ปี ก็ ส มควรที่ จ ะต้ อ งมี ก ารตรวจตรา ซ่อ มแซม เตรี ย มที่ จ ะบู ร ณะอาจใช้
งบประมาณ 40 – 60 ล้านบาท และเมื่อต้องปิดสะพานก็จะทําให้การจราจรลําบาก ฉะนั้นการสร้าง
สะพาน 200 ปีขึ้นมาเพื่อเป็นการ Flow รถ หมายถึงไหลเวียนนะครับ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาในการ
ซ่อมแซม ปรับปรุง บูรณะสะพานรัษฎาในอนาคตต่อไป ก็มีเหตุผลเพียงพอขนาดนี้ ตอนนี้ร่างแบบต่าง ๆ
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นานา เพื่อจะนําเสนอรับฟังประชาพิจารณ์จากพี่น้องประชาชนก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากนั้นผม
ก็จะถามความเห็นของพี่น้องประชาชนอีกว่า แบบนี้ ท่านจะให้ทําหรือไม่ให้ทํา เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่อง
สิ่งแวดล้อม ท่านก็ได้อธิบายเหตุผล สนับสนุนการสร้างสะพาน 200 ปีใหม่ไว้เยอะพอสมควร ถึงตรงนี้
ผมก็ ไ ด้เ ข้า ไปทํ าการตรวจสอบว่ า เหตุ ผลต่ าง ๆ ที่ท างฝ่ายบริห ารได้นําเสนอมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาว่าจะเป็นการใช้จ่ายงบประมาณสิบเจ็ดล้านบาทอย่างคุ้มค่า อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่
ผมก็มีคําถามที่จะถามไปยังฝ่ายบริหารว่า ขอให้ท่านได้อธิบายด้วยว่า ในการสํารวจสะพาน ท่านได้
ทําการอย่างละเอียดหรือยัง ท่านได้มีการสํารวจปริมาณรถที่สัญจรไปมาในบริเวณนั้นหรือยัง ว่าเป็น
อย่างไร และท่านได้วางแผนที่จะจัดการสัญจรเส้นทางว่าให้รถเดินทางไหน เดินทางเดียว หรือสวนกัน
สองทาง สําหรับสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อผมคิดอย่างนี้แล้ว ผมก็เข้าไปสํารวจ สิ่งที่ผมไปพบ
ขออนุญาตท่านประธานนําเสนอด้วยภาพให้พวกเราได้เห็นกันด้วยครับ (ท่านประธานฯ อนุญาต) ภาพ
สะพาน มีตรงไหนที่ท่านนายกบอกว่าหักกลาง แล้วในความเป็นจริง ผมก็เทียบเคียงกับสะพานอื่น ๆ ที่
อยู่ในเขตเทศบาลนครลําปาง ยกตัวอย่างเช่น สะพานแขวน มีป้ายบอกแจ้งเตือนประชาชนว่า สะพาน
ชํารุด ไม่ใ ห้ใช้สัญจร แต่ในวันที่ผมไปสํารวจสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ก็ไ ม่ปรากฏว่ามีป้ายเตือน
ประชาชนไม่ให้ใ ช้เส้นทางนี้ใ นการสั ญจรแต่อย่างใด ภาพต่อไป จะเห็นว่า ไม่มีความเสียหายใด ๆ
ตามที่ท่านนายกได้อธิบายไว้ ทีนี้ผมขออนุญาตให้เพื่อนสมาชิกได้ดูเอกสารประกอบ ซึ่งเป็นเอกสาร
โครงการประเภทค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งของเทศบาลนครลํ า ปาง ในรายการของสํ า นั ก การช่ า ง
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ในส่วนของโครงการก่อสร้างสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี
เปิดมาท่านจะเห็นจุดที่ตั้งโครงการซึ่งเป็นภาพสี ภาพที่ผมไปถ่ายมา ผมก็ถ่ายในลักษณะที่สอดคล้อง
กับภาพที่ทางฝ่ายบริหารได้นําเสนออยู่ในรายละเอียดของโครงการนี้ สําหรับหน้าต่อมาก็คือคําบรรยาย
บอกว่า ทําการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ความยาวประมาณ 70 เมตร
ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาล (ค่าก่อสร้างเป็ นจํ านวนเงิน 17,000,000 บาท ) แผ่นต่อไป ท่านประธานและเพื่อน
สมาชิกครับ ก็จะเห็นรายการหน้านี้นะครับ ซึ่งมีหัวข้อว่า รายการประมาณราคาสะพานรัตนโกสินทร์
200 ปี แผ่นที่ 1-10 สถานที่ก่อสร้าง สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี คําบรรยายงบประมาณ โดยทําการ
ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ความยาวประมาณ 70 เมตร ความสูงไม่น้อย
กว่า 3 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่น ๆ หลังจากนั้น ท่านจะเห็นเป็น
ตารางเหมือนตารางของโปรแกรม Excel ในการคํานวณจะมีลําดับที่ รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง
รวมวัสดุค่าแรง และหมายเหตุ ซึ่งตรงนี้เมื่อเปิดไปหลาย ๆ แผ่นจนถึงแผ่นสุดท้ายคือ แผ่นที่ 10/10
ก็ จ ะระบุ ว่ า รวมค่ า ก่ อ สร้ า งเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 17,021,357.77 บาท ดั ง นั้ น จึ ง ตั้ ง งบประมาณที่
17,000,000 บาท แต่มีสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งขัดกับที่ทางผู้บริหารได้แถลงไว้ หรือได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ทํางาน เป็นแนวทางในการอธิบายสนั บสนุ นตอบข้อซั กถามต่าง ๆ ของเพื่อนสมาชิก ที่บอกว่า ตาม
กระบวนการขั้นตอนก่อนจะมาเป็นงบประมาณ จะต้องมีผู้ออกแบบ ผู้ประมาณราคา และผู้รับรอง

50
เรียบร้อย ผมก็ขอให้เพื่อนสมาชิกและท่านประธาน ลองเปิดไปดูในเล่มเดียวกันในโครงการอื่น ๆ ที่เป็น
โครงการประเภทการก่อสร้างก็ ได้ โครงการติด กันเลยก็ ได้ครั บ เช่น โครงการประเภทค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ในส่วนของปรับปรุงทางเท้าถนนวังขวา ขออนุญาตให้ดูเปรียบเทียบเท่านั้นนะครับ ไม่ได้
อภิปรายนอกประเด็น จะเห็นว่า ในแบบก่อสร้างของเทศบาลจะมีผู้ออกแบบ และในรายการประมาณ
ราคา ก็จะมีการประมาณราคาโดยใคร ซึ่งเขาก็ได้แจ้งชื่อไว้ และมีว่าใครเป็นผู้ตรวจรายการนี้ ฉะนั้น
ตรงจุดนี้ สามสี่ประเด็นที่ผมนําเสนอมา ผมก็อยากให้ทางผู้บริหารได้ชี้แจง ได้อธิบายให้กับเพื่อนสมาชิก
ได้รับฟังว่า ทําไมในเมื่อบอกว่า เป็นการทํางานอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ทําไมจึงไม่มีผู้ออกแบบ ทําไม
ไม่มีผู้ประมาณราคา ทําไมไม่มีผู้รับรองตรวจสอบลงนามกํากับมา ผมจึงเห็นว่าเอกสารนี้ เป็นเอกสาร
ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเพียงพอที่จะนํามาเสนอต่อสภา ประการถัดมา เมื่อผมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว
ใช้เพียงเชือกฟางกับก้อนหิน ก็สามารถตรวจสอบความสูงสะพาน จากระดับท้องน้ําจนถึงใต้ท้องสะพาน
ได้ ผมไปตรวจสอบแล้ว สะพานเดิมมีความสูงระหว่างท้องน้ําในฤดูน้ําหลาก จนถึงใต้ท้องสะพานอยู่ที่
ระดับ 4 เมตร ซึ่งก็สูงเพียงพอกับความต้องการที่บอกว่า มีความต้องการสะพานที่จะสร้างใหม่ ใช้เงิน
ถึงสิบเจ็ดล้านบาท ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร ก็มีอยู่แล้ว และในขณะเดียวกันที่ผมถาม และให้
ฝ่ายบริหารได้อธิบายว่า เมื่อมีเหตุผลว่า จะให้เป็นทาง Flow รถ ระบายการจราจร ผมจึงได้ถามว่า
แล้วจัดการจราจรอย่างไร เพราะอะไรครับท่านประธาน ตามแบบเขียนบอกว่า สะพานกว้างไม่น้อยกว่า
6 เมตร ไม่มีใครลงชื่อรับรองออกแบบนะครับ แต่บอกว่าความกว้างสะพานไม่น้อยกว่า 6 เมตร แต่
เมื่อไปสํารวจพื้นที่จริง ตรงบริเวณหัวสะพาน และมีบ้านของพี่น้องประชาชนอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
ซึ่งความกว้างระหว่างรั้วถึงรั้ว มีเพียง 5.50 เมตรเท่านั้น น้อยกว่า 6 เมตรนะครับ แล้วเราจะใช้จ่ายเงิน
งบประมาณถึงสิบเจ็ดล้านบาท ไปสร้างสะพานซึ่งมีความสูงเท่ากับสะพานที่เรามีอยู่แล้วหรือใกล้เคียง
กับสะพานเดิมที่มีอยู่แล้ว เราจะสร้างสะพานที่มีความกว้าง 6 เมตรตลอดแนวสะพาน แต่เมื่อมาถึง
จุดเชื่อมฝั่งริมตลิ่งซึ่งเป็นถนนเป็นซอยฝั่งกองต้า ปรากฏว่ามีความกว้างของถนนเพียง 5.50 เมตร นี่
ยังถือว่ามากนะครับ เพราะจุดที่แคบที่สุดในซอยนั้น มีความกว้างเพียง 4.50 เมตรเท่านั้น สิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้เมื่อประกอบกันแล้ว ผมในฐานะที่ทําหน้าที่พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยยึดหลัก
ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ผมเห็ นด้วยนะครั บที่จะจั ดให้มีก ารปรับ ปรุงระบบแสงสว่าง
ซ่อมบํารุงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร แต่ว่าเมื่อจําเป็นที่จะต้องมาตั้งโครงการรื้อและทําใหม่
ใช้งบประมาณถึงสิบเจ็ด ล้านบาท ผมว่ามันไม่คุ้มค่า เป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่ดูไม่สมเหตุสมผล
และไม่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างที่ได้ตั้งหวังไว้นะครับ ดังนั้น จึงเป็นที่มาที่ผมได้ย่ืนแปร
ญัตติขอลดรายจ่ายในรายการนี้ ด้วยเหตุผลที่ผมอภิปราย ก็ขอให้ท่านประธานฯ เพื่อนสมาชิก หรือ
แม้จะเลยไปยังท่านประธานชุมชน หรือพี่น้องประชาชนที่ได้มีโอกาสฟังอยู่ได้ใ ช้วิจารณญาณอย่าง
เป็นกลางนะครับว่า เหตุผลของผมเพียงพอหรือไม่ ที่จะช่วยให้เทศบาลของเราได้มีการฉุกคิดและสงวน
งบประมาณส่วนนี้ไว้ เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
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นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอ
อนุญาตอธิบายไขข้อข้องใจในเรื่องสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปีกับสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติซึ่งให้ความ
สนใจในการปรับลดงบประมาณรายจ่ายในโครงการดังกล่าว จริง ๆ แล้วสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ก็ได้
พูดถึงเหตุผลที่ผมได้กล่าวต่อสภาแห่งนี้เมื่อครั้งประชุมคราวที่แล้วในวาระที่ 1 ในการรับหลักการ ก็เป็น
เหตุผลที่เพียงพอสําหรับให้ส มาชิก ได้พิจารณาแล้ว เพราะฉะนั้นในรายละเอีย ด ในประเด็น ในเหตุ
และผล ทําไมจึงต้องทําโครงการก่อสร้างสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ผมมีเหตุผลนิดเดียวเท่านั้นครับ
ประการที่หนึ่ง ก่อนที่จะมาเป็นงบประมาณสิบเจ็ดล้านบาทของโครงการก่อสร้างสะพานรัตนโกสินทร์
200 ปี ผมเชื่อ มั่ น ในระบบราชการภายใต้ ข้อ ระเบี ย บและกฎหมายในการทํ างบประมาณซึ่ งมี ท่า น
ปลัดเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณโดยตรง เพื่อที่จะนําเสนองบประมาณนี้เข้าสู่สภา ผมเชื่อมั่นว่า
ได้ผ่านกระบวนการทุกอย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายทุกประการ ประการที่สอง ก่อนที่จะมาได้
ตัวเลขสิบเจ็ดล้านบาท ขนาดเท่าไหร่ กว้าง ยาวเท่าไหร่ ผมมีความเชื่อมั่นเป็นประการที่สอง เชื่อมั่นใน
ทีมงานช่างทั้งทีมสถาปัตย์ และทีมวิศวกร เหตุผลทั้งหมดที่ผมได้เอ่ยไปตั้งแต่วาระที่ 1 ก็เอามาจาก
ความเชื่อมั่นจากฝ่ายข้าราชการประจําทั้งทีมสถาปัตย์ และทีมวิศวกร เอามานําสู่การพิจารณาของผม
และผมก็ ไ ด้ ตั ด สิ น ใจที่ จ ะดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ก่ อ สร้ า งสะพานรั ต นโกสิ น ทร์ 200 ปี ด้ ว ย
งบประมาณสิบเจ็ดล้านบาท ผมเชื่อมั่นว่าทั้งสองความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่ชอบ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่
สามารถสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ําได้อย่างแน่นอน ผมเชื่อมั่นอย่างนั้น และ
ขอให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาโดยเอาเหตุผลของผมในการอธิบายในวาระที่ 1 ประกอบ ขอบคุณมากครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอความกรุ ณ าปิ ด เสี ย ง
โทรศัพท์ด้วยนะครับ เพราะเป็นการรบกวนการประชุมครับ เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ความเชื่อมั่นนั้นในโครงการอื่น ๆ
ทั้งหมด ผมก็เห็นว่าน่าเชื่อมั่นอยู่ เพราะมีการรับรองโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ว่าในโครงการนี้ถ้าท่านนายกฯ
เชื่อมั่ น ท่านนายกฯ ก็ ต อบผมหน่อ ยละกั น ว่า ทํา ไมจึง เป็ น โครงการเดีย วในเอกสารเล่ม นี้ที่ ไ ม่มี
ผู ้ป ระมาณราคา และไม่ มี ผู้ ต รวจสอบ แล้ ว เพื่ อ นสมาชิ ก ที่ กํ า ลั ง จะต้ อ งใช้ วิ จ ารณญาณในการ
ประกอบการตัดสินใจที่จะเห็นด้วยกับผมผู้ขอแปร หรือเห็นด้วยกับกรรมการแปรฯ ซึ่งเห็นด้วยกับ
ร่างเดิม เขาก็จะได้สบายใจว่ากระบวนการขั้นตอนทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย เพราะว่าการสร้าง
สะพานเป็นสิ่งที่พิเศษกว่าการทําถนน ขอโทษครับ ไม่ใช่การสร้างบ้านส่วนตัว มันเป็นพื้นที่สาธารณะที่
จะต้องใช้ความรู้ความชํานาญเฉพาะทางอย่างสูง ผู้ที่ออกแบบจะต้องมีคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่ถูกต้อง
ตามที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เป็นผู้ที่สามารถออกแบบได้ คํานวณแบบได้ และรับรองแบบได้
แต่ในเมื่อส่งเอกสารที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนเข้ามา ผมก็เพียงแต่อยากทราบว่ามันผ่านการรับรองมาหรือยัง
ถ้าผ่านการรับ รองมาแล้วก็ โ ชว์ล ายเซ็ น ผมก็ จะสิ้นข้อสงสั ย ไป ทีนี้โ ดยคํ าถามที่ผมได้ถ ามทางฝ่าย
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บริหาร หรือที่ผมได้อภิปรายไปมีหลายประเด็น แต่ผู้บริหารตอบผมเพียงประเด็นเดียวว่า เชื่อมั่นใน
ฝ่ายประจํา ฝ่ายข้าราชการว่าได้ดําเนินการมาอย่างดีแล้ว แต่ยังมีอีกสามสี่ประเด็นนะครับ เรื่องการ
จัดการจราจร จะใช้ได้จริงหรือไม่ ทางผู้บริหารก็ไม่ได้ตอบ ซึ่งผมก็ยังสงสัย และผมก็ไม่ทราบว่าเพื่อน
สมาชิกจะสงสัยด้วยหรือไม่ สําหรับผมใช้เป็นเหตุผลในการประกอบการพิจารณาซึ่งในเมื่อผมเคย
ซักถามแล้ว และไม่ได้คําตอบ ผมจึงคิดว่าไม่คุ้มค่า ไม่สามารถทําได้จริง ไม่สามารถเกิดประโยชน์ได้จริง
จึงเป็นที่มาให้ผมได้ตัดลดรายจ่าย แต่ถ้าเพื่อนสมาชิกอื่น ๆ รับฟังแล้วคิดว่า การทําสะพาน 6 เมตร มา
เจอกับถนน 4.50 เมตรเป็นเรื่องที่สมควรที่จะทํา จะมีความเห็นเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ท่าน ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปกระผมจะขอมติที่ประชุม
สภาฯ เกี่ยวกับการแปรญัตติฯ ในข้อที่ 5 หน้าที่ 2 – 182 ค่าก่อสร้างสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสียงข้างมาก ซึ่งเห็นด้วยตามร่างเดิม
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ตามร่างเดิม จํานวน 11 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วย
ตามคําขอแปรญัตติฯ ของ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง ขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2 - 182 ค่าก่อสร้างสะพาน
รัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยทําการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ความยาว
ประมาณ 70 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และ
งานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2560 หน้า 19) (สํานักการช่าง) จํานวน 17,000,000 บาท โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นด้วยกับคําแปรฯ จํานวน
7 เสียงครับ นอกนั้น งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นด้วยกับมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่งเห็นด้วย
ตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 182 ค่าก่อสร้างสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยทําการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.
ความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ความยาวประมาณ 70 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร พร้อม
ปรั บ ปรุ งภู มิทั ศน์ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพั ฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 19) (สํานักการช่าง) จํานวน
17,000,000 บาท ด้วยมติเสียงข้างมาก จํานวน 11 เสียง , เห็นด้วยตามคําขอแปรญัตติฯ จํานวน 7 เสียง
และงดออกเสียง จํานวน 4 คน
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเป็นลําดับคําแปรญัตติ
ข้อที่ 6 หน้าที่ 2 – 209 ขอลดรายจ่าย ตามรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่างๆ ค่าก่อสร้างศูนย์รวมสถานีรถม้าจังหวัดลําปางพร้อมพิพิธภัณฑ์
รถม้าและอาคารจําหน่ายของที่ระลึกบริเวณอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลําปางเดิม โดยทําการ
ก่อ สร้ า งอาคารสถานี จ อดรถม้า อาคารพิพ ิธ ภัณ ฑ์ อาคารจํ า หน่า ยของที่ร ะลึก พร้อ มบริเ วณ
โดยรอบ พื้น ที่ใ ช้ส อยไม่น้อ ยกว่า 1,200 ตารางเมตรและงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 37) (สํานัก
ปลัดเทศบาล) จํานวน 14,000,000 บาท
มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ กรรมการแปรญัตติฯ เห็นด้วยตามร่างเดิม จํานวน 3 เสียง
และกรรมการแปรญัตติฯ เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ ให้ลดรายจ่าย จํานวน 1 เสียง งดออกเสียง จํานวน
1 เสียง และนางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ ผู้เสนอคําแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในกรณีนี้ ผู้ยื่นคําแปรญัตติ
ได้สงวนคําแปรญัตติไว้ ขอเชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ ผู้สงวนคําแปรฯ ครับ
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ในวันนี้ได้ยื่นขอลดรายจ่าย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่างๆ ค่าก่อสร้างศูนย์รวมสถานี
รถม้าจังหวัดลําปางพร้อมพิพิธภัณฑ์รถม้าและอาคารจําหน่ายของที่ระลึกบริเวณอาคารศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครลํ า ปางเดิ ม โดยทํ า การก่ อ สร้ า งอาคารสถานีจ อดรถม้า อาคารพิพ ิธ ภัณ ฑ์ อาคาร
จําหน่ายของที่ระลึก พร้อมบริเวณโดยรอบ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตรและงานอื่น ๆ
จํานวน 14,000,000 บาท รายละเอียดก็ไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะคะ และได้ไปสอบถามกองช่าง ได้คํา
ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม คื อ จะมี ก ารทุ บ อาคารยิ ม ที่ ใ ช้ อ ยู่ ปั จ จุ บั น นี้ ทิ้ ง และก่ อ สร้ า งอาคารใหม่ เ ป็ น อาคาร
พิพิธภัณฑ์รถม้าและเป็นสถานีจอดรถม้าเป็นสองชั้น ถ้ามองในแง่ของการสร้างพิพิธภัณฑ์รถม้าซึ่งเป็น
จุดขายของจังหวัดลําปาง รถม้าจังหวัดเดียวของประเทศไทย ก็ดูเป็นโครงการที่ดี แต่ว่าควรหาสถานที่
ที่เหมาะสมกว่านี้ดีหรือไม่ ไม่ใช่จะต้องลงทุนถึงกับไปทุบอาคารเดิมซึ่งยังใช้งานได้ดีอยู่ และเป็นสถานที่
แข่งกีฬาของเด็ก ๆ เยาวชนซึ่งก็ใช้ประโยชน์อยู่ และปัจจุบันนี้ก็เห็นว่ามีการปรับลดงบประมาณของ
การสนับสนุนการแข่งกีฬาประเภทต่าง ๆ ลงไป จะเห็นได้ว่าท่านนายกฯ ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาคนเลย ไปพัฒนาแต่สิ่งก่อสร้าง วัตถุ ซึ่งใช้งบประมาณจํานวนมาก ละเลยการพัฒนาคนของเรา
การทุบ อาคารเดิมแล้วไปสร้างในที่ใ หม่เหมือนกับ เป็นการลงทุ นและเสียสิ่งก่อสร้างที่มีประโยชน์ไ ป
ซ้ําซ้อน ต้องไปสร้างที่ใหม่ตรงตลาดเทศบาล 4 ของเดิมใช้ไ ด้อยู่แล้ว แต่ทุ บทิ้ง และไปสร้างใหม่ นี่
มองเห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร คิดได้อย่างไรคะ ไม่มีการใช้งบประมาณที่เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า
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กับเงินภาษีพี่น้องประชาชน อยากทุบ อยากสร้างอะไรก็ทําตามอําเภอใจ ไม่ได้คิดถึงประโยชน์ใช้สอย
แล้วเด็ก ๆ จะไปเล่นกีฬาที่ไหน ตรงนั้นจะสร้างเสร็จทันตามกําหนดหรือไม่ ก็ยังไม่ทราบ เพราะที่ผ่านมา
หลาย ๆ โครงการของเทศบาลก็เห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่า ไม่เรียบร้อยตามกําหนดระยะเวลา จนถึง
ปัจจุบันท่านมาทํางานจนครบวาระแล้ว มีผลงานอะไรบ้างที่เห็นเป็นรูปธรรม ที่เป็นโครงการของท่าน
ที่ท่านหาเสียงไว้ ไม่ใช่โครงการกินบุญเก่าของท่านอดีตนายกฯ ก็ยังไม่ออกนึกไม่ออกว่ามีโครงการ
อะไรบ้าง ปัญหาต่อไปที่จะตามมาเรื่องปัญหาของที่จอดรถ ในตัวเมืองลําปางเราทุกท่านรู้อยู่แล้วว่ามี
ปัญหาเรื่องที่จอดรถมาก ถนนบุญวาทย์ทั้งสายมีปัญหาเรื่องที่จอดรถ ทําให้การค้าการขายถดถอย
ถนนท่าคราวน้อยก็มีปัญหาเรื่องที่จอดรถ และถนนเส้นหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 ตรงนั้นก็จะเป็นจุดจอด
รถของนั ก ท่ อ งเที่ ย วมาแวะทานอาหาร ดื่ ม กาแฟ ซื้ อของที่ ร ะลึ ก ตรงนั้ น ก็ มี ปั ญ หาอยู่ แ ล้ว และมี
โรงเรียนเทศบาล 4 ด้วย ผู้บริหารมาสร้างโครงการใหม่ตรงนี้อีก ท่านคิดเผื่อหรือไม่ว่ารถจะไปจอด
ตรงไหน แล้วนักท่องเที่ยวขับรถมาจอดที่พิพิธภัณฑ์เพื่อขึ้นรถม้า ท่านบริหารจัดการที่จอดรถเพียงพอ
หรือไม่ แล้วคิดเผื่อหรือไม่ว่ารถบัสที่จะนํานักท่องเที่ยวมาจะไปจอดที่ไหน เพราะดูตามแบบแปลนท่าน
มีช่องจอดรถม้าอยู่ 30 คัน ท่านได้ไปตกลงกับสมาคมรถม้าแล้วหรือยังว่า รถม้าทั้งลําปางมีอยู่กี่คัน
แล้วท่านจะบริหารจัดการให้เขามาใช้ตรงนี้ และใครมีสิทธิมาจอดใน 30 คันนี้ และประเด็นสําคัญก็คือ
เรื่องสิ่งปฏิกูลที่จะมาจากม้า ม้า 30 ตัว ในแบบก็ไม่มีคําอธิบายรองรับเรื่องการบริหารจัดการระบบการ
บําบัดของเสียพวกนี้ และอยู่กลางเมืองนะคะ ท่านจะทําอย่างไร เพื่อน ๆ สมาชิกก็ลองพิจารณาดูว่า
โครงการนี้เหมาะสมหรือไม่ที่จะมาอยู่กลางเมือง และต้องทุบอาคารเดิมที่ใช้ประโยชน์อยู่แล้วทิ้ง เด็ก ๆ
เยาวชนมาแข่งกีฬาอยู่แล้ว และมาสร้างพิพิธภัณฑ์ และพิพิธภัณฑ์ของท่านบนชั้น 2 จะบริหารจัดการ
อย่างไร ค่าเข้าชม คิดอย่างไร แล้วใครจะเข้าไปชมรถม้าในพื้นที่ขนาดนี้ เป็นห่วงนะคะว่าจะเป็นอาคารที่
ลงทุนและไม่คุ้มค่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใ ช้ส อยอย่างเต็ มที่ เป็นการผลาญงบประมาณโดยใช่เหตุ เป็ น
จํานวนเงินถึงสิบสี่ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งคือ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เขาพักที่โรงแรมไหน ทาง
โรงแรมก็จะมีบริการโทรเรียกรถม้ามารับที่หน้าโรงแรมอยู่แล้ว และสถานีจอดรถม้าก็มีอยู่ตามจุดต่าง ๆ
ทั่วลําปางอยู่แล้ว การที่ท่านเอารถม้าเข้าไปอยู่ในสถานี คิดว่ารถม้าบางคันเขาก็ไม่อยากเข้ามา เขาอยู่
ข้างนอกน่าจะมีลูกค้าเรียกรถม้าได้ดีกว่า เข้าไปอยู่ข้างใน ดูเอกสารการยื่นแบบมาก็เหมือนไม่มีความ
พร้อม ไม่มีรายละเอียดโครงการอะไรให้ชัดเจนเลย เพียงร่างคร่าว ๆ หยาบ ๆ เอามายื่นของบประมาณ
ถึงสิบสี่ล้านบาท และเงินสิบสี่ล้านบาทท่านรวมค่าทุบอาคารเดิม ขนย้ายเศษวัสดุไปทิ้งหรือยัง หรือต้อง
ตั้งงบประมาณขึ้นมาใหม่อีกก้อนหนึ่ง คือเป็นการใช้งบประมาณสิ้นเปลือง ล้างผลาญมาก ๆ สําหรับ
โครงการนี้ ไม่ได้มีความรอบคอบในการคิด ในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่กลางเมืองให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับพี่น้องประชาชน เอาไปสร้างถาวรวัตถุซึ่งมีประโยชน์ใช้สอยน้อยมาก การทําพิพิธภัณฑ์รถม้า
ควรหาที่ที่เหมาะสมมากกว่านี้ ไม่ใช่กลางเมืองแบบนี้ การทําพิพิธภัณฑ์รถม้าเป็นสิ่งที่ดีนะคะ ไม่ใช่ว่า
ไม่สนับสนุน แต่พื้นที่ต้องเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม และงบประมาณที่เหมาะสม การบริหารจัดการควรจะ
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ชัด เจน มีข้อ มูล มาให้ท างสมาชิก ได้พิจ ารณามากกว่า นี้ ไม่ใ ช่ยื่น มาแบบข้อ มูล หยาบ ๆ ขนาดนี้
ไม่สามารถพิจารณาได้ในจํานวนเงินสิบสี่ล้านบาท ขอบคุณค่ะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง จริง ๆ
แล้วเรื่องของการสร้างสถานีรถม้า พิพิธภัณฑ์รถม้า ศูนย์จําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถม้า ผมได้
ชี้แจงในวาระที่ 1 ค่อนข้างละเอียดรวมไปถึงเหตุผลอะไรจึงต้องย้าย แต่บังเอิญสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ผู้ยื่นขอแปรลดงบประมาณไม่ได้เ ข้าประชุมสภาในวาระที่ 1 เลยไม่ไ ด้รับฟั งนะครั บ เลยไม่ได้เข้าใจ
พร้อมกับสมาชิกสภาฯ ท่านอื่น ๆ ผมก็คงไม่ต้องเสียเวลา เพราะเสียงส่วนใหญ่ในสภาเป็นผู้เข้าประชุม
อยู่แล้ว มีแต่สมาชิกสภาคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เข้าประชุมสภา และเป็นผู้ยื่นคําแปร ก็ขออธิบายนิดเดียว
ว่า โครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะเอาไว้กลางเมือง เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ที่จะเหมาะสม
สํ า หรั บ การส่ง เสริม เรื่ องของการท่อ งเที่ย ว สํ าหรั บ การกี ฬ าทั้ง หมดเราได้ โ ยกย้ ายที่จ ะไปอาคาร
เอนกประสงค์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่แล้ว และโครงการสถานีรถม้า พิพิธภัณฑ์รถม้า รวมไปถึง
สถานที่จําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับรถม้าทั้งหมด ไม่ใช่ว่างบประมาณผ่านวันนี้ และพรุ่งนี้จะเริ่มทํา กว่าจะ
ได้งบประมาณ กว่าจะมีงบประมาณเพียงพอในการจัดเก็บภาษีเงินอุดหนุนทั้งหลาย ก็คงต้องใช้เวลา
แบบแปลนต่าง ๆ ต้องไปพู ดกั นในรายละเอียดอย่างครบถ้ว นอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเรื่องของการบริหาร
จัดการก็เป็นหน้าที่ของทางเทศบาล ก็คือ ผู้บริหารกับฝ่ายประจําที่จะต้องสร้างกฎเกณฑ์ สร้างรูปแบบ
ของการบริหารจัดการให้อาคารดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์และเป็นเอกลักษณ์ของลําปางต่อไป ผมไม่มี
ความจําเป็นที่จะต้องอธิบายซ้ําซ้อนกับวาระที่ 1 ให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณา ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
คือ ท่านนายกฯ ควรจะตอบคําถามที่ได้ถามในที่ประชุมแห่งนี้นะคะ การเข้าประชุมหรือไม่เข้าประชุม
ไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือตอนนี้ถามท่านนายกเมื่อสักครู่ ท่านก็ควรให้เกียรติสมาชิกฯ ตอบคําถามมา
ไม่ใช่ไม่ให้เกียรติสมาชิกด้วยการเอาประเด็นนี้มาพูด การไม่ได้เข้าประชุมอาจจะติดภารกิจอย่างอื่นนะคะ
แต่ตอนนี้ขอยื่นลดรายจ่าย โดยมีคําถามที่ได้ถามท่านไปแล้ว ประเด็นปัญหา ข้อห่วงใยต่าง ๆ ในการใช้
งบประมาณเงิ น ภาษี ข องพี่ น้ อ งประชาชน ท่ า นก็ ค วรจะมี วุ ฒิ ภ าวะในการเป็ น ผู้ นํ า การเป็ น
นายกเทศมนตรีตอบคําถามด้วยค่ะ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปกระผมจะขอมติที่ประชุม
สภาฯ เกี่ยวกับการแปรญัตติฯ ในข้อที่ 6 หน้าที่ 2 – 209 ค่าก่อสร้างศูนย์รวมสถานีรถม้าจังหวัดลําปาง
พร้อมพิพิธภัณฑ์รถม้า และอาคารจําหน่ายของที่ระลึกบริเวณอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลําปาง
เดิม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสียงข้างมาก ซึ่งเห็นด้วย
ตามร่างเดิม โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ตามร่างเดิม จํานวน 12 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วย
ตามคําขอแปรญัตติฯ ของ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ ขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2 – 209 ค่าก่อสร้าง
ศูนย์รวมสถานีรถม้าจังหวัดลําปางพร้อมพิพิธภัณฑ์รถม้าและอาคารจําหน่ายของที่ระลึกบริเวณอาคาร
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลําปางเดิม โดยทําการก่อสร้างอาคารสถานีจอดรถม้า อาคารพิพิธภัณฑ์
อาคารจําหน่ายของที่ระลึก พร้อมบริเวณโดยรอบ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร และงาน
อื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2560 หน้า 37) (สํานักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นด้วยกับคําแปรฯ จํานวน
7 เสียงครับ นอกนั้น งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นด้วยกับมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่งเห็นด้วย
ตามร่างเดิม หน้าที่ 2 – 209 ค่าก่อสร้างศูนย์รวมสถานีรถม้าจังหวัดลําปางพร้อมพิพิธภัณฑ์รถม้า
และอาคารจําหน่ายของที่ระลึกบริเวณอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลําปางเดิม โดยทําการก่อสร้าง
อาคารสถานีจอดรถม้า อาคารพิพิธภัณฑ์ อาคารจําหน่ายของที่ระลึก พร้อมบริเวณโดยรอบ พื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 37) (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน
14,000,000 บาท ด้วยมติเสียงข้างมาก จํานวน 12 เสียง , เห็นด้วยตามคําขอแปรญัตติฯ จํานวน 7 เสียง
และงดออกเสียง จํานวน 3 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเป็นลําดับคําแปรญัตติ
ข้อที่ 7 หน้าที่ 2 – 216 ขอลดรายจ่าย ตามรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการพาณิชย์ งบลงทุ น ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก ค่าปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาดเทศบาล 4 (หน้าบิ๊กซี) โดย
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ทําการปรับปรุงทาสีอาคารกลุ่ม A ปรับปรุงอาคาร B เป็นอาคารขายสินค้า อาคาร C เป็นศูนย์อาหาร
และห้องน้ํา-ส้ว ม พื้นที่ใ ช้สอยไม่น้อยกว่า 2,350 ตารางเมตรและงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 38) (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) จํานวน 5,700,000 บาท
มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ กรรมการแปรญัตติฯ เห็นด้วยตามร่างเดิม จํานวน 3 เสียง
และกรรมการแปรญัตติฯ เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ ให้ลดรายจ่าย (ไม่มี) งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง
และนางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ ผู้เสนอคําแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในกรณีนี้ ผู้ยื่นคําแปรญัตติ
ได้สงวนคําแปรญัตติไว้ ขอเชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ ผู้สงวนคําแปรฯ ครับ
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอลดรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก ค่าปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่
ตลาดเทศบาล 4 (หน้าบิ๊กซี) โดยทําการปรับปรุงทาสีอาคารกลุ่ม A ปรับปรุงอาคาร B เป็นอาคารขาย
สินค้า อาคาร C เป็นศูนย์อาหารและห้องน้ํา-ส้วม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,350 ตารางเมตรและ
งานอื่นๆ จํานวน 5,700,000 บาท โครงการตลาดตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงหน้าบิ๊กซี ได้เข้าไปสํารวจ
พื้นที่จริง ขณะนี้มีการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ทางฝ่ายบริหารมีนโยบายจะทุบของเดิม และไป
ทําใหม่ กําลังก่อสร้างอยู่ และถัดจากอาคารที่กําลังก่อสร้าง เป็นอาคารอเนกประสงค์ก็จะเป็นโครงการ
ของการท่องเที่ยวที่จะมาทําศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว และจะมีลานจอดรถ และด้านหลังจะเป็นอาคารเดิม
ที่มีอยู่แล้ว ที่ยื่นของบประมาณมาตรงนี้ การใช้พื้นที่ ประโยชน์ใช้สอยตรงนี้ก็เช่นกัน ได้เคยอภิปราย
เคยให้ข้อมูลกับทางฝ่ายบริหารทั้งในตอนประชุมเรื่องของการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวตรงนี้แล้วว่า
ไม่เหมาะสม เพราะว่าตรงนี้อยู่ใต้สะพาน การเดินทางเข้าออกก็ไม่สะดวก แล้วปัจจุบันนี้ข้อมูลท่องเที่ยว
ทุกคนเปิดจากโทรศัพท์มือถือ ไม่มีใครขับรถเข้าไปตรงนั้นอยู่แล้ว และทราบมาว่าจะย้ายศูนย์ท่องเที่ยว
ของเทศบาลเข้าไปอยู่ในนี้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ตรงสถานีดับเพลิงก็เป็นที่เหมาะสมอยู่แล้ว เพราะเป็นจุดใจ
กลางเมือง นักท่องเที่ยวสามารถมาขอข้อมูลได้สะดวก เดินทางสะดวก มีสถานที่จอดรถ แต่ถ้าเรา
ย้ายศูนย์ท่องเที่ยวไปอยู่หน้าตลาดบิ๊กซี ทําเลก็ไม่ใช่ที่นักท่องเที่ยวเข้าไปได้ง่าย ๆ เพราะต้องเข้าไป
กลับรถ และถามว่าท่านจะไปทําตลาดตรงนี้ ใครจะเข้าไปซื้อของ ท่านมีแนวความคิดบริหารจัดการ
พื้นที่ตรงนี้อย่างไร เพราะมีอยู่ 3 ส่วนตรงนั้น ทั้งอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ท่องเที่ยว และอาคาร
ตลาดอีก 2 อาคาร การบริ ห ารจั ด การท่า นจะทํ า อย่ างไร แล้ ว การของบประมาณในการก่อ สร้ า ง
ดัดแปลงปรับปรุงอาคาร อาคารเดิมดีอยู่แล้วเพียงแต่ปรับปรุง ของบประมาณมาถึงห้าล้านเจ็ดแสน
บาท ดูแล้วเป็นตัวเลขที่สูงเกินจริง และยังไม่พอตลาดที่ท่านจะไปทํา ท่านจะขายอะไร สินค้าประเภท
ไหน ลูกค้าที่ท่านคิดว่าเขาจะไปจับจ่ายใช้สอยตรงนี้จะเป็นใคร เพราะตรงนั้นไม่ใช่ชุมชน ไม่ใช่แหล่งที่
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จะไปซื้อของจับจ่ายใช้สอย ต้องตั้งใจไป และถ้าท่านไม่มีกิจกรรมตรงศูนย์อาคารอเนกประสงค์ พ่อค้า
แม่ขายเขาก็ขายของไม่ได้ แล้วตลาดที่ท่านจะให้คนไปขายของ ให้เขาขายฟรี หรือว่ามีค่าเช่า ถ้ามี
ค่าเช่า ใครจะกล้าไปขายคะท่าน เอาลูกค้าจากตรงไหน เพราะตรงนั้นไม่ใช่ที่ชุมชนที่จะมีคนเดินเข้าไป
จั บ จ่ ายซื้อของ โครงการนี้ก็ เ ป็ นอีก โครงการหนึ่ งที่ไ ม่ต อบโจทย์ก ารใช้ป ระโยชน์ใ ช้ ส อยของพี่ น้อ ง
ประชาชนและการใช้งบประมาณจากภาษี เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า อยากจะถามท่านผู้บริหารว่า ถ้า
เป็นเงินท่านเอง ท่านจะกล้าเอาไปลงทุนทําตลาดตรงนั้นหรือไม่ ท่านมองเห็นความเป็นไปได้ของตลาด
ตรงนี้หรือไม่ ว่าจะมีคนมาซื้อของ ก็ฝากสมาชิกลองพิจารณาดูว่า การลงทุนห้าล้านเจ็ดแสนบาทกับ
การปรับปรุงตลาดพื้นที่ตรงนี้ จะคุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหรือไม่ ขอที่ประชุมลอง
พิจารณากันด้วยนะคะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก็คงเป็น
อีกโครงการหนึ่งซึ่งผู้ยื่นคําแปร ได้ยื่นคําแปรมาครั้งนี้ ในส่วนของโครงการนี้ผมได้อธิบายในวาระที่ 1
ค่อนข้างละเอียดแล้ว เพราะเชื่อมั่นว่าสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในที่นี้ในวาระที่ 1 คงจะได้รับทราบเหตุผล
ต่าง ๆ และตอบข้อซักถามไปเรียบร้อยหมดแล้ว และก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาอธิบายซ้ําซ้อนอีก
เพื่อพิจารณา เพราะฉะนั้นมอบให้สภาแห่งนี้เป็นผู้พิจารณาในญัตติดังกล่าวต่อไปครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปกระผมจะขอมติที่ประชุม
สภาฯ เกี่ยวกับการแปรญัตติฯ ในข้อที่ 7 หน้าที่ 2 – 216 ค่าปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาดเทศบาล 4
(หน้าบิ๊ก ซี) สมาชิก สภาฯ ท่านใดเห็นด้ว ยกับ มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสียงข้างมาก ซึ่ง
เห็นด้วย ตามร่างเดิม โปรดยกมือครับ
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง เห็ น ด้ ว ยกั บ มติ ข อง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามร่างเดิม จํานวน 12 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วย
ตามคําขอแปรญัตติฯ ของ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ ขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2 – 216 ค่าต่อเติม
หรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก ค่าปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาดเทศบาล 4 (หน้าบิ๊กซี) โดยทําการ
ปรับปรุงทาสีอาคารกลุ่ม A ปรับปรุงอาคาร B เป็นอาคารขายสินค้า อาคาร C เป็นศูนย์อาหารและ
ห้องน้ํา-ส้วม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,350 ตารางเมตรและงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 38)(กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) จํานวน 5,700,000 บาท โปรดยกมือครับ
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นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นด้วยกับคําแปรฯ จํานวน
7 เสียงครับ นอกนั้น งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นด้วยกับมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่งเห็นด้วย
ตามร่างเดิม หน้าที่ 2 – 216 ค่าปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาดเทศบาล 4 (หน้าบิ๊กซี) โดยทําการ
ปรับปรุงทาสีอาคารกลุ่ม A ปรับปรุงอาคาร B เป็นอาคารขายสินค้า อาคาร C เป็นศูนย์อาหารและ
ห้องน้ํา-ส้วม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,350 ตารางเมตรและงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)(ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 38)(กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) จํานวน 5,700,000 บาท ด้วยมติเสียงข้างมาก จํานวน 12 เสียง , เห็นด้วยตาม
คําขอแปรญัตติฯ จํานวน 7 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 3 คน
4.3 ญัตติ เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลนครลําปาง ( วาระที่ 3 )
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปการพิจารณาในวาระที่ 3
กระผมจะขอมติ ที่ ประชุ มสภาเทศบาลนครลํ าปางว่ า จะให้ ตราเป็ นเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือไม่ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอได้โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 15 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ
ให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ ขอได้โปรดยกมือ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง ไม่เห็ นชอบ 1 เสีย งครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง

มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุม สภาฯ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ต ราเป็ น เทศบั ญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 15 เสีย ง ไม่เห็นชอบ 1 เสีย ง
งดออกเสียง 6 คน
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 55 โครงการ เป็นจํานวนเงิน
67,702,700 บาท (หกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอ
ใหม่ ข้อ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณี
ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 จํ า นวน 55 โครงการ เป็ น จํ า นวนเงิ น
67,702,700 บาท (หกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เกี่ยวกับญัตติฯ ข้อ 5.1 นี้มีหนังสือ
จากฝ่ า ยบริ ห ารขอแก้ ไ ขญั ต ติ น ะครั บ ผมจะต้ อ งขอมติ ยิ น ยอมจากที่ ป ระชุ ม สภาในการขอแก้ ไ ข
รายละเอี ย ดของญั ต ติ ฯ ตามที่ ทุ ก ท่ า นได้ รั บ เอกสารแล้ ว นะครั บ สมาชิ ก ท่ า นใดยิ น ยอมให้ แ ก้ ไ ข
รายละเอียดของญัตติในระเบียบวาระข้อ 5.1 โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนคร ยินยอม 13 เสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่มียินยอม มี
หรือไม่ครับ
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนคร ไม่ ยิ น ยอมให้ แ ก้ ไ ขมี 1 เสี ย ง
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ ป ระชุ ม ที่ป ระชุ มมีม ติยิ นยอมให้แก้ ไ ขรายละเอีย ดในญั ต ติข องระเบีย บวาระข้ อ 5.1
จํานวน 13 เสียง ไม่ยินยอม 1 เสียง นอกนั้นงดออกเสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ผู้เสนอ
นายสุ วรรณ นครั งกุ ล รองนายกเทศมนตรีนครลํ าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติฯ
ญัตติ
เรื่ อ ง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผู ก พั น ประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 55 โครงการ เป็นเงินจํานวน 67,702,700 บาท
(หกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน
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55 โครงการ เป็ นเงิ นจํ านวน 67,702,700 บาท (หกสิบ เจ็ ด ล้า นเจ็ด แสนสองพั นเจ็ ดร้ อยบาทถ้ว น) ตาม
หลักการและเหตุผล 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
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัตกิ นั
เงิ น ต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น ได้ อี ก ไม่ เ กิ น ระยะเวลาหนึ่ ง ปี ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ย การรั บ เงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 59 วรรคหนึ่ง
เหตุผล
เนื่องจากเทศบาลนครลําปาง มีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างบางรายการที่ไม่
สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีความจําเป็นจะต้อง
ดําเนินการต่อ จํานวน 55 โครงการ เป็นเงินจํานวน 67,702,700 บาท (หกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการเสนอญัตติขอกันเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่แนบ
มาพร้อมนี้
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. 2560
จํานวน 55 โครงการ เป็นเงินจํานวน 67,702,700 บาท (หกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ผมจะให้ท่านสมาชิก
อภิปรายโดยรวมนะครับ แต่การพิจารณาผมจะพิจารณาทีละโครงการเป็นลําดับ มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติขอกันเงินในญัตตินี้
ซึ่งมีโครงการมากถึง 55 โครงการ ก็เป็นยอดเงินถึงหกสิบเจ็ดล้านบาทที่ฝ่ายบริหารยังมิได้จัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นเหตุที่จะต้องมาขอกันเงินจากสภา ผมจึงมีความคลางแคลงใจในความรู้ความสามารถของ
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ฝ่ายบริหารที่ว่า เหตุใดจึงปล่อยให้มีโครงการตกค้างมากถึงขนาดนี้ ซึ่งทําให้พี่น้องประชาชนในเขต
เทศบาลสูญเสียโอกาสที่จะได้รับบริการสาธารณะของโครงการเหล่านี้ ซึ่งถ้าท่านสมาชิกเปิดดู 55 โครงการ
จะเห็นว่ามีตั้งแต่โครงการระดับเจ็ดพันบาท ถึงสิบหกล้านบาท ผมก็แปลกใจอย่างยิ่ง มันยากเย็นถึง
ขนาดที่มีงานตกค้างมากถึงขนาดนี้ได้เชียวหรือ ทั้ง ๆ ที่หลาย ๆ โครงการเป็นครุภัณฑ์สําเร็จรูป เป็น
โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ คอม แอร์ ก็ไม่น่าที่จะให้มีงานค้างมา ผมก็อยากจะได้รับฟังคําชี้แจงว่า เหตุใดจึงทําให้เกิด
เหตุการณ์แบบนี้ แล้วที่ผ่านไปสด ๆ ร้อน ๆ ก็คืองบปี 2561 ก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาแบบนี้อีกหรือไม่
มาสะสมงบกัน ผมก็จะคอยดูว่าท่านมีความสามารถที่จะบริหารจัดการงบประมาณได้เป็นอย่างไร ก็
อยากจะขอฟังผู้บริหารชี้แจง และผมจะขออนุญาตอภิปรายอีกครั้งหนึ่งครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอ
อนุญาตชี้แจงนิดหนึ่ง จริง ๆ งบประมาณที่เราขอตัดฝากกันเงินในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ในงบประมาณปี 2560 มันมาจากสองสามส่วน ส่วนที่หนึ่งคืองบประมาณงบเหลือจ่าย ที่เราผ่านสภา
เมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมา นี่ก็คงเป็นที่แน่นอนนะครับว่า การดําเนินการอย่างรวดเร็วขนาดนี้ไม่ได้
ส่วนที่สองก็เป็นเงินเปลี่ยนแปลงโครงการ เมื่อโครงการปี 2560 ไม่สามารถที่จะทําได้ ก็เปลี่ยนมาเป็น
โครงการเป็นรายการใหม่ ในส่วนที่สามก็คือเป็นโครงการจริงของงบประมาณปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการ
เหลือไม่กี่โครงการ เราแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นโครงการเชื่อมโยง เช่น โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน
ซึ่งจะมีโครงการต่อเนื่องคือเรื่องของเสาไฟและฟุตบาททางเท้า และ over lay ถนน และอีกส่วนหนึ่ง
คือ โครงการที่เมื่อประกวดราคาหาผู้รับเหมาไม่ได้ ก็สามารถดําเนินการใหม่ เมื่อไม่ทันก็ขอมีการกันเงิน
เอาไว้สําหรับดําเนินการต่อ นี่ก็เป็นแนวทางสําหรับทั้ง 55 โครงการที่ได้นําเสนอต่อสภาเพื่อกันเงินใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปราย
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมเข้าใจครับว่า โครงการ
55 โครงการนี้มีโครงการที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ และใช้ไม่ทัน ก็มีของเก่าไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่ตกค้าง
ผมก็อยากจะขอฝากปี 2561 ขอให้ใช้ให้หมดนะครับ ผมก็เป็นห่วง มีโครงการประเภทที่เป็นการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับมิวเซียม ซึ่งตอนนี้ทั้งงบประมาณปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ที่กําลังจะเกิดขึ้น ผมเกรง
อย่างยิ่งว่า หากต่อไปถ้าท่านบริหารไม่ทัน ผมกลัวว่าจะเกิดการคล้าย ๆ ว่า พันกัน ทําให้การบริหาร
งบประมาณเกิดผลไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่มีความสลับซับซ้อน เช่น โครงการก่อสร้างอาคาร
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พิพิธภัณฑ์มิวเซียม แล้วจะต้องมีการจ้างบุคลากรเข้ามาบริหารในสถานที่ และทราบว่าจะต้องมีการ
เก็บเงินค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหล่านี้ ซึ่งจะต้องมีทั้งรายรับรายจ่าย ผมก็เกรงว่าปริมาณงานในปี 2561
ที่กําลังจะเข้ามา จะมีมาก และจะทําให้ท่านบริหารงานได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ก็
ขอฝากฝ่ายบริหารไว้ด้ว ย ในญัตตินี้ผมก็เ ห็ นด้ว ยที่จะผ่านให้เ พื่อให้โอกาสฝ่ายบริหารที่จะบริหาร
งบประมาณที่ขอมา ผมก็ขอฝากเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้นําชุมชนทั้งหลายนะครับว่า ผม
สมาชิกสภาก็อยากจะให้การบริหารเทศบาลเป็นไปได้ด้วยดี ที่อภิปรายก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะขัดขวางใด ๆ
ทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าหน้าที่ของผมจะต้องควบคุมตรวจสอบการทําหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เพราะฉะนั้นผม
ก็ จ ะต้ องทํ า หน้า ที่ เนื่อ งจากว่ า สมาชิ ก สภาเราก็ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนเดือ นหนึ่ง ก็ เ กื อบสองหมื่ น บาท
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทําหน้าที่ก็เป็นการละเลย เป็นการไม่ตอบแทนบุญคุณของเทศบาล เพราะฉะนั้น
ทุกครั้งที่มีการประชุม ผมก็จําเป็นที่จะต้องตรวจสอบฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นข้อมูลให้ฝ่ายบริหาร ถ้า
เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ได้นําไปสู่การปฏิบัติครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มี เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ต้อง
ขอขอบคุณสมาชิก สภาผู้ทรงเกียรตินะครับ ที่ให้คํ าแนะนํา ก็จะน้อมรับเอาข้อท้วงติง ข้อแนะนําไป
ปฏิ บั ติ น ะครั บ ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น ก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ดี น ะครั บ ทุ ก ๆ โครงการจะปล่ อ ยให้ ที ม บริ ห ารอย่ า งเดี ย ว
ความสําเร็จอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เพราะฉะนั้นสมาชิกสภาได้ลงมาช่วยทําการตรวจสอบ ช่วยกัน
สอดส่องดูแลทุก ๆ โครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวบ้าน ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนที่เราอาสา
เข้ามาทํางานก็คงจะดีใจ เป็นที่สุด เพราะฉะนั้นโครงการทั้งหมด ทั้งของปี 2560 ปี 2559 และปี 2558
ที่จะขอในญัตติต่อไปก็น้อมรับเอาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปฏิบัติให้เหมาะสมที่สุด ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
จะมีโครงการหนึ่งนะคะเป็นโครงการค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์ โดยทําการรื้อถอนเกาะกลาง
ถนน ต้นไม้ เสาไฟฟ้าส่องสว่างเดิม โครงการนี้ใช้เงินถึงสิบหกล้านบาท และที่ผ่านมาประชาชนให้ความ
กังวล ให้ความห่วงใยและสนใจโครงการนี้มาก ๆ โดยเฉพาะการรื้อถอนต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่
เอาไปไว้ที่อื่น และมีเสียงคัดค้านจากประชาชนมากมาย ก็อยากสอบถามทางฝ่ายบริหารว่า โครงการนี้
ตอนนี้ท่านดําเนินการถึงไหน และมีแนวทางในการดําเนินงานอย่างไร ขอความกรุณาชี้แจงด้วยค่ะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มี เชิญ ฝ่ายบริหาร
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นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอชี้แจง
เรื่องปรับปรุงถนนดวงรัตน์ จริง ๆ แล้วที่ผ่านมา ถนนดวงรัตน์นี้เป็นเพียงแนวคิดว่าจะต้องปรับตรงนั้น
ทําตรงนี้ ซึ่งแบบแปลนที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจ ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับ ถ้าปรับแบบสมบูรณ์
แล้วเมื่อไหร่ ก็จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งในการปรับปรุงถนนดวงรัตน์
เพราะฉะนั้นจึงมีค วามจําเป็ นที่จะต้องกันเงินงบประมาณดั งกล่าวเอาไว้ก่อน จนกว่าการทําประชา
วิจารณ์ออกมาเป็นอย่างไร ท้ายสุดมาจะได้ทําแล้วรูปแบบจะเป็นอย่างไร ในความชัดเจนในการก่อสร้าง
ถนนดวงรัตน์ให้ปรับปรุงสวยงามอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ค รับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ป ระชุม ในระเบีย บวาระข้อ 5.1 ญัตติ เรื่อง
เสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ 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
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 55 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 67,702,700 บาท (หกสิบเจ็ดล้าน
เจ็ดแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผมจะขอมติจากที่ประชุมฯ เป็นรายโครงการนะครับ
ลําดับ ที่ 1 กองคลั ง แผนงานบริหารงานคลัง หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อ สร้ าง
ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ค่าปรับ ปรุงสภาพรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบีย น
ม 4539 ลํ าปาง เป็ นรถบริ ก ารรั บชํ าระภาษี เคลื่อนที่โ ดยทํ าการปรั บปรุ งสภาพรถและติดตั้ ง
อุปกรณ์ งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 14 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 14 เสียง อนุมัติให้กันเงิน กองคลัง แผนงาน
บริ ห ารงานคลั ง หมวดค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ์ รายการ ค่ า ปรั บ ปรุ ง สภาพรถยนต์ ตู้
หมายเลขทะเบียน ม 4539 ลําปาง เป็นรถบริการรับชําระภาษีเคลื่อนที่โดยทําการปรับปรุงสภาพรถและ
ติดตั้งอุปกรณ์ งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
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ลําดับที่ 2 กองสาธารณสุขฯ แผนงานโรงพยาบาล ครุภัณฑ์กีฬา รายการ เครื่องออก
กําลั งกาย จํ านวน 1 ชุด ประกอบด้ ว ย ลู่ วิ่งไฟฟ้ า จํ านวน 8 เครื่อ ง ขนาดเครื่อ งไม่น้อ ยกว่ า
800x1800x1400 มิล ลิเ มตร เครื่อ งเดินวงรี จํ านวน 8 เครื่อง จั ก รยานปั่น จํานวน 8 เครื่อ ง
จักรยานนั่งพิง จํานวน 5 เครื่อง ดัมเบลล์หุ้มยาง จํานวน 2 ชุด ขนาด 2.5,5,7.5 ดัมเบลล์ขนาด
10,12.5,15,17.5 กิโลกรัม , ดัมเบลล์ขนาด 20,22.5,25 กิโลกรัม พร้อมที่วางเป็นโครง 2 ชั้น
เป็นเหล็กชนิดดี ม้าฝึกดัมเบลล์ปรับระดับได้ จํานวน 2 ตัว ม้าราบฝึกดัมเบลล์ จํานวน 3 ตัว
ชุด ฝึก บาร์ เบลล์ พร้ อมแกนและแผ่ นน้ํ าหนัก มาตรฐาน 50 กก. จํานวน 6 ชุ ด เครื่อ งบริหาร
กล้ามเนื้อแบบบาร์เบลล์ ชนิดมีอุปกรณ์ ความปลอดภัย(Smith Machine ) จํานวน 1 ชุด เครื่อง
ฝึกกล้ามเนื้อขารวม จํานวน 2 ชุด เครื่องฝึกกล้ามเนื้อแบบดึง จํานวน 1 ชุด เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ
1 สถานี จํานวน 3 ชุด งบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 14 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 14 เสียง อนุมัติให้กันเงิน กองสาธารณสุขฯ
แผนงานโรงพยาบาล ครุภัณฑ์กีฬา รายการ เครื่องออกกําลังกาย จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย ลู่วิ่งไฟฟ้า
จํานวน 8 เครื่อง ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า 800x1800x1400 มิลลิเมตร เครื่องเดินวงรี จํานวน 8 เครื่อง
จักรยานปั่น จํานวน 8 เครื่อง จักรยานนั่งพิง จํานวน 5 เครื่อง ดัมเบลล์หุ้มยาง จํานวน 2 ชุด ขนาด
2.5,5,7.5 ดัมเบลล์ขนาด 10,12.5,15,17.5 กิโลกรัม , ดัมเบลล์ขนาด 20,22.5,25 กิโลกรัม พร้อมที่วาง
เป็นโครง 2 ชั้น เป็นเหล็กชนิดดี ม้าฝึกดัมเบลล์ปรับระดับได้ จํานวน 2 ตัว ม้าราบฝึกดัมเบลล์ จํานวน
3 ตั ว ชุ ด ฝึ ก บาร์เ บลล์ พร้อมแกนและแผ่นน้ําหนั ก มาตรฐาน 50 กก. จํ านวน 6 ชุ ด เครื่องบริหาร
กล้ามเนื้อแบบบาร์เบลล์ ชนิดมีอุปกรณ์ความปลอดภัย (Smith Machine ) จํานวน 1 ชุด เครื่องฝึก
กล้ามเนื้อขารวม จํานวน 2 ชุด เครื่องฝึกกล้ามเนื้อแบบดึง จํานวน 1 ชุด เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ 1 สถานี
จํานวน 3 ชุด งบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียง
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ลําดับที่ 3 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ รายการ ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร พร้อมดวงโคมชนิด LED จํานวน 4 แห่ง สําหรับ
ติดตั้ง 1) แยกบุ ญโยง ประกอบด้ วย ตู้ควบคุมไฟสั ญญาณ ชนิด 4 เฟส จํานวน 1 ตู้ ดวงโคม
ไฟสัญญาณ ชนิดหลอด LED ขนาด 300 มิล และตัวเลขนับเวลา ชนิด 4 ดวงโคม จํานวน 6 ชุด
2) แยกท่าคราวน้ อย ประกอบด้ วย ตู้ ควบคุม ไฟสัญ ญาณ ชนิด 4 เฟส จํ านวน 1 ตู้ ดวงโคม
ไฟสัญญาณ ชนิดหลอด LED ขนาด 300 มิล และตัวเลขนับเวลา ชนิด 4 ดวงโคม จํานวน 8 ชุด
3) แยกโรงน้ําแข็ง ประกอบด้วย ตู้ควบคุมไฟสัญญาณ ชนิด 4 เฟส จํานวน 1 ตู้ ชุดโคมตัวเลข
นับเวลา แบบสี่เหลี่ยม จํานวน 4 ชุด 4) แยกเวียงทอง ประกอบด้วย ตู้ควบคุมไฟสัญญาณ ชนิด
4 เฟส จํานวน 1 ตู้ ดวงโคมไฟสัญญาณ ชนิดหลอด LED ขนาด 300 มิล และตัวเลขนับเวลา
ชนิด 4 ดวงโคม จํานวน 12 ชุด งบประมาณ 1,922,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสอง
พันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 14 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ป ระชุ ม ที่ป ระชุ มมีมติเ สีย งข้างมากจํ านวน 14 เสีย ง อนุ มัติใ ห้กั นเงิน สํ านั ก การช่า ง
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร
พร้อมดวงโคมชนิด LED จํานวน 4 แห่ง สําหรับติดตั้ง 1) แยกบุญโยง ประกอบด้วย ตู้ควบคุมไฟสัญญาณ
ชนิด 4 เฟส จํานวน 1 ตู้ ดวงโคมไฟสัญญาณ ชนิดหลอด LED ขนาด 300 มิล และตัวเลขนับเวลา ชนิด
4 ดวงโคม จํานวน 6 ชุด 2) แยกท่าคราวน้อย ประกอบด้วย ตู้ควบคุมไฟสัญญาณ ชนิด 4 เฟส
จํานวน 1 ตู้ ดวงโคมไฟสัญญาณ ชนิดหลอด LED ขนาด 300 มิล และตัวเลขนับเวลา ชนิด 4 ดวงโคม
จํานวน 8 ชุด 3) แยกโรงน้ําแข็ง ประกอบด้วย ตู้ควบคุมไฟสัญญาณ ชนิด 4 เฟส จํานวน 1 ตู้ ชุดโคม
ตัวเลขนับเวลา แบบสี่เหลี่ยม จํานวน 4 ชุด 4) แยกเวียงทอง ประกอบด้วย ตู้ควบคุมไฟสัญญาณ ชนิด
4 เฟส จํานวน 1 ตู้ ดวงโคมไฟสัญญาณ ชนิดหลอด LED ขนาด 300 มิล และตัวเลขนับเวลา ชนิด 4 ดวงโคม
จํานวน 12 ชุด งบประมาณ 1,922,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ
ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
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ลําดับที่ 4 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องขยายเสียง แบบพกพา ชนิดคาดเอว จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท
มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 1) ขนาดกําลังขับไม่น้อยกว่า 8 วัตต์ 2) กําลังไฟ : DC : 7.5 V
(แบตเตอรี่ ลิเทียมในตัว) 3) มีลําโพงขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 4) มีช่องเสียบ USB 5) มี
ไมโครโฟนแบบครอบศีรษะ 6) สามารถชาร์จไฟได้ในตัว (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้ า 7)
งบประมาณ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงิน สํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องขยายเสียงแบบ
พกพา ชนิดคาดเอว จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 1) ขนาดกําลังขับ
ไม่น้อยกว่า 8 วัตต์ 2) กําลังไฟ : DC : 7.5 V (แบตเตอรี่ ลิเทียมในตัว) 3) มีลําโพงขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
4) มีช่องเสียบ USB 5) มีไมโครโฟนแบบครอบศีรษะ 6) สามารถชาร์จไฟได้ในตัว (ตามราคาใน
ท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่
3.2 หน้า 7) งบประมาณ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 5 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) พร้อมติดตั้ง จํานวน
1 ชุด เป็นเงิน 500,000 บาท ประกอบด้วย 1) รางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 300 มม. พร้อมฝาปิด
2) รางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 200 มม. พร้อมฝาปิด 3) สายไฟ CV 1C x 95 Sqmm. 4) ตู้เมน
(Outdoor) พร้อม คาปาซิเตอร์แบงค์ 20 kVAr x 6 Steps ประกอบด้วย ตู้โครงฝา 2 ชั้น ขนาด
1200 W x 1800 H x 400D mm. สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ MCCB 3 P 650 A สวิทช์ตัดตอน
อัตโนมัติ MCCB 3 P 250 A สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ MCCB 3 P 100 A มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้า เฟสโปรเทคชั่น คาปาซิเตอร์แบงค์ (120 kVAr : 20 kVAr x 6 Steps) 5) ชุด
กราวด์ตู้เมนควบคุมระบบไฟฟ้า (ขนาดสายกราวด์ 95 Sqmm.) 6) อุปกรณ์อื่น ๆ (ตามราคาใน
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ท้ อ งถิ่ น ) (ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 4ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3
แนวทางที่ 3.2 หน้า 7 - 9) งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงิน สํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
จํานวน 1 ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้เมืองลําปาง
(มิวเซียมลําปาง) พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 500,000 บาท ประกอบด้วย 1) รางเคเบิ้ลเทรย์
ขนาด 300 มม. พร้อมฝาปิด 2) รางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 200 มม. พร้อมฝาปิด 3) สายไฟ CV 1C x 95
Sqmm. 4) ตู้เมน (Outdoor) พร้อม คาปาซิเตอร์แบงค์ 20 kVAr x 6 Steps ประกอบด้วย ตู้โครงฝา 2 ชั้น
ขนาด 1200 W x 1800 H x 400D mm. สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ MCCB 3 P 650 A สวิทช์ตัดตอน
อัตโนมัติ MCCB 3 P 250 A สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ MCCB 3 P 100 A มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้า เฟสโปรเทคชั่น คาปาซิเตอร์แบงค์ (120 kVAr : 20 kVAr x 6 Steps) 5) ชุดกราวด์ตู้เมน
ควบคุมระบบไฟฟ้า (ขนาดสายกราวด์ 95 Sqmm.) 6) อุปกรณ์อื่น ๆ (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 7 - 9)
งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลํ า ดั บ ที่ 6 สํ า นั ก ปลั ด แผนงานป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น ครุ ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า และวิ ท ยุ
รายการ ชุดไฟส่องสว่างเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องปั่นไฟ งบประมาณ 350,000 บาท (สามแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ สี ย งข้ า งมากจํ า นวน 13 เสี ย ง อนุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น สํ า นั ก ปลั ด
แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ชุดไฟส่องสว่างเคลื่อนที่ พร้อม
เครื่องปั่นไฟ งบประมาณ 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
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ลํ า ดั บ ที่ 7 สํ า นั ก การช่ า ง แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานสวนสาธารณะ ครุ ภั ณ ฑ์
สํานักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ํากว่า 26,000 บีทียู จํานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 36,200 บาท งบประมาณ 72,400 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ สี ย งข้ า งมากจํ า นวน 13 เสี ย ง อนุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น สํ า นั ก การช่ า ง
แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ํากว่า 26,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 36,200 บาท งบประมาณ 72,400 บาท
(เจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลํ า ดั บ ที่ 8 สํ า นั ก การช่ า ง แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานสวนสาธารณะ ครุ ภั ณ ฑ์
สํานักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ํากว่า 32,000 บีทียู จํานวน
4 เครื่อง ๆ ละ 42,300 บาท งบประมาณ 169,200 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ป ระชุ ม ที่ป ระชุ มมีมติเ สีย งข้างมากจํ านวน 13 เสีย ง อนุ มัติใ ห้กั นเงิน สํ านั ก การช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ ครุภัณฑ์สํานัก งาน รายการ เครื่องปรับ อากาศแบบ
แยกส่วน เพื่อจ่ายเป็ นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่ ต่ํ ากว่า 32,000 บี ทียู จํ า นวน 4 เครื่อ ง ๆ ละ 42,300 บาท งบประมาณ
169,200 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
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ลําดั บ ที่ 9 สํ านั ก การศึก ษา แผนงานการศึก ษา งานศึก ษาไม่ กํ าหนดระดั บ ครุ ภั ณฑ์
สํานักงาน รายการ ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,900 บาท
เป็ น เงิน 15,800 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้ า 3) (สํ า นั ก การศึ ก ษา) งบประมาณ
15,800 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 14 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 14 เสียง อนุมัติให้กันเงิน สํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก เพื่อจ่าย
เป็นค่าตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท (ตามราคามาตรฐาน)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 3)
(สํานักการศึกษา) งบประมาณ 15,800 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี
นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 10 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
สํานักงาน รายการ เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 14,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 3) (สํานักการศึกษา)
งบประมาณ 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงิน สํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 14,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน)
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(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 3)
(สํานักการศึกษา) งบประมาณ 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 11 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
สํานักงาน รายการ เครื่องบันทึกเงินสด เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบันทึกเงินสด จํานวน 1 เครื่อง
เป็ น เงิ น 25,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 3) (สํานักการศึก ษา) งบประมาณ
25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงิน สํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ เครื่องบันทึกเงินสด เพื่อจ่าย
เป็ น ค่ า เครื่ อ งบั น ทึ ก เงิ น สด จํ า นวน 1 เครื่ อ ง เป็ น เงิ น 25,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 3)
(สํานักการศึกษา) งบประมาณ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียง
ลําดับที่ 12 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
สํานักงาน รายการ ชุดโซฟารับแขก (ชุดเล็ก) เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดโซฟารับแขก (ชุดเล็ก) เบาะหนัง
พร้อมโต๊ะกลาง จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 40,000 บาท ประกอบด้วย 1) โต๊ะกลาง จํานวน 1 ตัว
2) โซฟา 3 ที่ นั่ ง จํ านวน 1 ตั ว 3) โซฟา 1 ที่ นั่ ง จํ านวน 2 ตั ว (ตามราคาในท้ อ งถิ่ น) (ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2
หน้า 3) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 14 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 14 เสียง อนุมัติให้กันเงิน สํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ ชุดโซฟารับแขก (ชุดเล็ก)
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดโซฟารับแขก (ชุดเล็ก) เบาะหนัง พร้อมโต๊ะกลาง จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 40,000 บาท
ประกอบด้วย 1) โต๊ะกลาง จํานวน 1 ตัว 2) โซฟา 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว 3) โซฟา 1 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3
แนวทางที่ 3.2 หน้า 3) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ
ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 13 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
สํานักงาน รายการ ชุดโซฟารับแขก (ชุดกลาง) เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดโซฟารับแขก (ชุดกลาง)
หุ้มผ้าหลุยส์ พร้อมโต๊ะกลาง จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 60,000 บาท ประกอบด้วย 1) โต๊ะกลาง
จํ า นวน 1 ตั ว 2) โซฟา 3 ที่นั่ ง จํ านวน 1 ตั ว 3) โซฟา 1 ที่นั่ ง จํ า นวน 4 ตั ว (ตามราคาใน
ท้ อ งถิ่ น ) (ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3
แนวทางที่ 3.2 หน้า 4) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 14 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 14 เสียง อนุมัติให้กันเงิน สํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ ชุดโซฟารับแขก (ชุดกลาง)
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดโซฟารับแขก (ชุดกลาง) หุ้มผ้าหลุยส์ พร้อมโต๊ะกลาง จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน
60,000 บาท ประกอบด้วย 1) โต๊ะกลาง จํานวน 1 ตัว 2) โซฟา 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว 3) โซฟา 1 ที่นั่ง
จํานวน 4 ตัว (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 4) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ,
ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
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ลําดับที่ 14 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
สํานักงาน รายการ ชุดโซฟารับแขก (ชุดใหญ่) เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดโซฟารับแขก (ชุดใหญ่) หุ้ม
ผ้าหลุยส์ พร้อมโต๊ะกลาง จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 80,000 บาท ประกอบด้วย 1) โต๊ะกลาง จํานวน
1 ตัว 2) โซฟา 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว 3) โซฟา 2 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว 4) โซฟา 1 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว
(ตามราคาในท้ อ งถิ่ น ) (ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 4) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 12 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 12 เสียง อนุมัติให้กันเงิน สํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ ชุดโซฟารับแขก (ชุดใหญ่)
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดโซฟารับแขก (ชุดใหญ่) หุ้มผ้าหลุยส์ พร้อมโต๊ะกลาง จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 80,000 บาท
ประกอบด้วย 1) โต๊ะกลาง จํานวน 1 ตัว 2) โซฟา 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว 3) โซฟา 2 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว
4) โซฟา 1 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 4) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 80,000 บาท
(แปดหมื่นบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 15 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
สํานักงาน รายการ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะปิด
ผิวเมลามีน มีชั้นสําหรับวางคีย์บอร์ด และเม้าส์ โดยใช้รางเลื่อนมีลิ้นชัก และมีกุญแจสําหรับ
ปิด-เปิด มีชั้นวาง CPU ขนาดประมาณ 120 x 60 x 75 เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,700 บาท
เป็ น เงิ น 7,400 บาท (ตามราคาในท้ อ งถิ่ น ) (ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เพิ่ม เติม ฉบั บ ที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้ า 4) (สํ านั ก การศึก ษา) งบประมาณ
7,400 บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงิน สํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ เพื่อ
จ่ายเป็นค่าโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะปิดผิวเมลามีน มีชั้นสําหรับวางคีย์บอร์ด และเม้าส์ โดยใช้
รางเลื่อนมีลิ้นชัก และมีกุญแจสําหรับปิด-เปิด มีชั้นวาง CPU ขนาดประมาณ 120 x 60 x 75 เซนติเมตร
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,700 บาท เป็นเงิน 7,400 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 4) (สํานักการศึกษา)
งบประมาณ 7,400 บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 16 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
สํานักงาน รายการ โต๊ะพับอเนกประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโต๊ะปิด
โฟเมก้าสีขาว โครงขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม ขนาดประมาณ 60 x 150 x 75 เซนติเมตร จํานวน
15 ตัว ตัวละ 2,200 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 3 แนวทางที่ 3.2 หน้ า 4) (สํ า นั ก
การศึกษา) งบประมาณ 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 14 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 14 เสียง อนุมัติให้กันเงิน สํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ โต๊ะพับอเนกประสงค์ เพื่อ
จ่ายเป็นค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโต๊ะปิดโฟเมก้าสีขาว โครงขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม ขนาดประมาณ
60 x 150 x 75 เซนติเมตร จํานวน 15 ตัว ตัวละ 2,200 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 4)
(สํานักการศึกษา) งบประมาณ 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียง
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ลําดับที่ 17 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
สํานักงาน รายการ โต๊ะกลมสําหรับอ่านหนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะกลมสําหรับอ่านหนังสือ
หน้าโต๊ะปิดผิวลามิเนต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 100 เซนติเมตร ความสูงประมาณ
75 เซนติเ มตร จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2
หน้า 5) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงิน สํานักการศึกษา
แผนงานการศึก ษา งานศึก ษาไม่กํ าหนดระดั บ ครุ ภัณฑ์สํ านั ก งาน รายการ โต๊ะกลมสํ าหรั บ อ่าน
หนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะกลมสําหรับอ่านหนังสือ หน้าโต๊ะปิดผิวลามิเนต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 100 เซนติเมตร ความสูงประมาณ 75 เซนติเมตร จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน
20,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 5) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ,
ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 18 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
สํานักงาน รายการ โต๊ะทํางาน 3 ลิ้นชัก เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทํางาน 3 ลิ้นชัก มีกุญแจสําหรับ
ปิด - เปิด หน้าโต๊ะปิดผิว เมลามีน ขนาดประมาณ 75 x 150 x 75 ซม. จํานวน 4 ตัว ๆ ละ
8,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 5) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ
32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 14 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 14 เสียง อนุมัติให้กันเงิน สํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ โต๊ะทํางาน 3 ลิ้นชัก เพื่อ
จ่ายเป็นค่าโต๊ะทํางาน 3 ลิ้นชัก มีกุญแจสําหรับปิด - เปิด หน้าโต๊ะปิดผิวเมลามีน ขนาดประมาณ
75 x 150 x 75 ซม. จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 5)
(สํานักการศึกษา) งบประมาณ 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียง
ลําดับที่ 19 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
สํานั กงาน รายการ โต๊ะ ประชุม เพื่อจ่ายเป็ นค่ าโต๊ ะประชุ มหน้ าโต๊ ะปิดผิว เมลามีน ขนาด
ประมาณ 60x180x75 เซนติเมตร จํานวน 11 ตัว ๆ 8,500 บาท เป็นเงิน 93,500 บาท (ตามราคา
ในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ ที่ 3
แนวทางที่ 3.2 หน้า 5) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 93,500 บาท (เก้าหมื่นสามพันห้าร้อย
บาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงิน สํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ โต๊ะประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่า
โต๊ะประชุมหน้าโต๊ะปิดผิวเมลามีน ขนาดประมาณ 60x180x75 เซนติเมตร จํานวน 11 ตัว ๆ 8,500 บาท
เป็นเงิน 93,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 5) (สํานักการศึกษา ) งบประมาณ 93,500 บาท
(เก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 20 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
สํานักงาน รายการ เก้าอี้อเนกประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้อเนกประสงค์ เบาะหนัง ขาเหล็ก
มีพนักพิง จํานวน 40 ตัว ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 5)
(สํานักการศึกษา) งบประมาณ 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 14 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 14 เสียง อนุมัติให้กันเงิน สํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ เก้าอี้อเนกประสงค์ เพื่อ
จ่ายเป็นค่าเก้าอี้อเนกประสงค์ เบาะหนัง ขาเหล็ก มีพนักพิง จํานวน 40 ตัว ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน
28,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 5) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 28,000 บาท (สองหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง

ลําดับที่ 21 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
สํานักงาน รายการ เก้าอี้สําหรับอ่านหนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สําหรับอ่านหนังสือ แบบมี
พนัก พิง ผลิตจากพลาสติก โพลีโ พพีลีน ขาชุบ โครเมีย ม จํานวน 16 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท
เป็น เงิ น 24,000 บาท (ตามราคาในท้ อ งถิ่ น) (ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้ า 5) (สํ า นั ก การศึ ก ษา) งบประมาณ
24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 14 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 14 เสียง อนุมัติให้กันเงิน สํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ เก้าอี้สําหรับอ่านหนังสือ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สําหรับอ่านหนังสือ แบบมีพนักพิง ผลิตจากพลาสติกโพลีโพพีลีน ขาชุบโครเมียม
จํานวน 16 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 5) (สํานักการศึกษา)
งบประมาณ 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
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ลําดับที่ 22 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
สํานักงาน รายการ เก้าอี้ทํางาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทํางานเบาะหนัง แบบมีพนักพิง มีที่ท้าวแขน
ปรับระดับความสูง/ต่ํา ด้วยโช๊คไฮดรอลิก จํานวน 28 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 98,000 บาท
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 แนวทางที่
3.2 หน้า 6) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 98,000 บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงิน สํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ เก้าอี้ทํางาน เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเก้าอี้ทํางานเบาะหนัง แบบมีพนักพิง มีที่ท้าวแขน ปรับระดับความสูง/ต่ํา ด้วยโช๊คไฮดรอลิก จํานวน
28 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 98,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 แนวทางที่ 3.2 หน้า 6) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ
98,000 บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 23 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
สํานักงาน รายการ ม้านั่งยาวเบาะหนัง เพื่อจ่ายเป็นค่าม้านั่งยาวเบาะหนัง ขนาดประมาณ
100x41x43 เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท (ตามราคาใน
ท้อ งถิ่น) (ตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบั บ ที่ 4 ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3
แนวทางที่ 3.2 หน้า 6) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงิน สํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ ม้านั่งยาวเบาะหนัง เพื่อ
จ่ายเป็นค่าม้านั่งยาวเบาะหนัง ขนาดประมาณ 100x41x43 เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท
เป็นเงิน 7,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม
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ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 6) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 7,000 บาท (เจ็ดพัน
บาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 24 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
สํานักงาน รายการ ตู้วางของที่ระลึก เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้วางของที่ระลึกโครงสร้างผลิตจากไม้ ปิด
ผิวด้วยเมลามีน ขนาดประมาณ 40x80x180 เซนติเมตร ภายในมี 3 ชั้น 4 ช่อง 2 ลิ้นชัก จํานวน
1 ตู้ (ตามราคาในท้ อ งถิ่ น) (ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่ม เติม ฉบั บ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 6) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 8,000 บาท (แปดพัน
บาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 12 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 12 เสียง อนุมัติให้กันเงิน สํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ ตู้วางของที่ระลึก เพื่อจ่าย
เป็ น ค่ า ตู้ ว างของที่ ร ะลึ ก โครงสร้ า งผลิ ต จากไม้ ปิ ด ผิ ว ด้ ว ยเมลามี น ขนาดประมาณ 40x80x180
เซนติเมตร ภายในมี 3 ชั้น 4 ช่อง 2 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้ (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 6) (สํานักการศึกษา)
งบประมาณ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 25 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
สํานักงาน รายการ ชั้นวางหนังสือ 3 ช่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าชั้นวางหนังสือ 3 ช่อง ผลิตจากไม้
ปิดผิวด้วยเมลามีน ขนาดความสูงประมาณ 120 เซนติเมตร จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท
จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 6) (สํานัก
การศึกษา) งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 14 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
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นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 14 เสียง อนุมัติให้กันเงิน สํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ ชั้นวางหนังสือ 3 ช่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าชั้นวางหนังสือ 3 ช่อง ผลิตจากไม้ ปิด ผิว ด้วยเมลามีน ขนาดความสูงประมาณ
120 เซนติเ มตร จํ านวน 10 ชุ ด ๆ ละ 6,000 บาท จํ า นวน 10 ชุ ด ๆ ละ 6,000 บาท เป็ น เงิ น
60,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 6) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ,
ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 26 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
สํานักงาน รายการ ชั้นวางหนังสือโครงเหล็ก 5 ชั้น เพื่อจ่ายเป็นค่าชั้นวางหนังสือ โครงเหล็ก
5 ชั้น ขนาดประมาณ 915 x 457 x 1830 เซนติเมตร จํานวน 16 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน
160,000 บาท (ตามราคาในท้อ งถิ่น) (ตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่ม เติม
ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 7) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 160,000 บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 12 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 12 เสียง อนุมัติให้กันเงิน สํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ ชั้นวางหนังสือโครงเหล็ก
5 ชั้น เพื่อจ่ายเป็นค่าชั้นวางหนังสือ โครงเหล็ก 5 ชั้น ขนาดประมาณ 915 x 457 x 1830 เซนติเมตร
จํานวน 16 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 160,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 7) (สํานักการศึกษา)
งบประมาณ 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 27 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens จํานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 24,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน)(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 9) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ
24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงิน สํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 9)
(สํานักการศึกษา) งบประมาณ 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 28 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ รายการ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จํานวน 1 จอ เป็นเงิน
20,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 ยุ ทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 9) (สํ านัก การศึกษา) งบประมาณ 20,000 บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 14 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 14 เสียง อนุมัติให้กันเงิน สํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดั บ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ จอรับภาพ
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว เพื่อจ่ายเป็นค่าจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จํานวน 1 จอ เป็นเงิน 20,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 9) (สํานักการศึกษา)
งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
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ลําดับที่ 29 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว รายการ ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 9,400 บาท เป็นเงิน 18,800 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3
แนวทางที่ 3.2 หน้า 9) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 18,800 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อย
บาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ตู้เย็น ขนาด 7 คิว
บิกฟุต เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 9,400 บาท เป็นเงิน 18,800 บาท
(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 9) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 18,800 บาท
(หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 30 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท มีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย ความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB หรือ
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- มี ห น่ ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภาพติ ด ตั้ ง อยู่ ภายในหน่ ว ยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้ หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า
1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
4) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2
หน้า 10) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 14 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 14 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์
สํ า หรั บ งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 19 นิ้ ว ) เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย ความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
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- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้ หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
4) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จํานวน 1 หน่วย (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่ม เติม ฉบั บ ที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 10) (สํ านั ก
การศึกษา) งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 31 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
- ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
2) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
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3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย หรือชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
4) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7) สามารถใช้งาน WIFI (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย (ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุ ณลั กษณะ พื้นฐานครุ ภัณฑ์ คอมพิว เตอร์ ) (ตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 2562) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้ า 10) (สํ า นั ก การศึ ก ษา)
งบประมาณ 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 14 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 14 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรั บงานประมวลผล เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สํ าหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
- ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิ ก าพื้ น ฐานไม่ น้อ ยกว่า 2.5 GHz และมีเ ทคโนโลยีเ พิ่ ม สั ญ ญาณนาฬิ ก าได้ ใ นกรณี ที่ต้ อ งใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
2. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย หรือชนิด Solid
State Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
4. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
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6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. สามารถใช้งาน WIFI (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 10) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 21,000 บาท (สองหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 32 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA เพื่อจ่ายเป็นเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 11,600 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้ 1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่ า 15 นาที (ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลั ก ษณะพื้นฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิว เตอร์ )
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2
หน้า 10) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 11,600 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA เพื่อจ่ายเป็นเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท
เป็นเงิน 11,600 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
2) สามารถสํ า รองไฟฟ้า ได้ไ ม่น้อ ยกว่า 15 นาที (ตามเกณฑ์ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้น ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3
แนวทางที่ 3.2 หน้า 10) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 11,600 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ,
ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
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ลํ า ดั บ ที่ 33 สํ า นั ก การช่ า ง แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน ครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการ สแกนเนอร์ แบบดึงเอกสารในแนวราบ ขนาด A 1 หรือ 24 นิ้ว จํานวน
1 เครื่อง งบประมาณ 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 11 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 11 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ สแกนเนอร์ แบบดึงเอกสาร
ในแนวราบ ขนาด A 1 หรือ 24 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น
บาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 34 สํานักปลัด แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ จํานวน 2 คัน ๆ ละ 3,400,000 บาท
งบประมาณ 6,800,000 บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ป ระชุ ม ที่ป ระชุ มมีมติเ สียงข้างมากจํ านวน 13 เสีย ง อนุ มัติใ ห้กั นเงินของสํ านั ก ปลั ด
แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ เครื่องยนต์
ดีเซล ขนาด 6 ล้อ จํานวน 2 คัน ๆ ละ 3,400,000 บาท งบประมาณ 6,800,000 บาท (หกล้าน
แปดแสนบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลํ า ดั บ ที่ 35 สํ า นั ก การศึ ก ษา แผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและ
ประถมศึกษา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าปรับปรุงห้องสมุด อาคารชัยนาทนเรนทร์
ร.ร. ท. 5 ทําการปรับปรุงพื้น ติดตั้งฝ้าเพดาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมครุภัณฑ์สํานักงาน
งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 12 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 12 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่า
ปรับปรุงห้องสมุด อาคารชัยนาทนเรนทร์ ร.ร. ท. 5 ทําการปรับปรุงพื้น ติดตั้งฝ้าเพดาน ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า พร้อมครุภัณฑ์สํานักงาน งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี
นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 36 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าที่ดิน
และสิ่งก่ อ สร้ าง รายการ ค่ าปรั บ ปรุ งพิพิธ ภั ณฑ์ ก ารเรีย นรู้ เมือ งลํ าปาง (มิว เซีย มลํ าปาง)
(ต่อเนื่อง) โดยทําการปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 และชั้น 2 บริเวณห้องด้านปีกซ้ายและด้านปีกขวา
ของอาคารโดยปรั บ ปรุ ง ผนั ง พื้ น ระบบไฟฟ้ า ติ ด ตั้ ง ระบบกระจายเสี ย งภายในอาคาร
เครื่องปรับอากาศ และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560
- 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 11) งบประมาณ 5,580,000 บาท
(ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 12 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 12 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าปรับปรุงพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้ เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) (ต่อเนื่อง) โดยทําการปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 และชั้น 2 บริเวณ
ห้องด้านปีกซ้ายและด้านปีกขวาของอาคารโดยปรับปรุง ผนัง พื้น ระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบกระจายเสียง
ภายในอาคารเครื่องปรับอากาศ และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 11) งบประมาณ 5,580,000 บาท
(ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
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ลําดับที่ 37 สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าปรับปรุงระบบประปา บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมือง
ลําปาง (มิวเซียมลําปาง) โดยทําการติดตั้งท่อเมนประปาพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้เชื่อมต่อระบบ
น้ําใช้ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) และบริเวณอื่น ๆ เช่น
น้ํ า พุ ห น้ า อาคารฯ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 11) งบประมาณ 56,000 บาท (ห้าหมื่น
หกพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าปรับปรุงระบบ
ประปา บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) โดยทําการติดตั้งท่อเมน
ประปาพร้อมอุป กรณ์ เพื่อ ใช้เ ชื่อมต่อระบบน้ําใช้ภายในอาคารพิพิธ ภัณฑ์ก ารเรีย นรู้เ มืองลําปาง
(มิวเซียมลําปาง) และบริเวณอื่น ๆ เช่น น้ําพุหน้าอาคารฯ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 11) งบประมาณ
56,000 บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 38 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์
ตั้งแต่บริเวณ ห้าแยกหอนาฬิกาถึงหน้า ร.ร. ท. 3 งบประมาณ 5,365,000 บาท (ห้าล้านสาม
แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการช่าง
แผนงานเคหะและชุม ชน งานไฟฟ้า ถนน หมวดค่า ที่ดิน และสิ่ง ก่อ สร้า ง ประเภทค่า ก่อ สร้า งสิ ่ง
สาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณ ห้าแยกหอนาฬิกาถึงหน้า
ร.ร. ท. 3 งบประมาณ 5,365,000 บาท (ห้าล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี
นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 39 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกาถึงบริเวณหน้าร.ร. ท. 3 งบประมาณ 3,650,000 บาท
(สามล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 14 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 14 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการช่าง
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า ง
สิ่ ง สาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนบุญ วาทย์ ตั้งแต่บ ริเ วณห้าแยก
หอนาฬิกาถึงบริเวณหน้า ร.ร. ท. 3 งบประมาณ 3,650,000 บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ,
ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 40 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์
โดยทําการรื้อถอนเกาะกลางถนน ต้นไม้ เสาไฟฟ้าส่องสว่างเดิม งบประมาณ 16,000,000 บาท
(สิบหกล้านบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 11 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 11 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการช่าง
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์ โดยทําการรื้อถอนเกาะกลางถนน ต้นไม้
เสาไฟฟ้าส่องสว่างเดิม งบประมาณ 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) , ไม่เ ห็นชอบ ไม่มี
นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 41 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างบ่อพักน้ําบนเกาะกลาง
ถนนพหลโยธินและติดตั้งปั๊มน้ํา โดยการก่อสร้างติดตั้งถังพักน้ํา ชนิด PE ความจุ ไม่น้อยกว่า
1 ลบซม. พร้อมปั๊มน้ําชนิดปั๊มจุ่ม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ท่อจ่ายน้ํา และ
ระบบควบคุมอัตโนมัติจํานวน 12 ชุด งบประมาณ 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 12 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 12 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการช่าง
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างบ่อพักน้ําบนเกาะกลางถนนพหลโยธินและติดตั้งปั๊มน้ํา โดยการ
ก่อสร้างติดตั้งถังพักน้ํา ชนิด PE ความจุ ไม่น้อยกว่า 1 ลบซม. พร้อมปั๊มน้ําชนิดปั๊มจุ่ม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ท่อจ่ายน้ํา และระบบควบคุมอัตโนมัติจํานวน 12 ชุด งบประมาณ 450,000 บาท
(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 42 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ําสวนสาธารณะ
เขลางค์นคร โดยการก่อสร้างปรับปรุงระบบจ่ายและสูบน้ํา หอถังสูงของเดิมพร้อมฐานติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําขึ้นหอถังสูง โดยติดตั้งปั๊มน้ํา ชนิดหอยโข่งขนาดท่อส่งน้ํา ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว มอเตอร์
ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 300,000 บาท
(สามแสนบาทถ้วน)
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค รายการ ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ําสวนสาธารณะเขลางค์นคร โดยการก่อสร้างปรับปรุง
ระบบจ่ายและสูบน้ํา หอถังสูงของเดิมพร้อมฐานติดตั้งเครื่องสูบน้ําขึ้นหอถังสูง โดยติดตั้งปั๊มน้ํา ชนิด
หอยโข่งขนาดท่อส่งน้ํา ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว มอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 43 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ําสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (เขื่อนยาง) โดยก่อสร้างปรับปรุงระบบจ่ายและสูบน้ําหอถังสูง
ของเดิม พร้อมติดตั้งเครื่อง สูบน้ําหอยโข่ง ขนาดท่อส่งน้ําไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว มอเตอร์ไฟฟ้าไม่
น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการช่าง
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่า ที่ ดิน และสิ่ ง ก่อ สร้า ง ประเภทค่า ก่อ สร้า ง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ําสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (เขื่อนยาง)
โดยก่อสร้างปรับปรุงระบบจ่ายและสูบน้ําหอถังสูงของเดิม พร้อมติดตั้งเครื่อง สูบน้ําหอยโข่ง ขนาด
ท่อ ส่ ง น้ํ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 นิ้ ว มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 แรงม้ า พร้ อ มอุ ป กรณ์ จํ า นวน 1 ชุ ด
งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
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ลําดับที่ 44 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา
ถนนนาก่วมใต้ ซอยข้างบ้านเลขที่ 124/1 ถึงถนนเลียบแม่น้ําวังฝั่งซ้าย โดยทําการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล ขนาดกว้างประมาณ 3.00 - 4.80 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 230 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 230 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 แนวที่ 4.1 หน้ า 12) งบประมาณ
1,448,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการช่าง
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า ง
สิ่ ง สาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนนาก่วมใต้ ซอยข้างบ้านเลขที่ 124/1
ถึงถนนเลียบแม่น้ําวังฝั่งซ้าย โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขนาดกว้างประมาณ 3.00 - 4.80 เมตร
หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 230 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว รวมบ่อพักประมาณ 230 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวที่ 4.1
หน้า 12) งบประมาณ 1,448,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี
นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 45 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา
ถนนจามเทวี ซอย 4 ซอยข้างบ้านเลขที่ 37/1 ถึงบ้านเลขที่ 18 โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล
ขนาดกว้างประมาณ 6.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 220 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้ อ มวางท่ อ ระบายน้ํ า ค.ส.ล. ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่ อ พั ก
ประมาณ 220 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวที่ 4.1 หน้า 13) งบประมาณ 1,385,000 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการช่าง
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า ง
สิ่ ง สาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนจามเทวี ซอย 4 ซอยข้างบ้านเลขที่
37/1 ถึงบ้านเลขที่ 18 โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขนาดกว้างประมาณ 6.00 เมตร หรือตามสภาพ
ความยาวประมาณ 220 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 220 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตาม
แผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่ม เติ ม ฉบั บ ที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 แนวที่ 4.1 หน้ า 13)
งบประมาณ 1,385,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียง
ลําดับที่ 46 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา
ถนนเม็งราย ซอยเจดีย์ปราสาทสร้อย ตั้งแต่บ้านเลขที่ 275 ถึงบ้านเลขที่ 380/2 โดยทําการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขนาดกว้างประมาณ 3.00 - 6.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ
140 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
ความยาวรวมบ่ อ พั ก ประมาณ 140 เมตร และงานอื่ น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวที่ 4.1 หน้า 14)
งบประมาณ 860,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการช่าง
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า ง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนเม็งราย ซอยเจดีย์ปราสาทสร้อย ตั้งแต่

95
บ้านเลขที่ 275 ถึงบ้านเลขที่ 380/2 โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขนาดกว้างประมาณ 3.00 - 6.00 เมตร
หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 140 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 140 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวที่ 4.1 หน้า
14) งบประมาณ 860,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 47 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา
ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 15 โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 250 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมถนนบ่อพัก ประมาณ 250 เมตร และงานอื่น ๆ (ตาม
แบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์
ที่ 4 แนวที่ 4.1 หน้า 15) งบประมาณ 2,165,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 12 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 12 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการช่าง
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า ง
สิ่ ง สาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 15 โดยทําการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว
ประมาณ 250 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม
ถนนบ่อพัก ประมาณ 250 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวที่ 4.1 หน้า 15) งบประมาณ 2,165,000 บาท
(สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 48 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา
ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 6 ซอยข้างบ้านเลขที่ 144 ถึงบ้านเลขที่ 150 โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล
ขนาดกว้างประมาณ 4.00 - 5.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ
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96 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมถนน
บ่อพัก ประมาณ 96 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวที่ 4.1 หน้า 16) งบประมาณ
501,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการช่าง
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า ง
สิ่ ง สาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 6 ซอยข้างบ้านเลขที่
144 ถึงบ้านเลขที่ 150 โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขนาดกว้างประมาณ 4.00 - 5.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 96 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมถนนบ่อพัก ประมาณ 96 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบ
แปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวที่
4.1 หน้า 16) งบประมาณ 501,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 49 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา
ถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 147 (ซอยโรงแรมอินโดจีน) โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล
ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 250 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมถนนบ่อพัก
ประมาณ 250 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวที่ 4.1 หน้า 17) งบประมาณ 2,193,000 บาท
(สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 12 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 12 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการช่าง
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า ง
สิ่ ง สาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 147
(ซอยโรงแรมอินโดจีน) โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร หรือตามสภาพ
หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 250 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร ความยาวรวมถนนบ่อพัก ประมาณ 250 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวที่ 4.1 หน้า 17)
งบประมาณ 2,193,000 บาท (สองล้ า นหนึ่ ง แสนเก้า หมื่ น สามพั น บาทถ้ ว น) , ไม่ เ ห็ น ชอบ ไม่ มี
นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 50 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา
ถนนลําปาง-แม่ทะ ซอยข้างบ้านเลขที่ 74 (ซอยดวงดี) โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขนาด
กว้างประมาณ 7.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 218 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ
218 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวที่ 4.1 หน้า 18) งบประมาณ 1,911,000 บาท (หนึ่งล้าน
เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการช่าง
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า ง
สิ่ ง สาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนลําปาง-แม่ทะ ซอยข้างบ้านเลขที่
74 (ซอยดวงดี) โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร หรือตามสภาพ
ความยาวประมาณ 218 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 218 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตาม
แผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 แนวที่ 4.1 หน้ า 18)
งบประมาณ 1,911,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
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ลําดับที่ 51 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา
ถนนป่าไม้ ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 224 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 248/1 โดยทําการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล ขนาดกว้างประมาณ 2.00-5.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ
194 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก
ประมาณ 194 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวที่ 4.1 หน้า 19) งบประมาณ 1,226,000 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการช่าง
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนป่าไม้ ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 224 ถึง
บริเวณบ้านเลขที่ 248/1 โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขนาดกว้างประมาณ 2.00-5.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 194 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 194 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวที่ 4.1
หน้า 19) งบประมาณ 1,226,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี
นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 52 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ค่าปรับปรุงถนนอนุสาวรีย์ ตั้งแต่
บริเวณแยกไฮเวย์ลําปาง-งาว ถึงบ้านเลขที่ 129 โดยทําการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ขนาดกว้างประมาณ 4.00-6.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 623 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวที่ 4.1 หน้า 20) งบประมาณ
1,735,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 12 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 12 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการช่าง
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า ง
สิ่ ง สาธารณู ป โภค รายการ ค่ า ปรั บ ปรุ ง ถนนอนุ ส าวรี ย์ ตั้ ง แต่ บ ริ เ วณแยกไฮเวย์ ลํา ปาง-งาว
ถึ ง บ้านเลขที่ 129 โดยทําการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 4.00 6.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 623 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวที่ 4.1 หน้า 20) งบประมาณ 1,735,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 53 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ค่าปรับปรุงถนนรอบเวียง ตั้งแต่
บริเวณข้างศาลแขวงจังหวัดลําปาง ถึงถนนบุญวาทย์ โดยทําการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 6.00-10.00 เมตร หรือตามสภาพความยาวประมาณ 516 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรั บปรุ งบ่อ พัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวที่ 4.1 หน้า 21)
งบประมาณ 1,852,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการช่าง
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค รายการ ค่าปรับปรุงถนนรอบเวียง ตั้งแต่บริเวณข้างศาลแขวงจังหวัดลําปาง ถึงถนน
บุญวาทย์ โดยทําการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 6.00-10.00 เมตร
หรือตามสภาพความยาวประมาณ 516 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงาน

100
อื่ น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวที่ 4.1 หน้า 21) งบประมาณ 1,852,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 54 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ค่าปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย ตั้งแต่
บริเวณสามแยกโรงน้ําแข็ง ถึงวัดท่าคราวน้อย โดยทําการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้างประมาณ 7.00-10.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 640 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวที่ 4.1 หน้า 22) งบประมาณ
3,252,000 บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการช่าง
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค รายการ ค่าปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย ตั้งแต่บริเวณสามแยกโรงน้ําแข็ง ถึงวัดท่าคราว
น้อย โดยทําการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 7.00-10.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ 640 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวที่ 4.1 หน้า 22) งบประมาณ 3,252,000 บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ,
ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
ลําดับที่ 55 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างปรัปปรุงถนนช่างแต้ม
ซอย 1 ตั้งแต่ถนนประตูม้า ถึงแยกสะพานพิชัยพัฒนา โดยทําการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต
ขนาดกว้างประมาณ 4.00-6.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 410 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี
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(พ.ศ. 2560-2562) เพิ่ม เติม ฉบั บ ที่ 4 ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 แนวที่ 4.1 หน้ า 23) งบประมาณ
1,603,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 13 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 13 เสียง อนุมัติให้กันเงินของสํานักการช่าง
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างปรัปปรุงถนนช่างแต้ม ซอย 1 ตั้งแต่ถนนประตูม้า ถึงแยกสะพาน
พิชัยพัฒนา โดยทําการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 4.00-6.00 เมตร หรือตาม
สภาพ ความยาวประมาณ 410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ (ตาม
แบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวที่ 4.1 หน้า 23) งบประมาณ 1,603,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี
นอกนั้นงดออกเสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขณะนี้เวลา 15.40 น. ผมขอพัก
การประชุม 20 นาที และจะเริ่มประชุมอีกครั้งในเวลา 16.00 น.ครับ

-พักการประชุมเริ่มประชุมเวลา 16.00 น.
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมเริ่ม
ประชุมต่อนะครับ
5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง กรณีสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติให้กันเงินในปีงบประมาณ 2559 แต่ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 4 โครงการ เป็นเงินจํานวน 44,169,600 บาท
(สี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

102
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้ อ 5.2 ญั ต ติ เรื่ อ ง เสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ ข ยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น ในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง กรณีสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติให้กันเงินในปีงบประมาณ 2559 แต่ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 4 โครงการ เป็นเงินจํานวน 44,169,600 บาท (สี่สิบสี่ล้าน
หนึ่ ง แสนหกหมื่ น เก้ า พั น หกร้ อ ยบาทถ้ ว น) เกี่ ย วกั บ ญั ต ติ ฯ นี้ มี ห นั ง สื อ จากฝ่ า ยบริ ห ารขอแก้ ไ ข
รายละเอียดในเอกสารประกอบญัตตินะครับ ผมจะต้องขอมติยินยอมจากที่ประชุมสภาในการขอแก้ไข
รายละเอีย ดในเอกสารประกอบของญัตติ ตามที่ทุ กท่านได้รับ เอกสารแล้วนะครั บ สมาชิก ท่านใด
ยินยอมให้แก้ไขรายละเอียดของญัตติในระเบียบวาระข้อ 5.2 โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนคร ยินยอม 14 เสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่มียินยอม มี
หรือไม่ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนคร ไม่ยินยอมให้แก้ไข ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติยินยอมให้แก้ไขรายละเอียดในเอกสารประกอบญัตติของระเบียบ
วาระข้อ 5.2 จํานวน 14 เสียง ไม่ยินยอม ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ผู้เสนอ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติฯ
ญัตติ
เรื่ อ ง เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีสภาเทศบาล
นครลําปาง อนุมัติให้กันเงินในปีงบประมาณ 2559 แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวน 4 โครงการ เป็นเงินจํานวน 44,169,600 บาท (สี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติให้กันเงิน
ในปีงบประมาณ 2559 แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 4 โครงการ เป็นเงิน
จํานวน 44,169,600 บาท (สี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
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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
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 59 วรรคสอง
เหตุผล
เนื่องจากเทศบาลนครลําปาง มีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บางรายการที่สภา
เทศบาลนครลําปาง ได้อนุมัติให้กันเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี
2559 ในวันที่ 27 กันยายน 2559 แต่บางโครงการไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามที่ได้รับอนุมัติให้กัน
ในปีงบประมาณ 2559 และมีความจําเป็นจะต้องดําเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภา จํานวน
4 โครงการ เป็ น เงิ น จํ า นวน 44,169,600 บาท (สี่ สิ บ สี่ ล้ า นหนึ่ ง แสนหกหมื่ น เก้ า พั น หกร้ อ ยบาทถ้ ว น)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ที่แนบมาพร้อมนี้
ดังนั้น จึงขอโปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติให้กันเงินในปีงบประมาณ 2559
แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 4 โครงการ เป็นเงินจํานวน 44,169,600 บาท
(สี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 59 วรรคสอง ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ผมจะให้ท่านสมาชิก
อภิปรายโดยรวมนะครับ แต่การพิจารณาหรือการลงมติฯ ผมจะพิจารณาทีละโครงการเป็นลําดับ มี
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบู รณ์ บุญ ยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตามญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อสภานั้น มี
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โครงการหนึ่งคือ โครงการที่ 2 ของหน่วยงานสํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการบูรณาการ
ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ หรือที่เราทั้งหลายคุ้นเคยกันดี คือ โครงการ
สายไฟลงดิน ทั้ง 2 โครงการ ผมเห็นด้วยกับการที่จะให้มีการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในส่วนของเงิน
สามสิบเอ็ดล้านบาท เพราะเคยได้อภิปรายสนับสนุนโครงการไว้ ถ้าเป็นการตั้งงบประมาณในส่วนของ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่ในส่วนของยอดอีก 8,169,600 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพัน
หกร้อยบาท) เนื่องจากเป็นการโอนเงินซึ่งผมเคยอภิปรายไว้ว่า ไม่เป็นไปตามระเบียบเพราะว่า ไม่ได้
ทําให้มีปริมาณงานเพิ่ม และไม่ได้ทําให้คุณภาพของงานดีขึ้น ตรงนี้ผมขอแสดงเจตจํานงขอคัดค้านใน
โครงการนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เหตุผลก็เช่นเดียวกับ
ผู้อภิปรายก่อนหน้านี้ ตัวผมเองก็เห็นด้วย อยากให้บ้านเมืองสวยงาม อยากให้ท่านฝ่ายบริหารได้นํา
งบประมาณที่ส ภาเคยอนุมัติไ ปสามสิบ เอ็ด ล้านบาทในครั้งแรกไปสู่ก ารปฏิบัติ แต่เ นื่องจากว่าอีก
แปดล้านบาทที่ขอตามมา ผมก็เป็นผู้อภิปรายในเนื้อหา หลักการก็คือ เงินเอาไปเพิ่ม โดยที่เนื้องาน
ไม่ได้เพิ่ม เพราะฉะนั้นเงินจํานวนแปดล้านบาท ผมไม่เห็นด้วยนะครับ ซึ่งปรากฏว่า ปัจจุบันนี้ทางฝ่ายบริหาร
ได้ นํ า เงิ น สามสิ บ เอ็ ด ล้ า นบาท กั บ อี ก แปดล้ า นกว่ า บาทมารวมกั น ก็ เ ลยทํ า ให้ ง านที่ ผ มอยากจะ
สนับสนุนให้เกิด มารวมกับงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง ที่บวกเข้าไปแปดล้านกว่าบาท เพราะฉะนั้นเพื่อให้มี
ความชัดเจนในการลงมติ ที่ผมอภิปรายก็เพื่ออยากให้มีบันทึกการประชุมไว้ ผมสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
ไม่เห็นด้วยกับโครงการลําดับที่สอง โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
ถนนบุญวาทย์ หรือที่เข้าใจกันคือ งานเอาสายไฟลงใต้ดิน ขอเรียนต่อท่านประธานสภาให้ทราบครับ
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายนพดล ผดุงพงษ์
นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตามเอกสารประกอบการเสนอญัตติ
ขอกันเงิน กรณียังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน โดยขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ข้อ 59
วรรค 2 ในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง กรณี มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น โดยส่ ว นตั ว ของผมก็
เช่นเดียวกับ ท่านสมาชิก สภาที่กล่าวข้างต้น คือข้อที่ 2 หน่ว ยงานสํานัก การช่าง แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ
โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึง
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แยกถนนช้างเผือก โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิล
ใต้ดินความยาวประมาณ 1,460.00 เมตร และงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงการระหว่างเทศบาล
นครลําปางกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยเทศบาลนครลําปางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านงานโยธาทั้งหมด
ตลอดโครงการ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านงานไฟฟ้า (ตามแบบแปลนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-121)
งบประมาณ 31,100,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) สําหรับโครงการนี้ผมก็ได้ให้ความ
เห็นชอบไปตั้งแต่ต้น แต่สําหรับโครงการตามใบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ครั้งที่ 11/2559 โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์
ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก สภามีมติอนุมัติในการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 6 กันยายน 2559 รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 8,169,600 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่น
เก้าพันหกร้อยบาท) ผมก็ได้แสดงความเห็นในครั้งก่อนว่าไม่เห็นชอบ และผมก็ขอแจ้งในที่ประชุมนี้ว่า
ผมก็ไม่เห็นชอบโครงการนี้เช่นกันครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ในโครงการของสํานักการช่างเรื่องสายไฟลงดินตรงนี้ ก็เช่นเดียวกันนะคะ คือเห็นด้วยกับท่านสมาชิก
สภาที่ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่สองสามท่าน ในส่วนของเงินสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทที่เราได้ผ่าน
งบประมาณไปให้แล้วนั้น ในส่วนนี้เราไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใด แต่ในส่วนที่เป็นงบประมาณเพิ่มเติมอีก
8,169,600 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาท) ตรงนี้ในตอนที่ของบประมาณมาใน
ส่วนนี้ โดยส่วนตัวก็ไม่ได้เห็นด้วยกับงบประมาณตัวนี้อยู่แล้วนะคะ ก็อยากจะขอยืนยันในที่ประชุมแห่งนี้
อีกครั้งหนึ่งว่า ในส่วนนี้ไม่เห็นด้วยค่ะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มี เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง จริง ๆ
โครงการนี้เป็นโครงการที่เราตัดฝากมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง และโครงการนี้ก็เป็น
เนื้อโครงการเดียวกันที่มีการตัดฝากในครั้งแรกเหมือนกัน โครงการก็ยังมีความสําคัญและอยู่ระหว่าง
รอการแจ้งพร้อมที่จะลงนามสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คิดว่าน่าจะเร็ว ๆ นี้ เพราะฉะนั้นคณะ
ผู้บริหารก็มีความเห็นว่า มีความจําเป็นที่จะต้องกันเงิน จึงขออนุมัติผ่านสภาอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณมากครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ค รับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ป ระชุ ม ในระเบียบวาระข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง
เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีสภาเทศบาล
นครลําปาง อนุมัติให้กันเงินในปีงบประมาณ 2559 แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวน 4 โครงการ เป็นเงินจํานวน 44,169,600 บาท (สี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
ผมจะขอลงมติจากที่ประชุมฯ ทีละโครงการนะครับ
ลําดับที่ 1 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการ ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพรถแทรคเตอร์
ตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ลป ต 1051 งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินฯ โปรดยกมือครับ
นายจาตุร งค์ พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลํา ปาง เห็น ชอบให้ข ยายเวลา
เบิกจ่ายเงินฯ 12 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 12 เสียง เห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของ
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการ ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ หมายเลข
ทะเบียน ลป ต 1051 งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียง
ลําดับที่ 2 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการที่ 1 โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่
บริเวณข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ระบบไฟฟ้ า เป็นแบบเคเบิลใต้ดินความยาวประมาณ 1,460.00 เมตร และงานอื่น ๆ ซึ่งเป็ น
การบูรณาการ โครงการระหว่างเทศบาลนครลําปางกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยเทศบาลนคร
ลําปางรับ ผิด ชอบค่ าใช้จ่ายด้ านงานโยธาทั้ งหมดตลอดโครงการ และการไฟฟ้ าส่ วนภู มิภ าค
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านงานไฟฟ้า (ตามแบบแปลนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) (ตามแผนพัฒนา
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สามปี (พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-121) งบประมาณ 31,100,000 บาท
(สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
รายการที่ 2 ตามใบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 11/2559
โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วง
นครถึงแยกถนนช้างเผือก สภามีมติอนุมั ติในการประชุมสมัย สามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 6
กันยายน 2559 งบประมาณ 8,169,600 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,269,600 บาท (สามสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินฯ โปรดยกมือครับ
นายจาตุร งค์ พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลํา ปาง เห็น ชอบให้ข ยายเวลา
เบิกจ่ายเงินฯ 10 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ 3 เสียง นอกนั้น
งดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 10 เสียง เห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของ
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการที่ 1 โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณ
ข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานระบบไฟฟ้า
เป็นแบบเคเบิลใต้ดินความยาวประมาณ 1,460.00 เมตร และงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นการบูรณาการ โครงการ
ระหว่างเทศบาลนครลําปางกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเทศบาลนครลําปางรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ด้านงานโยธาทั้งหมดตลอดโครงการ และการไฟฟ้าส่ว นภูมิภาครับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านงานไฟฟ้า
(ตามแบบแปลนการไฟฟ้าส่ว นภูมิภาค) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)ยุท ธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-121) งบประมาณ 31,100,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และ
รายการที่ 2 ตามใบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 11/2559
โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึง
แยกถนนช้างเผือก สภามีมติอนุมัติในการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559
งบประมาณ 8,169,600 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,269,600 บาท (สามสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ,
ไม่เห็นชอบ 3 เสียง นอกนั้นงดออกเสียง
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ลําดับ ที่ 3 สํานัก การช่ าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ ค่ารถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นรถตักหน้า
ขุดหล้ง (Loade rBackhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ติดบุ้งกี๋ สําหรับตักหน้ารถและบุ้งกี๋ขุดด้านหลัง
รถควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิคใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะมีกําลังไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า ระบบ
ถ่ายทอดกําลังแบบ Hydrostatic หรือ Torque converter ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic
หรือ Hydraulic ชุดบุ้งกี๋ตักติดตั้งอยู่หน้ารถควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก ชุดบุ้งกี๋ขุดติดตั้งอยู่
ด้านหลังรถมีขาค้ํายันทําให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกมีน้ําหนักใช้งาน
(Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัมหลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตาม
มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์พร้อมอุปกรณ์ประกอบจํานวน 14 รายการ บรรจุ
ไว้ในแผนสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 2
งบประมาณ 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินฯ โปรดยกมือครับ
นายจาตุร งค์ พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลํา ปาง เห็น ชอบให้ข ยายเวลา
เบิกจ่ายเงินฯ 11 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากจํานวน 11 เสียง เห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของ
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รายการ ค่ารถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นรถตักหน้าขุดหล้ง (Loade rBackhoe) ชนิด
ล้ อ ยาง 4 ล้ อ ติ ด บุ้ ง กี๋ สํ า หรั บ ตั ก หน้ า รถและบุ้ ง กี๋ ขุ ด ด้ า นหลั ง รถควบคุ ม ด้ ว ยระบบไฮดรอลิ ค ใช้
เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะมีกําลังไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า ระบบถ่ายทอดกําลังแบบ Hydrostatic หรือ
Torque converter ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ชุดบุ้งกี๋ตักติดตั้งอยู่หน้ารถควบคุม
โดยระบบไฮดรอลิก ชุดบุ้งกี๋ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถมีขาค้ํายันทําให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมด้วย
ระบบไฮดรอลิกมีน้ําหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัมหลังคากันแดดแบบ
Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน
14 รายการ บรรจุไว้ในแผนสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5
หน้า 2 งบประมาณ 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
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ลําดับที่ 4 สํานักปลัด งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมวดค่าบํารุงรักษาและปรังปรุง
ครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมรถยนต์บันไดเลื่อนอัตโนมัติ หมายเลข 17 หมายเลขทะเบียน
ลป ผ 6905 โดยทําการซ่อมปรับปรุงระบบขาหยั่ง ระบบยกบันไดเลื่อนอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้า
ควบคุม บั นได ระบบน้ํามั นไฮดรอลิคและหล่อ ลื่น และระบบอื่น ๆ ที่ต้ องทํ าทํ างานเกี่ยวข้ อ ง
สัมพันธ์กัน (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 6) งบประมาณ 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินฯ โปรดยกมือครับ
นายจาตุร งค์ พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลํา ปาง เห็น ชอบให้ข ยายเวลา
เบิกจ่ายเงินฯ 11 เสียง ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จํานวน 11 เสียง เห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ของสํานักปลัด งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมวดค่าบํารุงรักษาและปรังปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าซ่อมรถยนต์บันไดเลื่อนอั ตโนมัติ หมายเลข 17 หมายเลขทะเบียน ลป ผ 6905 โดยทํ าการซ่อม
ปรับปรุงระบบขาหยั่ง ระบบยกบันไดเลื่อนอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าควบคุมบันได ระบบน้ํามันไฮดรอลิค
และหล่อลื่น และระบบอื่น ๆ ที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 6) งบประมาณ
1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง

5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง กรณีก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทัน
ในปีงบประมาณ 2560 จํานวน 1 โครงการ เป็นเงินจํานวน 6,043,375 บาท (หกล้านสี่หมื่น
สามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 5.3 ญั ตติ เรื่อ ง เสนอญั ต ติข ออนุม ัติข ยายเวลาเบิก จ่า ยเงิน ในหมวดค่า ครุภ ัณ ฑ์ ที่ด ิน และ
สิ่ งก่ อ สร้ า ง กรณี ก่ อหนี้ ผู ก พั นในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่ ไ ม่ ส ามารถเบิ ก จ่ ายเงิ น ได้ ทั นในปี
งบประมาณ 2560 จํานวน 1 โครงการ เป็นเงินจํานวน 6,043,375 บาท (หกล้านสี่หมื่นสามพัน
สามร้อ ยเจ็ด สิบ ห้าบาทถ้ว น) เกี่ย วกับ ญัตติฯ นี้ ผมได้รับ หนังสือ ที่ ลป 52003/4709 ลงวันที่ 25
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สิง หาคม 2560 เรื่อ ง ขอแก้ ไ ขข้อ ความในญั ต ติฯ และมี ห นั ง สือ ที่ ลป 52003/4710 ลงวั น ที่ 25
สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอแก้ไขรายละเอียดในเอกสารประกอบญัตติ ผมจะต้องขอมติยินยอมจาก
ที่ประชุมสภาในการขอแก้ไขญัตติดังกล่าวนะครับ สมาชิกท่านใดยินยอมให้แก้ไขข้อความในญัตติ และ
รายละเอียดประกอบญัตติในระเบียบวาระข้อ 5.3 โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนคร ยินยอม 14 เสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่มียินยอม มี
หรือไม่ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนคร ไม่ยินยอม ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติยินยอมให้แก้ไขข้อความในญัตติ และรายละเอียดประกอบญัตติ
ในระเบียบวาระข้อ 5.3 จํานวน 14 เสียง ไม่ยินยอม ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ผู้เสนอ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติฯ
ญัตติ
เรื่ อ ง เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีก่อหนี้ผูกพันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันในปีงบประมาณ 2560 จํานวน 1 โครงการ
เป็นเงินจํานวน 6,043,375 บาท (หกล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีก่อหนี้ผู กพันในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จํานวน 1 โครงการ เป็นเงินจํานวน 6,043,375 บาท (หกล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
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 จึงมีความจําเป็นต้องขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินหกเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 57 วรรคสอง
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เหตุผล
เนื่องจากเทศบาลนครลําปาง ได้ดําเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลาง(หลังเก่า)
เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง โดยเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และได้รับอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2558
ซึ่งต่อมาในปีงบประมาณ 2559 ได้ทําสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจํากัด พ.อภิวัฒน์การก่อสร้าง ตามสัญญา
จ้างเลขที่ 43/2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เป็นเงินจํานวน 18,595,000 บาท ต่อมาได้รับอนุมัติจาก
นายกเทศมนตรีนครลําปางให้กันเงินได้อีกหนึ่งปี ตามสัญญาจ้างดังกล่าว ได้เบิกจ่ายเงินไปแล้ว จํานวน
12,551,625 บาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 6,043,375 บาท (หกล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบ
ห้าบาทถ้วน) แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายได้ทัน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความ
จําเป็นที่ต้องดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ เพื่อรองรับการจัดตั้ งพิพิธภัณฑ์ (มิวเซียมลําปาง) ของสถาบั น
พัฒนาการเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จึงมีความจําเป็นต้องขอขยายเวลาเบิกจ่ายต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกิน
หกเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 57 วรรคสอง จํานวน 6,043,375 บาท
(หกล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการเสนอญัตติ ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่แนบมาพร้อมนี้
ดังนั้น จึงขอโปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายเงินได้ทัน ในปีงบประมาณ 2560 เป็นเงินจํานวน 6,043,375 บาท (หกล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อย
เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 57 วรรคสอง ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ครับ เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง โดยหลักการและเหตุผลก็เห็นด้วย
นะครับ เพียงแต่ว่า ในการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ผมได้ฟังท่านผู้บริหารได้ชี้แจง
ไว้เกี่ยวกับเรื่องของมิวเซียม ท่านเคยบอกว่า การส่งมอบงานภายใต้คู่สัญญางบประมาณสิบแปดล้าน
ที่ผ่านมา ตอนนี้ก็เกินระยะเวลามาแล้ว และถูกปรับอยู่ ผมขีดเส้นใต้ไว้ชัดเจนว่า ภายในเดือนสิงหาคมนี้
ต้องส่งมอบงานทั้งหมด ถ้าไม่ส่งมอบงานภายในเดือนสิงหาคมนี้ ก็เข้าสู่กระบวนการยกเลิกสัญญา
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แต่ว่าตอนนี้งานต่าง ๆ ก็ดําเนินการไปมากแล้ว ยกตัวอย่างเช่น จอ LED ขนาดใหญ่ ก็เตรียมพร้อมที่จะ
นําไปติดตั้งได้ คงใช้เ วลาในการติด ตั้งไม่มากนั ก ผู้รับ เหมาคงจะดําเนินการได้รวดเร็ ว ภายในเดือน
สิงหาคมนี้น่าจะจบสิ้นได้ ถ้าไม่จบสิ้น ก็ต้องจบเรื่องสัญญา ผมยังอยากให้ทางผู้บริหารได้อธิบายกับ
เพื่อนสมาชิก และผมได้ฟังว่า ปัจจุบันงานที่ยังเหลือค้างอยู่ มีอะไรบ้าง ไม่มาก ไม่น้อยแล้วใช่หรือไม่
เพื่ อ ตั ว ผมเองจะได้ใ ช้ ป ระกอบการพิ จารณาญั ต ติว่ า จะอนุ ญ าตให้ ขยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น หรื อ ไม่
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มี เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอชี้แจง
นิดหนึ่งนะครับเรื่องของการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีก่อหนี้ผูกพัน
ของปี 2559 จํานวนเงิน 6,043,375 บาท (หกล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) จริง ๆ แล้ว
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติเข้าใจถูกต้องแล้วนะครับ คือ หมดสัญญาไปเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็อยู่ระหว่าง
การปรับ และยังเป็นอํานาจของสภา การขอขยายในที่นี้ ไม่ใช่การขอขยายสัญญาแต่เป็นการขยายการ
เบิกเงิน เพราะหลังจากสิ้นเดือนสิงหาคม ที่พูดไว้ว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้ บริษัทจะต้องดําเนินการให้
แล้ว เสร็ จ ถ้าหลั งจากสิง หาคมไปแล้ว ไม่แล้ว เสร็ จ ก็ เ ข้ าสู่ก ระบวนการที่จะยกเลิก สั ญ ญา เพราะ
ล่วงเลยเวลามาพอสมควร ซึ่งจะเกี่ยวพันกับการส่งมอบพื้นที่ให้กับ สพร. ในการติดตั้งนิทรรศการถาวร
ซึ่งใช้งบของ สพร. เพราะฉะนั้นเมื่อสัญญาได้เดินไปตามปกติ แต่ในยอดเงินของสัญญา นอกจากการ
ปรับแล้ว การเบิกจ่ายเงินยังเหลืองวดงานที่จะส่งมอบ ถ้าส่งงานทันภายในเดือนสิงหาคมนี้ ก็จะต้อง
เบิกจ่ายเงินในส่วนที่บริษัทจะได้รับ เพราะฉะนั้นจะต้องมีการขยายเวลาเบิกเงินไว้เพื่อที่จะขออนุมัติ
เบิกเงินส่วนที่เราจะต้องจ่ายให้กับบริษัท ถ้าบริษัทส่งงานภายในเดือนสิงหาคมทันนะครับ ถ้าภายใน
เดือนสิงหาคมบริษัทส่งงานไม่ทัน ก็เข้าสู่กระบวนการยกเลิกสัญญา ซึ่งเราก็ไม่ต้องจ่ายเงิน ซึ่งเป็นเรื่อง
ปกติทั่วไปครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในระเบียบวาระข้อ 5.3 ญัตติ เสนอญัตติ
ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาเบิ ก จ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง กรณี ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันในปีงบประมาณ 2560 จํานวน 1 โครงการ
เป็นเงินจํานวน 6,043,375 บาท (หกล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินฯ โปรดยกมือครับ
นายจาตุร งค์ พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลํา ปาง เห็น ชอบให้ข ยายเวลา
เบิกจ่ายเงินฯ 15 เสียง ครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จํานวน 15 เสียง เห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายเงินได้ทันในปีงบประมาณ 2560 จํานวน 1 โครงการ เป็นเงินจํานวน 6,043,375 บาท (หกล้าน
สี่หมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
5.4 ญั ตติ เรื่อง เสนอญั ตติขออนุมั ติกันเงินในหมวดค่ าครุภั ณฑ์ ประเภทครุภั ณฑ์
การศึกษา กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 โครงการ
เป็นเงินจํานวน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา กรณี
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 โครงการ เป็นเงินจํานวน 1,350,000 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เชิญ ผู้เสนอ
นายสุ วรรณ นครั งกุ ล รองนายกเทศมนตรีนครลํ าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติฯ
ญัตติ
เรื่ อ ง เสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ กั น เงิ น ในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ก ารศึ ก ษา กรณี ยั ง มิ ไ ด้
ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 โครงการ เป็นเงินจํานวน 1,350,000 บาท
(หนึง่ ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุ มั ติ กั น เงิ น ใน
หมวดค่ า ครุ ภ ั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภ ั ณ ฑ์ ก ารศึ ก ษา กรณี ย ั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผ ู ก พั น ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 จํ า นวน 1 โครงการ เป็ น เงิ น จํ า นวน 1,350,000 บาท (หนึ่ ง ล้ า นสามแสนห้ า หมื่น บาทถ้ ว น)
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ได้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กบั
เด็กนักเรียนในสังกัดอย่างทั่วถึง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 53 (1) มาตรา 56 (1) ทั้งนี้ เทศบาลนครลําปางยังมีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ก ารศึ ก ษา รายการชุ ด อุ ป กรณ์ เ พื่ อ การเรี ย นการสอนในรู ป แบบ
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“ห้ อ งเรี ย นอั จ ฉริ ย ะ” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น แต่มีความจําเป็นที่
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จํานวน 1 โครงการ เป็นเงินจํานวน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง
เหตุผล
เนื่ อ งจากเทศบาลนครลํ า ปาง มี ร ายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ป ร ะ เ ภ ท ค รุ ภ ั ณ ฑ์ ก า ร ศึ ก ษ า
รายการชุ ด อุ ป กรณ์ เ พื่ อ การเรี ย นการสอนในรู ป แบบ “ห้ อ งเรี ย นอั จ ฉริ ย ะ”กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้
ผู ก พั น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 โครงการ เป็นเงินจํานวน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้าน
สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ที่ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
และมีความจําเป็นจะต้องดําเนินการต่อรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
ดังนั้น จึงขอโปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติกั น เงิ น ในหมวด
ค่ า ค รุ ภ ั ณ ฑ์ ค รุ ภ ั ณ ฑ์ ก า ร ศึ ก ษ า ร า ย ก า ร ชุ ด อุ ป ก ร ณ์ เ พื ่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น รู ป แ บ บ
“ห้ อ งเรี ย นอั จ ฉริ ย ะ” กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 โครงการ
เป็นเงินจํานวน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อสภาท้องถิ่นไปอีกเป็นระยะเวลา
ไม่เกินหนึ่งปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติ
จากที่ประชุม ในระเบียบวาระข้อ 5.4 ญัตติ เสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ กั น เงิ น ในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ก ารศึ ก ษา กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน
1 โครงการ เป็ นเงินจํ านวน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้ว น) สมาชิก ท่านใด
เห็นชอบให้กันเงินฯ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบให้กันเงินฯ 15 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จํานวน 15 เสียง เห็นชอบให้กั น เงิ น ในหมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน
1 โครงการ เป็นเงินจํานวน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี
นอกนั้นงดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ครับ เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก่อนอื่น
ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้ท รงเกียรติในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ที่ได้ผ่านงบประมาณทั้ง 3 วาระ
รวมถึงภารกิจงานต่าง ๆ ทั้งการกันเงินต่าง ๆ ทั้งหมดทุก ๆ กิจกรรม ทุก ๆ ภารกิจ ผมต้องขอขอบคุณ
ทุกท่านด้วย แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ภารกิจงานต่าง ๆ ทั้งงบประมาณปี 2560 ที่กันเงินเอาไว้ ปี 2558
และ ปี 2559 ที่สําคัญคืองบประมาณปี 2561 ที่สภาแห่งนี้ได้ให้ความกรุณาผ่านให้ทั้ง 3 วาระ จะปล่อย
ให้ภาระงบประมาณทั้งหมดที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นของคณะผู้บริหารหรือข้าราชการ
ฝ่ายประจําอย่างเดียวก็คงจะไม่ทําให้บ้านเมืองของเราสําเร็จเท่าที่ควร ก็ขอฝากไปยังสมาชิกผู้ท รงเกียรติ
ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วช่วยกันเป็นหูเป็นตา ช่วยกันติดตามตรวจสอบ เร่งรัด รวม
ไปถึงอะไรที่ดี ไม่ดี ข้อเสนอแนะ รวมไปถึงอะไรที่บ่งบอกถึงความไม่เป็นประโยชน์กับบ้านเมือง ก็ขอได้
ความกรุ ณ าใช้ อํ า นาจที่ ห นึ่ ง คื อ อํ า นาจหน้ า ที่ ข องสมาชิ ก สภา อํ า นาจที่ ส องคื อ ให้ ท่ า นได้ ม าให้
ข้อเสนอแนะ มาตักเตือน มาให้คําแนะนําคณะผู้บริหารในทุก ๆ เรื่องได้ตลอดเวลา ผลประโยชน์ของพี่น้อง
ประชาชนเป็นที่ตั้ง ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาทุก ๆ ท่านอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒนา วานิชสุ ขสมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรีย นท่า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ผมจะใช้เ วลาสั้น ๆ นะครับ ก็ตามธรรมเนียมเมื่อเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีผ่านแล้ว
นายกเทศมนตรีก็ต้องขอบคุณ นี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ แต่ผมเข้าใจว่าท่านไม่ได้ขอบคุณตัวผม เพราะ
ผมไม่เห็นด้วย ก็อยากจะมีเรื่องกราบเรียนในวาระอื่น ๆ นิดหนึ่งว่า เทศบาลที่ใกล้เคียงกับบ้านเรา คือ
เทศบาลเมืองลําพูน เขาเป็นเขตปลอดขยะเปียก ซึ่งได้มีการทํามาล่วงหน้าหลายเดือนแล้ว และในวันที่
2 กั น ยายน 2560 นี้ ทั้ ง จั ง หวั ด เขาจะประกาศเป็ น เมื อ งปลอดขยะเปี ย ก นี่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ น่ า ชื่ น ชมยิ น ดี
บ้านเมืองรอบ ๆ เราเขามีอะไรพั ฒนาไปเยอะ แต่ลํ าปางก็ ยั งไม่มีกิจกรรมดั่ งที่ผมได้ก ราบเรีย นไป
สํ าหรั บ ในเรื่อ งของร่างเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่า ยที่ก ระผมได้แ สดงความไม่เ ห็ นชอบด้ ว ยนั้ น
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เพราะว่า หลัก ๆ ใหญ่ ๆ เป็นงบประมาณที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบ ส่วนใหญ่ท่านจะเห็นว่าโครงการ
ลงทุนนั้น อยู่ในแผนเพิ่มเติมทั้งนั้นเลย นั่นก็หมายถึงว่า เป็นโครงการระยะสั้น ๆ ที่คิดได้เมื่อไหร่ก็รีบ
จับใส่ ประการถัดมา ท่านผู้บริหารบอกว่า เชื่อมั่น และก็เชื่อมั่นว่าถูกต้อง แต่ท่านไม่ได้แสดงหลักฐาน
รูปแบบแปลนอะไรที่จับต้องได้ เอาตัวเงินเป็นตัวตั้ง และไปเขียนรายละเอียดตามเงิน มันไม่ถูก ตัวอย่าง
ง่าย ๆ ที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไป ได้ยื่นขอแปรญัตติไป สถานีบริการรถม้า ไม่ได้กําหนดเลยว่าจะเอา
ตรงไหน ยั ง ไง รายละเอี ย ดไม่ ป รากฏ ก็ เ กิ ด ปั ญ หาความไม่ ส มบู ร ณ์ ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ LED 12 จุดก็เหมือนกัน บอกว่า ต้องใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ตารางเมตร แต่ไม่กําหนดจุด
ติ ด ตั้ ง ตรงไหน นี่ ก็ จ ะเกิ ด ปั ญ หา 55 โครงการที่ ม าขอกั น เงิ น หกสิ บ เจ็ ด ล้ า นเจ็ ด แสนบาทเศษก็
เช่นเดียวกัน แสดงถึงการมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการท้องถิ่น ก็เรียนให้ท่านทราบไว้ นี่เป็น
สิ่งที่ผมได้แสดง ก็ขาดตกบกพร่องมันก็มี เราก็ให้อภัยกันได้ แต่ว่ามันแสดงถึงความที่ไม่ไว้วางใจเลย
การที่บริหารแบบ จะว่า เกษตรกรเขาก็ต้องรู้จักหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท่านก็ตอบแบบเกษตรกร
เหมือนกัน สมาชิกถามอะไร ท่านก็ตอบแบบข้าง ๆ คู ๆ ครับ นี่ก็เป็นการที่ผมได้เรียนให้ท่านประธาน
ทราบถึงเหตุผลที่กระผมได้แสดงความคิดเห็นไป ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมก็ยินดีที่งบประมาณ
ของปี 2561 ผ่านไปด้วยดี ก็มีการอภิปรายซักถาม แม้ว่าจะมีหลาย ๆ เรื่องที่เราอยากจะขอปรับลด
อะไรต่าง ๆ ก็เป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ของสภา แล้วที่นายกได้ฝากไปยังสภาว่า หากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
จะให้ช่วยให้เห็นว่า ติดตาม น่าจะเป็นข้อสังเกต ข้อแนะนํา ก็ขอให้เรียนไปที่ฝ่ายบริหารได้ นี่ก็แน่นอน
ครั บ เป็ น หน้ า ที่ สิ่ ง ที่ ผ มอยากจะขอฝากนิ ด หนึ่ ง ก็ คื อ ที่ ลื ม ไม่ ไ ด้ คื อ ฝ่ า ยข้ า ราชการประจํ า นะครั บ
ถึงแม้ว่าการตรวจสอบในสภาก็อาจจะมีฝ่ายตรวจสอบเพียงน้อยนิด ทําอะไรไม่ได้มาก เราก็ยังเป็นที่พึ่ง
ของพี่น้องประชาชนของเทศบาลได้อยู่นะครับ หากมีหลักฐาน มีอะไรที่คิดว่า ไม่ชอบมาพากลก็ขอให้
ส่งมาที่สมาชิกสภา อย่างน้อยผมคนหนึ่งนะครับ แม้ว่าจะมีคนเดียว เสียงเดียวผมก็จะทําหน้าที่อย่าง
เต็มกําลังความสามารถ ผมไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งเฉย ไม่ทําอะไร รอให้ฝ่ายบริหารมาเมตตา ชวนไป
เป็นผู้สมัครสมาชิกสภา อย่างนี้ผมไม่กล้าทํา เป็นการกระทําที่น่าละอาย เพราะฉะนั้นฝ่ายข้าราชการ
ประจําให้เชื่อมั่น อย่างน้อยมีผมคนหนึ่ง มีหลักฐานมีอะไรให้แจ้งมา ในสภาไม่สามารถทําอะไรได้ ผมก็
จะส่งไปยังฝ่ายตรวจสอบที่อยู่ภายนอกครับ ขอบคุณครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ เราก็ใช้เวลามาพอสมควร วันนี้ผม
ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่านที่เ ข้า ร่ว มประชุ มในวั นนี้ การประชุ มวั น นี้ผ่ านไปด้ว ยความเรี ย บร้ อยดี ทั้ง การ
พิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ รวมทั้งญัตติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในนามของสภาเทศบาล
ผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ผมขอปิดการประชุม
เลิกประชุม เวลา 16.45 น.
(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื่อ).....................................................................
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
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