รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560
วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
------------------------รายนามผู้เข้าประชุม
1. นายกิตติ
จิวะสันติการ
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
2. จ.ส.อ.สมบูรณ์
บรรจงจิตต์
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
3. นายจาตุรงค์
พรหมศร
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
4. นายแพทย์วัฒนา
วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
5. นายสมหมาย
พงษ์ไพบูลย์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
6. นายณัฐธนวัฒน์
ปัญญาพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
7. นายสุบิน
ชุ่มตา
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
8. นายนวพัฒน์
ไหวมาเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
9. นายพิทักษ์
แสนชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
10. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
หงษ์ใจสี
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
11. นายสันติ
เขียวอุไร
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
12. นายนพดล
ผดุงพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
13. นายจรูญ
เติงจันต๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
14. นางสุดารัตน์
บุญมี
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
15. นายสมบูรณ์
คุรุภากรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
16. นายวิบูลย์
ฐานิสรากูล
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
17. นายสมัย
เมฆนคร
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
18. นายณัฐกิตติ์
บรรจงจิตต์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
19. พันตรีวิชานนท์
แดงสร้อย
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
20. นายเกษม
ปัญญาทอง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
21. นายบริบูรณ์
บุญยู่ฮง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวอมลยา
2. นายประสิทธิ์

เจนตวนิชย์
หรรษ์หิรัญ

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ป่วย)

-2รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายกิตติภูมิ
2. นายสมเกียรติ
3. นายสุรทัศน์
4. นายสุวรรณ
5. นางนพวรรณ
6. นางจันทร์สม
7. นางชนูสี
8. นายสุคนธ์
9. นายสมภพ

นามวงค์
อัญชนา
พงษ์นิกร
นครังกุล
ธนะสุวัตถิ์
เสียงดี
อินดาวงศ์
อินเตชะ
สุวรรณปัญญา

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพิชิต
2. นางอินทมาศ
3. นายพีระยศ
4. ส.ต.ท.สวาท
5. นางวรรณศรี
6. นางดวงจันทร์
7. นายพงค์กร
8. นายอรรณพ
9. นายสุนทร
10. นางสาวอุษา
11. นายวิสิษฐ์
12. นายสมชาย
13. นายบรรยง
14. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์
15. นางสาวพัฒนี
16. นางสาววิไล
17. นายธงชัย
18. นางวิลาวัณย์
19. นางชัญญานุช
20. นางสาวนัทธ์หทัย
21. นางสาวฉลัทชา

โมกศรี
สมพงษ์
วิรัตน์เกษ
จําปาอูป
อินทราชา
ทองกระสัน
รัตนประเวศ
สิทธิวงศ์
จวงพลงาม
สมคิด
ดวงแก้ว
ขันอุระ
เอื้อนจิตร์
คุณชมภู
เมืองใจมา
วงศ์พรม
พัวศรีพันธุ์
บุษราคัม
ทองคํา
ฟูวุฒิ
ปัดสาพันธุ์

ปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นิติกรชํานาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

-322. นางพัชนิดา
23. นางวิจิตรา
24. นางเบญญาภา
25. นางนฤมล
26. นางสุพิณ
27. นางเลิศลักษณ์

สุวรรณจักร์
เตียวตระกูล
ต้นกันยา
สุขขํา
จันทร์ทิพย์
ทรัพย์รุ่งทวีผล

นักวิชาการคลังชํานาญการ
นักวิชาการคลังชํานาญการ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นักวิชาการสุขาภิบาล
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

ฯลฯ
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้
เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 บัดนี้
สมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหน้าส่วน
การงานของเทศบาลนครลําปาง ตลอดจนผู้ที่ส นใจได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย และได้
เวลาตามกําหนดนัด หมายแล้ว คือ เวลา 9.30 น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลําปาง 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 1 ประจําปี 2559 ในนามสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่
จะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศฯ
เชิญครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ ในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระของการประชุมสภาในวันนี้ กระผมมีประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง และหนังสือ
ของสํา นัก งานเทศบาลนครลํา ปาง ซึ่ง ใช้ป ระกอบการประชุม ในวัน นี้ เพื่อ เรีย นแจ้ง ให้ที่ป ระชุม
ได้รับทราบ ดังนี้

-4ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2560
........................................
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2560 และ
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้กําหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2560 มีกําหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2560 ดังความแจ้ง
แล้วนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2560 มีกําหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2560
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กิตติ จิวะสันติการ
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
และหนังสือ
ที่ ลป 52001/4479
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100
15 สิงหาคม 2560
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้
ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/47 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 เอกา
ทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
อํานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ ตําแหน่ง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํา นั ก และกอง
เป็ น ผู้ อ ภิ ป รายชี้ แ จงหรือ แถลงญั ต ติ แ ละตอบกระทู้ ต่ อ สภาเทศบาลนครลํา ปาง ดั ง รายชื่อต่อไปนี้

-51. 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 ได้ทําหน้าที่ในการ
ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 เทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่
ประธานจะแจ้งต่อที่ป ระชุม ข้อ 1.1 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ให้ใ ช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 เทศบาลนครลําปาง รายละเอียดตาม
เอกสารที่ทุกท่านได้รับนะครับ
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 ประกาศเทศบาลนครลํ า ปาง เรื่อ ง ให้ ใ ช้ แผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 เทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่
ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.2 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560 – 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 เทศบาลนครลําปาง รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับนะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
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สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 (วันที่ 25 พฤษภาคม 2560)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามั ญ สมั ยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี
2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เชิญ นายสมัย เมฆนคร
นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง ในหน้าที่ 39 บรรทัดที่ 10 ข้อความ “ถนนบายพาร์ท” ขอแก้ไขคําว่า “บายพาร์ท”
เป็น “บายพาส” แปลว่า ทางเลี่ยง ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข
รายงานอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้
แก้ไขรายงานการประชุมฯ ตามที่สมาชิกฯ ขอแก้ไข โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง มติเห็นชอบให้แก้ไขรายงาน
การประชุมฯ ครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมั ยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 หน้าที่ 39
บรรทัดที่ 10 คําว่า “บายพาร์ท” เป็น “บายพาส”
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง มติเห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุมครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
3.1 กระทู้ถาม โดย นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง
ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด ในสวนสาธารณะเขลางค์นคร
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ข้อ 3.1 กระทู้ถาม โดย นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ปัญหาความ
ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด ในสวนสาธารณะเขลางค์นคร เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อ
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดใน
สวนสาธารณะเขลางค์นคร
สวนสาธารณะเขลางค์นครเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ท่องเที่ยวและออกกําลังกายที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดลําปาง ประชาชนจํานวนมากมาใช้บริการ ตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืน นับเวลาเป็นปี
ผ่านมาแล้วสวนสาธารณะเขลางค์นครประสบปั ญหาเรื่องความไม่เ ป็นระเบียบเรีย บร้อยและความ
สะอาด อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) อยู่ประจํา สิ่งที่เกิดขึ้นคือ มี
เด็กวัยรุ่นนํารถจักรยานยนต์เข้ามาขับขี่เล่นในสวนฯ เป็นอันตรายอย่างยิ่งและมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ของ
คนจรจั ด ส่ว นการเก็ บ ขนขยะหลายวั นจึงมาเก็ บ ทํ าให้ เ กิด กองขยะจํ านวนมากส่งกลิ่นเหม็ น ผู้ม า
สวนสาธารณะได้รับความเดือดร้อนรําคาญ เสียสุขภาพจิต ปัญหาเกิดขึ้นเป็นเวลานานแล้ว ไม่ได้รับ
การแก้ไข
ข้าพเจ้าจึงขอตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีว่า การบริหารจัดการของท่านต่อสวนสาธารณะ
แห่งนี้เป็นวิธีที่ดีแล้วหรือไม่ จะแก้ไขปัญหาอย่างไรและเมื่อใด ข้าพเจ้าจะได้ชี้แจงตอบประชาชนผู้มาใช้
สวนสาธารณะฯ ให้ทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดบรรจุกระทู้ถามนี้เข้าสู่ในวาระการประชุมสภาเทศบาลที่จะถึงนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) สมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ผู้ตั้งกระทู้ถาม
(นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
และขออนุญาตท่านประธานสภาฯ นําเสนอภาพ power point ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านนะครับ หากมีกระทู้ที่จะนําเสนอด้วยภาพ ด้วยความเคารพนะครับ ขอความกรุณาส่งให้ผมดูก่อน
การประชุ มสั ก นิ ด นะครั บ เพราะเราไม่ ท ราบว่ า บางภาพจะไปกระทบสิ ท ธิ ของผู้ ใ ดหรือ ไม่ น ะครั บ
หมายถึงครั้งต่อไปนะครับ แต่วันนี้ผมอนุญาตครับ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ต่อครับ

-8นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับ นี่คือภาพ
สวนสาธารณะเขลางค์นคร ภาพต่อไป ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านจะเห็นนะครับ ว่ามีรถจักรยานยนต์
อยู่หลายคันเข้ามาขับขี่อยู่ในสวน ภาพต่อไป เป็นภาพบุคคลจะเรียกว่าคนจรจัดก็ว่าได้นะครับ เข้ามา
ภายในสวนสาธารณะ คาดว่าคงจะเมานะครับ จึงได้มานอนอยู่แบบนี้ อีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพกลุ่มคนนั่ง
ตั้งวงดื่มสุรา ผมก็ไม่ได้เข้าไปถ่ายใกล้ ๆ เกรงว่าจะได้รับอันตราย ภาพต่อไป เป็นภาพป้ายข้อห้าม ซึ่ง
ทางเทศบาลก็ ไ ด้นํ ามาติด ตรงประตู ท างเข้า สวนแล้ ว ว่ า ข้ อห้ ามของการเข้ ามาในสวนสาธารณะมี
อะไรบ้างนะครับ ภาพต่อไปเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น คือ มีไฟรั่วตรงเสาไฟส่องสว่างต้นนี้นะครับ ตรงบริเวณ
ห้องน้ําที่สร้างใหม่ ผมเห็นมีป้ายแขวนว่า “ไฟรั่ว” อยู่หลายวันแล้ว ก็ยังอยู่เหมือนเดิม แต่ก็ยังไม่ได้รับ
การซ่อมแซมอะไร และเป็นอันตรายด้วย ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ภาพต่อไปก็เป็นหลักฐานที่ผมพูดใน
กระทู้ว่ามีขยะตกค้างนะครับ คือช่วงที่ผ่านมามีขยะตกค้างเป็นเวลานานกว่าจะมาเก็บ แต่เดี๋ยวนี้เริ่มดี
ขึ้น และเห็นมาเก็บสม่ําเสมอ ก็ขอฝ่ายบริหารกําชับด้วยนะครับ ภาพต่อไปเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ได้
พาช่างมาซ่อมบํารุงเครื่องออกกําลังกาย ขอชมเชยนะครับ เมื่อมีสิ่งใดชํารุด พอแจ้งไป เจ้าหน้าที่ก็จะ
มาทําให้นะครับ และภาพนี้ก็เป็นการซ่อมบริเวณมือจับที่เป็นสนิม วิธีการก็คือ ใช้เชือกพันบริเวณที่เป็น
สนิมนะครับ นี่ก็คือภาพที่นํามาฉายให้ที่ประชุมได้เห็น ก็ขอเรียนถามท่านนายกฯ และขอรับฟังคําชี้แจง
ของท่านครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ต้อง
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสมาชิกสภา สมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ที่เป็นหูเป็นตา
และคอยติดตามสวนสาธารณะ เพราะท่านอยู่ใกล้ๆ นะครับ ผมก็ไม่เห็นต่างจากท่านนะครับ เพราะช่วง
เย็นผมก็อยู่สวนสาธารณะนี้เหมือนกัน ที่ท่านตั้งกระทู้ถามเป็นเรื่องสําคัญนะครับ ที่เราพยายามแก้ไข
กันมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ปีนี้ แต่ตั้งแต่ปีที่แล้ว ตั้งแต่ระบบความปลอดภัย คือ ยาม และงานรักษา
ความสะอาดดูแลสวนสาธารณะที่เราไม่สามารถที่จะสรรหาผู้รับจ้างได้ เราเปลี่ยนรูปแบบจากการให้
บริษัทประมูลมาดําเนินการเอง โดยจ้างคนงานภายใต้ 1 คน 1 สัญญา ในการบริหารจัดการที่ผ่านมา
ถามว่าดีหรือไม่ ไม่ดีครับ ปีงบประมาณ 2561 ก็ต้องปรับเปลี่ยนอย่างมาก เพราะผมไม่พึงพอใจในการ
บริหารแบบที่ผ่านมา ในเรื่องแรกก็คือ เรื่องขยะ ขยะในสวนสาธารณะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือ
ขยะในสวนสาธารณะจริง ๆ คือ คนมาใช้บริการ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 มีปัญหา คือรถของบริษัท
ชํารุด 3 คัน จึงทําให้เข้ามาเก็บขยะบ้าง ไม่เข้ามาเก็บบ้าง ทําให้เกิดปัญหาส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงใน
สวนสาธารณะ ทางคณะกรรมการจึงได้สั่งปรับเนื้องานที่บกพร่องตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว หลังจาก
นั้นก็ได้มีการปรับรูปแบบการบริหารของบริษัท ก็สามารถที่จะเข้ามาเก็บขยะได้อย่างสม่ําเสมอ หากวัน
ไหนมีปัญหาอีกก็ว่ากันไปตามสัญญา นี่ก็เป็นส่วนของขยะที่ทางบริษัทต้องเข้ามาเก็บ ขยะส่วนที่สอง
เป็ นปั ญหาจากขยะที่พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่รอบ ๆ สวนสาธารณะซึ่งมีปัญ หาอยู่ขณะนี้ ก้ํากึ่งของการใช้

-9กฎหมายซึ่ ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพระราชบั ญ ญั ติ ค วามเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของบ้ า นเมื อ ง มี ก าร
ปรับเปลี่ยน ซึ่งตัวผมเองตามกฎหมายเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่ได้เป็น เจ้าพนักงานตามกฎหมาย
แบบเดิม ไม่สามารถที่จะแต่งตั้งเทศกิจเข้าไปดําเนินการได้ ตามกฎหมายเป็นอํานาจสูงสุดของท่าน
ปลัด และรองปลัด ซึ่งได้บางจุดอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับทางจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะ
ดําเนินการอย่างไร จึงเป็นช่องว่างในขณะนี้ พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่รู้จะนําขยะไปทิ้งที่ไหน เพราะประตูสวน
ไม่ได้ปิดตลอด ระบบยามของเราไม่มีช่วงกลางวัน มีตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 6.00 น. ช่วงกลางวันก็เป็น
คนงาน 4 คนดูแลสวนสาธารณะ ไม่มียาม ทําให้พ่อค้าแม่ค้านําถุงขยะมากอง หลังจากที่บริษัทเก็บขยะ
ไปเรียบร้อยแล้ว ขยะส่วนหนึ่งก็มาจากกลุ่มนี้ซึ่งบริษัทไม่ได้เข้ามาเก็บตลอดเวลา มาเก็บเพียงวันละครั้ง
ก็เลยเป็นขยะตกค้าง ขยะก็มี 2 ส่วน ก็เลยกลายเป็นส่วนที่รับผิดชอบของบริษัทที่รับจ้าง ตรงนี้ก็ถือว่า
เป็นความบกพร่อง เราก็ได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้ว ขยะที่เก็บไปแล้วตกค้าง ส่วนนี้ทีมงานก็ต้องมา
นั่งคุยกันว่าจะดําเนินการอย่างไร ซึ่งก็เยอะพอสมควร พอช่วงเย็นผมได้ไปออกกําลังกายก็เห็นว่ามีขยะ
อยู่เยอะพอสมควร ส่วนที่สองเรื่องการกินเหล้าเมายา จะว่าเป็นผีบ้าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับ ก็มี
ประจํา เมื่อก่อนก็เคยไล่จากข่วงนคร พอออกจากนี้ก็ไปอยู่ใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ พอไล่อีกก็ไปอยู่
ที่สะพานแขวน และพอไล่อีกก็รวมกันไปอยู่ที่สวนสาธารณะ ผมก็ให้เทศกิจคอยไล่อยู่ตลอดเวลา พอ
เผลอก็พากันเข้ามาอีก เพราะตอนกลางวันเราไม่มียาม พอตกเย็นก็ไม่มี ไปอยู่ที่ไหน ผมก็ไม่รู้ และเรื่อง
เด็กที่มาขี่รถจักรยานยนต์ด้านในสวนนั้น ก็เป็นช่วงปิดเทอมครับ ผมก็ยอมรับความเป็นจริง ก็ใช้วิธีไล่อยู่
อย่างนี้ ความบกพร่องเกิดขึ้นที่เราก็คือ ไม่มียามตอนกลางวัน มีเพียงพนักงานดูแลรักษาความสะอาด
เพียง 4 คน นี่ก็เป็นเรื่องของคนกินเหล้าเมายา และเด็กวัยรุ่น ก็ติดตามอยู่ ในส่วนถัดมาเรื่องความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ซึ่งถือว่าเรื่องนี้อยู่ในเกณฑ์ดี เพราะถือว่าส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากคนที่มาออก
กําลังกาย เช่น ต้นไม้ตาย เขาก็หาต้นไม้มาปลูกให้ นี่ก็เป็นเรื่องของความมีจิตสํานึก ในเรื่องของการ
ช่วยกันดูแลสวนสาธารณะ ส่วนเรื่องของเสาไฟฟ้าที่รั่ว หน้าห้องน้ํา ก็เป็นอาทิตย์แล้วครับ ยังไม่มีการ
แก้ไ ข แต่ระบบไฟฟ้า ตอนนี้เ ราได้รับ ความร่ว มมือจากการไฟฟ้าส่ว นภู มิภาคจั งหวั ด ลํ าปาง ขอใช้
สวนสาธารณะเขลางค์นครเป็นสวนสาธารณะต้นแบบ โดยร่วมมือกับทางเทศบาลที่จะเปลี่ยนระบบไฟ
เป็นระบบ LED โดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าทั้งหมด และของเราก็อยู่ในเรื่องของการดูแลรักษา และ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการ ซึ่งเราคิดว่าถ้าการดําเนินการแล้วเสร็จระบบไฟฟ้าคงจะอยู่ในเกณฑ์
ที่ดี สํ าหรั บ เครื่องออกกํ าลั ง ก็ อยู่เป็ นเวลานานแล้วนะครั บ ถ้าจํ าไม่ผิด ก็ น่าจะไม่ต่ํากว่าสิบปี แล้ว
สําหรับชุดออกกําลังกายชุดนี้ เพราะว่ามีการซ่อมแซมแทบตลอดเวลา จริง ๆ แล้วถ้าถามว่าสภาพ
รองรับคนขนาดนี้ได้หรือไม่ ก็ยังเหนื่อยอยู่ จริง ๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยน แต่ผมก็พยายามว่าทําอย่างไร
ที่จะให้สามารถใช้งานได้ เพราะตอนนี้เครื่องออกกําลังกายได้กระจายออกไปตามชุมชนต่าง ๆ ค่อนข้าง
เยอะ กระจายคนออกไปค่อนข้างเยอะ ในส่วนของสวนสาธารณะเขลางค์ก็เช่นเดียวกัน ครั้งหนึ่งเราเคย
ใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพมาเพิ่มเติมเครื่องออกกําลังกายตรงฝั่งสิงห์ชัย ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วย
แบ่งเบาภาระของเครื่องออกกําลังกายชุดนี้ เพราะฉะนั้นเครื่องออกกําลังกายชุดนี้ หากวันไหนปรับปรุง

- 10 หรือแก้ไขไม่ได้ก็จําเป็นที่จะต้องเอาออก และก็จะต้องจัดตั้งงบประมาณเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนในอนาคต
ต่อไปนะครับ สําหรับวิธีการบริหารจัดการ ผมยอมรับว่า หลังจากที่เราเปลี่ยนระบบ เรื่องของความพึง
พอใจ คือ ยังไม่พึงพอใจนะครับ ในปีงบประมาณ 2561 คงต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ระดับหนึ่ง เพื่อที่จะให้การบริหารจัดการในสวนสาธารณะ ไม่ใช่เพียงแค่สวนสาธารณะเขลางค์นคร
เพียงอย่างเดียว คงต้องทุกสวนสาธารณะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่ว่าจะเป็นความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัย เรื่องระบบไฟฟ้า และระบบการรักษาความสะอาดต่าง ๆ
ในปี 2561 คงต้องมีการปรับรูปแบบให้ชัดเจนมากขึ้น และให้ดีมากขึ้นครับ ขอบคุณมากครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ได้ฟังท่านนายกฯ ตอบ
กระทู้ถามของผมแล้ว ท่านก็พูดว่าในปี 2561 จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ ผมก็อยากจะถามชัด ๆ ว่า
ระบบรักษาความปลอดภัยจะเป็นระบบรูปแบบใหม่ที่ดีกว่านี้ใช่หรือไม่ครับ คือ น่าจะเป็นการจ้างบริษัท
ยาม ไม่ใช่เป็นการจ้าง 1 คน 1 สัญญา ระบบ 1 คน 1 สัญญาทําได้ในกรณีเรื่องทั่วไปนะครับ เช่น คน
กวาดถนน ก็พอได้อยู่ แต่ในเรื่องให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในสถานที่ราชการ เราจ้างเป็น
บุคคล ผมว่าไม่เหมาะสม เพราะว่าความรับผิดชอบจะแตกต่างกันมาก ถ้าเราจ้างบริษัทรักษาความ
ปลอดภัย จะเป็นในรูปแบบนิติบุคคล จะมีสัญญา มีการค้ําประกันการทํางาน ทํางานไม่ดีเราก็สามารถ
ที่จะปรับ หรือลงโทษตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ที่ผ่านมา ผมก็ยังแปลกใจว่าทําไมฝ่ายบริหารถึงปล่อยให้
มีการจ้างแบบนี้ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้ว ผมก็คิดว่า
น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเร็ว ๆ นี้นะครับ ก็ขอฝากท่านนายกฯ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
รปภ.นะครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ต้อง
ขอขอบคุณข้อเสนอของท่านสมาชิกสภาฯ นะครับ ในปี 2561 ก็จะมีการปรับเปลี่ยน เพราะว่าในเรื่อง
ของ รปภ. ตอนนี้ก็มี พรบ.เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นเราใช้ระบบ 1 คน 1 สัญญา ก็คงจะไม่ครอบคลุม
ตาม พรบ.ได้อย่างชัดเจน ก็คงจะมีการปรับเปลี่ยน ก็จะเอาแนวทางที่ท่านสมาชิกฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
มาเป็นแนวทางในการทํางานต่อไป ขอบคุณมากครับ
3.2 กระทู้ถาม โดย นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง
(1) ความคืบหน้าของโครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาล
นครลําปาง (บริเวณห้าแยกประตูชัย) ถนนไปรษณีย์ ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน ลงแม่น้ําวัง
(2) ความคืบ หน้าของโครงการบูรณาการระบบสาธารณูป โภค และโครงสร้างพื้นฐานถนน
บุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก

- 11 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
ข้อ 3.2 กระทู้ถาม โดย นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง (1) ความคืบหน้า
ของโครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลําปาง (บริเวณ
ห้าแยกประตูชัย) ถนนไปรษณีย์ ตั้งแต่ถ นนพหลโยธิน ลงแม่น้ําวัง (2) ความคืบหน้าของโครงการ
บูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงแยกถนน
ช้างเผือก เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายบริบูรณ์ บุญ ยู่ฮ ง สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง ขอเสนอกระทู้ถ ามต่อ
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง
1. ความคืบหน้าของโครงการแก้ไขปั ญหาน้ําท่วมซ้ําซาก บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนครลําปาง(บริเวณห้าแยกประตูชัย)ถนนไปรษณีย์ ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน ลง
แม่น้ําวัง
2. ความคืบหน้าของโครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนน
บุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก
เพราะทั้ง สองโครงการนี้มี ว งเงินงบประมาณเป็ น จํ านวนมาก และมีผลกระทบต่ อการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของพี่น้องประชาชน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดบรรจุกระทู้ถามนี้ ในวาระการประชุมเดือน สิงหาคม 2560 นี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) บริบูรณ์ บุญยู่ฮง ผู้ตั้งกระทู้ถาม
(นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตตอบกระทู้
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ที่ให้ความสนใจ ในประเด็นคําถามที่ 1 ความคืบหน้าของโครงการแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลําปาง(บริเวณห้าแยกประตูชัย)ถนน
ไปรษณีย์ ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน ลงแม่น้ําวัง ก่อนอื่นต้องขอบคุณทีมงานสํานักการช่างที่มีประสบการณ์
จากการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากที่แยกเพ็ญทรัพย์กับแยกเวียงทอง จาก 2 จุดดังกล่าวได้แก้ไขปัญหา
และมีการวางแผนในการดําเนินการโครงการนี้ซึ่งถือว่าเป็นโครงการใหญ่โครงการหนึ่ง ที่บริเวณห้าแยก

- 12 ประตู ชัย ถนนไปรษณีย์ ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน ลงแม่น้ําวั ง ทํ าให้โ ครงการดั งกล่าวได้ดํ าเนินการไป
ค่อนข้างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนรอบสองฝั่งถนน ซึ่งตัวผมเองได้
นําทีมลงไปชี้แจงในเรื่องดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนด้วยตัวผมเอง หลังจากได้ดําเนินการก็มีการ
วางแผนที่ดีทําให้โครงการดังกล่าว ณ เวลานี้ได้ดําเนินการไปประมาณ 40% โครงการจะแล้วเสร็จตาม
สัญญาวันที่ 6 มกราคม 2561 ซึ่งเหลือเวลาค่อนข้างยาว เมื่อผมได้รับกระทู้ถาม ผมก็ได้สอบถาม
เจ้าหน้าที่ช่างคุมงานว่า โครงการดั งกล่าวจะแล้ว เสร็จเมื่อไหร่ ทีมงานก็ บ อกว่า มั่ นใจว่าโครงการ
ดั ง กล่ า วจะแล้ ว เสร็ จ ก่ อ นสั ญ ญาแน่ น อน เพราะฉะนั้ น โครงการที่ แ ล้ ว เสร็ จ 40% นี้ ถ ามต่ อ ว่ า มี
ผลกระทบต่อคนใช้รถใช้ถนนมากน้อยขนาดไหน ด้วยโครงการใหญ่ขนาดนี้หากตอบว่าไม่มีผลกระทบ
คงเป็ น ไปไม่ไ ด้ค รั บ มั น มีผ ลกระทบพอสมควร และในช่ว งระยะเวลาดั ง กล่า วต้ องขอบคุ ณ ทีม งาน
ประชาสัมพันธ์ ที่ได้มีก ารประชาสัมพันธ์ใ ห้กั บพี่น้องประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง กระแสการต่อต้าน
กระแสความไม่เห็นด้วยต่าง ๆ ก็ลดไปพอสมควร แต่ผมเชื่อว่าโครงการดังกล่าวเมื่อแล้วเสร็จจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากที่กระทบต่อเศรษฐกิจ
เมือ งมาเป็ นระยะเวลาที่ ย าวนานนะครั บ คํ าถามที่ 2 ความคืบ หน้าของโครงการบู รณาการระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก ที่เรา
เข้าใจกั นในเรื่องของสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ณ ตอนนี้ส ายไฟฟ้าลงใต้ดิน ในส่ว นของเทศบาลก็ รอให้
ทางการไฟฟ้าแจ้งมาว่าให้เราดําเนินการในส่วนของเทศบาลเมื่อไหร่ ในส่วนของการดําเนินการหา
ผู้รับเหมาเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าทั้งหมด ไม่เกี่ยวกับเทศบาล เรามีหน้าที่เมื่อทางการไฟฟ้าแจ้งมายัง
เทศบาล เราก็ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุของเราเท่านั้นครับ ตอนนี้รออย่างเดียว ใน
ความเชื่ อมโยงในช่ว งดั งกล่ าว ถามว่ านายกฯ ได้ ป ระสานงานได้ รั บ รู้ รั บ ทราบว่ า ทางการไฟฟ้ า ได้
ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว ก็เป็นการตอบแบบไม่มีเอกสารอ้างอิง เป็นเพียงการประสานงานส่วนตัวว่า
การไฟฟ้าอยู่ระหว่างการดําเนินการหาผู้รับจ้างที่จะมาดําเนินการ และสอบถามว่า ทางการไฟฟ้าจะ
เริ่มดําเนินการได้เมื่อไหร่ ทางการไฟฟ้าก็ตอบมาว่า ไม่น่าจะเกินเดือนกันยายน น่าจะเริ่มโครงการได้
นี่ก็เป็นโครงการของการไฟฟ้า ซึ่งทั้งหมดก็อยู่ท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะส่งเอกสารแจ้งมายังเทศบาล
เพื่อให้เทศบาลดําเนินการตามขั้นตอนของเทศบาลต่อไป ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระทู้ถามผมได้ถามถึงความคืบหน้า
การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก ทางท่านผู้บริหารก็ได้แจ้งว่า ขณะนี้ได้ดําเนินการไปกว่า 40% แล้ว
และคาดว่าจะเสร็จก่อนกําหนดสัญญาคือ วันที่ 6 มกราคม 2561 ส่วนในเรื่องของปัญหาผลกระทบ
ท่านผู้บริหารก็ยอมรับว่ามีผลกระทบมาก แต่ก็ได้ใช้วิธีทางสังคม คือไปอธิบายทําความเข้าใจ แต่ว่า
ภาพที่เกิดขึ้น และมีป ระชาชนอีก เป็ นจํ านวนมากที่ไ ม่ไ ด้รับ ฟังการชี้แจงทําความเข้าใจ ก็คือ พี่น้อง
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางผ่านบริเวณนั้น เช่น บริเวณสี่แยกหัวมุมทางที่ว่าการอําเภอ เห็นว่าทางฝ่ายบริหาร

- 13 ได้ประสานชี้แจงให้มีการเดินรถทางเดียว (one way) แนวใหม่ และได้มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ดูแล้ว
ก็ยังมีผู้ที่ได้สอบถามมายังกระผมเป็นการส่วนตัว ลักษณะก็คือ ยังไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนเส้นทางการ
เดินรถนะครับ ตรงนี้ก็อยากจะฝากให้ทางฝ่ายบริหารได้ทําการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ ผมเห็นว่า
มีป้าย LED ก็น่าจะใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นกว่านี้ เพราะว่าปัญหาเรื่องการจราจร
ในช่ว งเวลาเร่งด่ว นในช่ ว งตอนเช้า กั บ ตอนเย็ นถื อว่าสาหั ส อยู่ มากนะครั บ สํ าหรั บ ข้อ ที่ส อง ความ
คืบหน้าของโครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภคฯ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า สายไฟลงใต้ดิน ทางผู้บริหาร
แจ้งว่า รอให้ทางการไฟฟ้าแจ้งมาว่า จะดําเนินการเมื่อไหร่ ซึ่งท่านก็บอกว่า น่าจะได้เริ่มดําเนินการ
ภายในเดือนกันยายน 2560 นี้ อยากจะขอให้ท่านได้ยืนยันให้เป็นมั่นเป็นเหมาะ เพราะว่าลักษณะของ
การที่จะเอาโครงการไปรับประกันไว้ พี่น้องประชาชนก็จะเสียโอกาสนะครับ ถ้าจะยืนยันได้ว่ากันยายน
2560 นี้จะได้เริ่มดําเนินการ ผมก็จะได้นําเรียนต่อพี่น้องประชาชนที่ได้ฝากถามมา แต่ถ้ารับปากไม่ได้
ก็แล้วไป ขอบคุณมากครับ
3.3 กระทู้ถาม โดย ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลหลักเมือง (1) การก่อสร้างปรับปรุงได้ดําเนินการไปอย่างไร
(2) โครงการนี้จะแล้วเสร็จเมื่อใด
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้
ถาม ข้ อ 3.3 กระทู้ ถ าม โดย ร้ อ ยเอกศั ก ดิ์ ชัย หงษ์ใ จสี สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง เรื่ อ ง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลหลักเมือง (1) การก่อสร้างปรับปรุงได้ดําเนินการไปอย่างไร (2) โครงการ
นี้จะแล้วเสร็จเมื่อใด เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทู้ถาม
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลําปาง เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลหลักเมือง ดังต่อไปนี้
1. การก่อสร้างปรับปรุงได้ดําเนินการไปอย่างไร
2. โครงการนี้จะแล้วเสร็จเมื่อใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงส์ใจสี ผู้ตั้งกระทู้ถาม
(ศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

- 14 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอ
อนุญาตตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ในเรื่องของการก่อสร้างปรับปรุงศาลหลักเมือง
ใน 2 ประเด็น ประเด็นที่หนึ่ง คือ การก่อสร้างปรับ ปรุ งได้ดําเนินการไปอย่างไร และประเด็นที่สอง
โครงการนี้จะแล้วเสร็จเมื่อใด โครงการศาลหลักเมืองผมคิดว่า มาถึงเวลานี้พี่น้องประชาชนชาว
จังหวัดลําปางก็คงจะใจจดใจจ่อว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ และอยากจะเห็นภาพที่ชัดเจนว่า แท้ที่จริงจะสวย
อลังการมากน้อยขนาดไหน ก็คงไม่ต่างจากท่านสมาชิกสภาซึ่งมีความเป็นห่วงในเรื่องของศาลหลักเมือง
นะครับ ปัจจุบันศาลหลักเมืองได้หมดสัญญาไปแล้วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 เราก็ดําเนินการตาม
สัญญาคือ ปรับ เมื่อหมดอํานาจของนายกฯ ผมก็ขออํานาจจากสภาฯ พอหมดอํานาจของสภาฯ ไปแล้ว
ในเบื้อ งต้นผมก็ ขออนุ ญ าตจากท่านผู้ว่ าราชการจั งหวั ด ไปเรี ย บร้อยแล้ว และครั้งสุ ด ท้ายนี้คือขอ
อนุญาตต่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดไปอีก 3 เดือน ถามว่า ที่บอกว่าต่อ คือการต่ออะไร หลายคนคงงง
ว่าต่อสัญญาหรือ แต่ความจริงไม่ใช่ สัญญาได้สิ้นสุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่เป็นการให้ผู้รับจ้าง
ดําเนินการต่อโดยไม่ยกเลิกสัญญา แต่เรายืนยันค่าปรับตามสัญญาตามปกติ ขณะนี้การดําเนินการ
หลังจากการเบิกเงินในงวดที่ 1 ตั้งแต่งวดที่ 2 งวดที่ 3 จนหมด ณ เวลานี้เขาไม่เหลือเงินอะไรแล้ว แต่
ทางผู้รับเหมาก็ยังยืนยันอยากจะทําให้แล้วเสร็จ และทางผู้รับเหมาก็ได้ไปยืนยันกับทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดว่าจะดําเนินโครงการนี้ให้แล้วเสร็จ จะโดนปรับเท่าไหร่ โดยใช้แผนงานต่าง ๆ นําเสนอให้ผู้ว่าฯ
และผู้ว่าฯ ก็ได้อนุญาต โครงการดังกล่าว ณ เวลานี้ เราได้ดําเนินการไปประมาณ 85% อีก 15% เหลือ
แต่งานในรายละเอียด นี่คือส่วนที่หนึ่งที่อยู่ภายใต้สั ญญาของผู้รับเหมา ในส่วนที่สองคือได้รับเงิน
ช่วยเหลือบริจาคจากพี่น้องประชาชน ซึ่งกําลังดําเนินการก่อสร้างเป็นพญานาคทั้งข้างบน 36 ตัว และ
โครงการปิ ด ทองศาลหลั ก เมื อ งทั้ง หลาย ซึ่ งเป็ น เงิ น ที่ไ ด้ รั บ การบริ จ าคจากพี่ น้ อ งประชาชน เราก็
ดํ าเนินการคู่ขนานไป ก็ ค งเป็ นครั้งสุ ด ท้า ยที่ท างเราได้รับ การร้อ งขอจากผู้รับ เหมา ขอให้ ท่านผู้ว่ า
ราชการจังหวัดขยายเวลาอีก 3 เดือน ตัวผมเองในฐานะนายกเทศมนตรีก็ได้สอบถามช่างควบคุมงาน
ทั้งหมดว่า ภายใน 3 เดือนนี้จะแล้วเสร็จจริงหรือ ทุกคนก็มั่นใจว่า 3 เดือนจะแล้วเสร็จ เหตุผลเพราะว่า
ตอนนี้ผู้รับเหมาได้สั่งทําบัวที่ติดล้อมรอบเสาหลักเมือง หินแกรนิต ซึ่งได้สั่งเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การดําเนินการ พร้อมทั้งพื้น ตอนนี้บริเวณข่วงทั้งหมด บริษัทก็ได้เท และปั๊มลายได้เกินครึ่งแล้ว ก็มั่นใจ
ว่าภายใน 3 เดือนนี้ ถ้าไม่เสร็จก็คงจะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้ ก็ต้องยกเลิกสัญญาเท่านั้น เหลือเท่าไหร่
ก็ดําเนินการต่อให้แล้วเสร็จ เพราะฉะนั้นโครงการศาลหลักเมือง เชื่อมั่นว่า ถ้าเป็นไปตามที่ผู้รับเหมา
รับปาก ภายใน 3 เดือนนี้ ก็จะได้เห็นศาลหลักเมืองที่ชัดเจน ความสวยงามอลังการขนาดไหนก็คงจะได้
เห็น ก็จะได้เปิดโครงเหล็กอะไรต่าง ๆ ออกให้ชัดเจน ตอนนี้ข้างในศาลหลักเมืองได้เปิดเหล็กครอบอะไร
ออกเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเทพื้น แล้วก็จะติดบัว ฝ้าเพดานก็ได้ติดตั้งแล้ว ลายแกะสลักก็ได้
ติดตั้งแล้ว นี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่ผมได้ไปตรวจด้วยตัวเองครับ ขอบคุณมากครับ

- 15 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมได้ยื่นกระทู้ถามท่าน
นายกเทศมนตรี และท่านก็ได้ตอบมา แต่ผมก็จะขอกล่าวย้อนหลังไป มีบันทึกการประชุมเมื่อคราว
ประชุมวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ สภาแห่งนี้นะครับ ก็มีสมาชิกสภาได้ยื่นกระทู้ถามเรื่องของการ
ก่อสร้างปรับปรุงศาลหลักเมือง ท่านประธานครั บ ท่านนายกได้ตอบ ซึ่งมีบันทึกการประชุมไว้ใ น
หน้าที่ 7 ของรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 จะขออ่านสั้น ๆ ให้สภาได้รับทราบ ท่าน
ตอบว่า ผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 2,065,400 บาท ซึ่งเป็นงาน
งวดที่ 1 ที่ผู้รับจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลหลักเมืองได้ขอเบิกไป ยังคงค้างงวดที่ 2 – 6 ไว้ และสัญญา
สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ทางเทศบาลได้สั่งปรับอัตราวันละ 22,450 บาท ตั้งแต่วันที่ 16
มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา นี่คือรายงานการประชุมที่ได้รับรองไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ ถ้าปรับวันละ
22,450 บาท นับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559 จนถึงปัจจุบันนี้ เอาตัวเลขกลม ๆ นะครับท่านประธาน
22,450 x 365 (1 ปี) เป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น 8,194,250 บาท ถ้าถึง ณ วันนี้กี่วันแล้วครับ ในบันทึกการ
ประชุมบอกว่า ก็ได้ขอขยายเวลาโดยอนุมัติสภาไปทั้งหมด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ในช่วงนั้นยังมีการคิดค่าปรับ และมีการขออํานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดขยาย
เวลาไปอีก 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 – 31 กรกฎาคม 2560 ณ วันนี้ก็ยังไม่เสร็จ ท่าน
ผู้บริหารก็บอกว่า ผู้รับจ้างจะทํางานถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 แต่หากผู้รับจ้างยังดําเนินการไม่
แล้วเสร็จ ก็คงจะจบยกเลิกสัญญาไป นี่คือบันทึกการประชุมที่ท่านนายกฯ ได้ตอบเมื่อคราวประชุม
คราวที่แล้ว แต่มาวันนี้เมื่อผมได้ยื่นกระทู้ถาม ท่านนายกฯ ก็บอกว่าขออีก 4 เดือน จะมีอะไรมายืนยัน
ว่าอีก 4 เดือนจะเสร็จหรือไม่ครับ ในเมื่อไม่เป็นไปตามสัญญาก็ต้องยกเลิก และทําไมไม่ยกเลิกสัญญา
ปล่อยเวลาล่วงเลยมาเป็นปีกว่าแล้วครับ ความเสียหายเกิดขึ้น เพราะว่าศาลหลักเมืองเป็นที่เคารพบูชา
สักการะของพี่น้องประชาชน ไม่เฉพาะชาวลําปางครับ ทั้งประเทศนะครับ เพราะว่าศาลหลักเมืองใน
ประเทศไทยมีแค่ 4 – 5 ศาล และเป็นที่นับน่าถือตาของพี่น้องชาวลําปาง แต่วันนี้ท่านบอกว่าขอเวลา
อีก 4 เดือน ตรงนี้ผมไม่ทราบว่า เมื่อสัญญาหมดไปแล้ว ผู้รับเหมาก็สร้างไม่เสร็จ ต่อสัญญาได้ไป
เรื่อย ๆ ครับถ้าอีก 4 เดือนข้างหน้าไม่เสร็จ ท่านบอกว่าอีก 4 เดือนไปเรื่อย แล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับ
ขอฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหาร ตอบให้ชัด ๆ เลยครับว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ จะได้นําเรื่องนี้ไปชี้แจงต่อ
พี่น้องประชาชน ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เดี๋ยวจะ
เข้าใจผิดไปกั นใหญ่ ไม่ใ ช่เ ป็นการต่อสั ญ ญานะครั บ สั ญ ญาสิ้นสุดไปเรีย บร้อยแล้วนะครับ มันเป็ น
กระบวนการของทางพัสดุที่ใช้ระเบียบที่มีอยู่ดําเนินการ โดยการกําหนด 3 เดือนหรือ 4 เดือน ตัวผมเอง

- 16 ไม่ได้เป็นคนกําหนดนะครับ คือผู้รับเหมาขอเข้าดําเนินการโดยที่ไม่ให้เรายกเลิกสัญญา เขายินดีที่จะ
ดําเนินการและยินดีให้คงค่าปรับตามสัญญาทั้งหมด ถามว่าตั้งแต่งวดที่ 1 เป็นต้นมา ท่านสมาชิกสภา
ผู้ท รงเกีย รติเข้าใจถูก ต้องแล้วครั บ เราก็ ว่ากั นตามข้อกฎหมายต่อไป ว่าแล้ว เสร็จหรือไม่ ก็ย กเลิก
สัญญา หลังจากอํานาจผู้ว่าราชการครั้งสุดท้ายนี้ใน 3 เดือนคือ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่จะถึงนี้
นะครับ ถ้าไม่แล้วเสร็จเราก็ว่ากันไปว่าปรับได้เท่าไหร่ จะฟ้องร้องกันอย่างไร ค่อยว่ากันในข้อระเบียบ
กฎหมายต่อไปนะครับ ท่านเข้าใจถูก นะครั บ แต่ผิดไปนิด คือไม่ใช่การต่อสั ญญา สั ญญาสิ้นสุ ดไป
เรียบร้อยแล้ว แต่เป็นการใช้อํานาจใช้กระบวนการทางพัสดุเข้าดําเนินการ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนตลอด
ตั้งแต่อํานาจของนายกเทศมนตรี อํานาจสภา และตอนนี้ก็เป็นอํานาจของผู้ว่า ซึ่งเขาเป็นคนยืนยันเอง
ว่าจะกําหนดกี่วัน กี่เดือน กี่ปี เขาเป็นคนกําหนดเอง และเขาก็มีแผนงานเสนอท่านผู้ว่าอย่างชัดเจนว่า
จะแล้วเสร็จอย่างไร ให้ผู้ว่าเป็นผู้พิจารณา ก็อยู่ที่อํานาจของผู้ว่า หากหมด 3 เดือนแล้วผมเองก็คงไม่
เสนอต่อให้กับ ท่านผู้ว่านะครั บ ก็คงจะต้องยกเลิกสัญ ญา เพราะผมได้พู ดตั้งแต่ต้นแล้ว ว่า หากขอ
อํานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งสุดท้ายนี้ ยังไม่แล้วเสร็จ ก็จะต้องยกเลิกสัญญา และว่ากันตามข้อ
ระเบียบกฎหมายต่อไป ขอบคุณมากครับ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่ท่านนายกฯ
บอกว่า ไม่ได้เป็นสัญญา เป็นทางพัสดุ ก็ไม่เข้าใจว่า สัญญาพัสดุเป็นอย่างไรครับท่านประธาน เราจะ
สอบถามใครได้ครับว่า สัญญาเป็นอย่างไร และพัสดุเป็นอย่างไรครับ ในเมื่องานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ถ้าแบบนี้จะเรียกว่าบริษัทนี้ทิ้งงานหรือไม่ครับ ผมไม่รู้จะสอบถามใคร เพราะไม่มีความรู้
ด้านนี้ ท่านประธานจะอนุญาตให้ใครตอบได้หรือไม่ครับว่า เมื่อทําโครงการแล้วไม่เสร็จตามสัญญา
หรือทางพั ส ดุใ ช้พัส ดุ ก่อสร้างแทน และถามอีก ข้อหนึ่งว่า ถ้าสั ญญาบริษั ททํ าไม่เ สร็ จ ถือว่าทิ้งงาน
หรือไม่ครับ ต้องยกเลิกสัญญาหรือไม่ครับ ฝ่ายบริหารกรุณาตอบได้หรือไม่ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ผม
ขอขอบคุณนะครับที่เป็นห่วง แต่ผมว่า ผมได้ตอบชัดเจนแล้วนะครับว่า ณ เวลานี้ขั้นตอนถึงไหน และ
จะใช้เวลาอีกเท่าไหร่ ก็คงชัดเจนแล้ว คงไม่ให้ใครตอบแทนผมอีก ขอบคุณครับ

- 17 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ตรวจการณ์
จํานวน 1 คัน งบประมาณ 1,489,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่
เสนอใหม่ ข้อ 4.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ตรวจการณ์ จํานวน 1 คัน
งบประมาณ 1,489,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (สํานักปลัดเทศบาล) ผมได้รับ
หนังสือ ที่ ลป 52002/4472 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 จากฝ่ายบริหาร เรื่อง การแก้ไขข้อความใน
ญัตติฯ และได้มีสําเนาหนังสือดังกล่าวให้สมาชิกสภาฯ ทุกคนได้รับกันแล้วนะครับ
ในระเบียบวาระข้อ 4.1 ขอแก้ไข/เพิ่มเติม ดังนี้
หน้า/บรรทัด
ข้อความเดิม
หน้า 1 บรรทัดที่ 4
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
เหลือจ่ายจาก
หน้า 1 บรรทัดที่ 10 เหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
หน้า 1 บรรทัดที่ 13 ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจาก
หน้า 2 บรรทัดที่ 1
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติ
โอนเงินเหลือจ่าย

ข้อความที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ขออนุมัติโอนเงิน
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อ
ที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย

ก่อนที่จะให้ฝ่ายบริหารแถลงญัตติ จะต้องขอมติจากที่ประชุมสภาฯ ว่าจะยินยอมให้แก้ไขญัตติดังกล่าว
หรือไม่นะครับ สมาชิกฯ ท่านใดยินยอมให้แก้ไข/เพิ่มเติมข้อความในญัตติ ตามระเบียบวาระข้อ 4.1
โปรดยกมือขึ้นครับ ยินยอมให้แก้ไขฯ นะครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒ นา วานิช สุ ขสมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรีย นท่า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็
เป็นความกรุณาของท่านประธานฯ ที่ใจดีเหลือเกิน ที่ท่านพูดเมื่อสักครู่ ท่านเป็นผู้ขอแก้ไข ทําไมท่าน

- 18 ไม่ให้ผู้ขอแก้ไขได้อ่านรายละเอียดให้สภา และให้สมาชิกฯ ได้ทราบ ท่านไปทําหน้าที่แทนเขาแล้วหรือ
ควรที่จะให้ผู้ยื่น แม้แต่ในรายงานการประชุมสภา ท่านยังต้องให้สมาชิกขออนุญาต ขอแก้ไข และกล่าว
ด้วยวาจาเองว่าขอแก้ไขตรงไหน แต่กรณีอย่างนี้ ผู้ขอแก้ไขก็ควรจะบอกเอง เพราะไม่อย่างนั้นจะสับสน
ผมอ่านในหนังสือที่ขอแก้ไขแล้วยังสับสน จับต้นชนปลายลําบากเหลือเกิน อ้างนู่นอ้างนี่ กว่าจะจับแพะ
ชนแกะได้ เพราะฉะนั้นก็ควรจะให้ผู้ขอแก้ไขเขาได้ชี้แจงว่าจะขอแก้ไขตรงไหน อย่างไร น่าจะถูกต้อง
มากกว่านะครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง กรณีนี้ทางฝ่ายบริหารได้ทําเป็น
หนังสือขอแก้ไขฯ มายังผมนะครับ ผมจึงแจ้งในที่ประชุมได้รับทราบตามนี้ครับ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตครับท่าน
ประธาน ที่ผมนําเรียนเมื่อสักครู่เพื่อที่จะได้ฟังจากปากของฝ่ายบริหารว่า ที่ขอแก้ไขนี้ หมดแล้วหรือยัง
มีเท่านี้ใช่หรือไม่ จะได้เป็นคํายืนยันว่า ท่านขอแก้ไขเพียงเท่านี้จริง ๆ ไม่มีอะไรที่ผิดหรือขาดตกบกพร่อง
อีกแล้ว เท่านั้นเองครับ ถ้าหากท่านจะถือตามนี้ ก็สรุปได้ว่า ขอแก้ไขเพียงเท่านี้ เป็นที่ถูกต้อง ที่อ่ืน
ไม่ขอแก้ไขแล้ว ผมก็จะได้เข้าใจตามนี้ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ก็มีการแก้ไขตามที่ปรากฏใน
เอกสารที่ส่งให้กับสมาชิกสภาฯ นะครับ และขอความยินยอมจากท่านสมาชิกสภาฯ โปรดยกมืออีก
ครั้งหนึ่งนะครับ สมาชิกฯ ท่านใดยินยอมให้แก้ไข/เพิ่มเติมข้อความในญัตติ ตามระเบียบวาระข้อ 4.1
โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง ท่านประธานฯ ขอความ
ยินยอมที่ทางผู้เสนอญัตติขอแก้ไข/เพิ่มเติมข้อความฯ นะครับ ยินยอม 16 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใดไม่ยินยอมให้แก้ไ ขฯ
มีหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติยินยอมให้แก้ไข/เพิ่มเติมข้อความในญัตติ ตามระเบียบวาระข้อ 4.1
จํานวน 16 เสียง ไม่ยินยอม ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติฯ

- 19 ญัตติ
เรื่อง

เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณ ฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ตรวจการณ์ จํานวน 1 คัน งบประมาณ 1,489,000 บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (สํานักปลัดเทศบาล)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้ าพเจ้ า นายกิ ตติ ภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี นครลํ าปาง ขอเสนอญั ตติ เรื่ อง ขออนุ มั ติโ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการรถยนต์ตรวจการณ์ จํานวน 1 คัน งบประมาณ 1,489,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน) (สํานักปลัดเทศบาล) ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27
เหตุผล
เนื่องจากเทศบาลนครลําปาง มีความจําเป็นที่จะต้องจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ทดแทนรถยนต์ที่ใช้ใน
ราชการของเทศบาลที่ชํารุดใช้งานมาเป็นเวลานาน และได้จําหน่ายออกจากบัญชีครุภัณฑ์ของเทศบาลนคร
ลํ า ปางจํ า นวนหลายรายการ ส่ ง ผลให้ รถยนต์ ท่ี ใ ช้ใ นราชการของเทศบาลนครลํ า ปางไม่ เ พี ย งพอในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเทศบาลนครลําปาง
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่แนบมาพร้อมนี้
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ 1,489,000 บาท (หนึ่งล้าน
สี่ แ สนแปดหมื่ น เก้ า พั น บาทถ้ ว น) (สํ า นั กปลั ด เทศบาล) ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี การ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27
ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตต์ บรรจงจิตต์

- 20 นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่ง
ที่ ส มาชิ ก สภาจะได้ พิ จ ารณางบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี 2561 วาระ 1 เป็ น วั น ที่ เ ราจะต้ อ งให้
ความสําคัญเกี่ยวกับญัตตินี้ และผมคิดว่าญัตติที่ผู้บริหารเสนอเข้ามานี้เกี่ยวกับการเอางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2560 เข้ามาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการรถยนต์ตรวจการณ์
จํานวน 1 คัน งบประมาณ 1,489,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ผมได้คิดทบทวน
แล้วว่า องค์กรของเราเป็นองค์กรให้บริการสาธารณะ ทุกญัตติมีความสําคัญหมด ผมว่าฝ่ายบริหาร
ต้องตระหนั ก ถึงความสํา คั ญ เรื่ อ งการประหยั ด นะครั บ ในกรณีเ อาเงิน เหลือ จ่า ยจากงบประมาณ
ปี 2560 มา ผมก็ถือว่าเป็นการบริหารงานที่มีประโยชน์ คือ เอาเงินเหลือจ่ายที่เราไม่ได้ใช้แล้ว มาทํา
ประโยชน์ให้กับองค์กรเรา แต่ผมคิดว่าองค์กรของเรายังมีโครงการใหญ่ ๆ รออยู่อีกหลายโครงการ
ที่เราจะเอาเงินจํานวนนี้มาใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์ ถามว่ารถตรวจการณ์ จํานวน 1 คัน สําหรับฝ่าย
บริหาร มีความจําเป็นหรือไม่ ผมก็ถือว่ามีความจําเป็นนะครับ รถตรวจการณ์ที่มีอยู่ก็ใช้งานมานาน
8 – 9 ปีแล้ว แต่เราก็ต้องคิดว่า การประหยัดสําคัญกว่า โครงการใหญ่ ๆ อื่น ๆ ยังรออยู่อีกมากมาย
ที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ ผมก็ได้สอบถามเพื่อนสมาชิกหลายคนแล้วก็เห็นว่า ไม่มีความจําเป็น เพราะ
รถตรวจการณ์คันเก่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ เราควรจะชะลอโครงการนี้ไว้ก่อน ควรจะรอให้โครงการ
ใหญ่ ๆ ของเราหลายโครงการให้ดําเนินขับเคลื่อนให้ไปอยู่จุดที่สําเร็จก่อนนะครับ ดีกว่าจะเอามา
ใช้จ่ายในกรณีอย่างนี้ ผมว่าเราควรประหยั ด ประกอบกั บ ว่า เงินภาษีที่เ ราเก็ บ ได้ ก็ ยั งไม่ตรงตาม
เป้าหมายพอสมควร เราควรจะประหยัดตามนโยบายรัฐบาล และอีกอย่างผมว่ามีความสําคัญเกี่ยวกับ
องค์ ก รของเรามากนะครั บ โครงการนี้ ผ มขอให้ ชะลอไว้ ก่ อ น และหากโอกาสหน้ า ที่อ งค์ ก รได้ ทํ า
โครงการใหญ่ ๆ สําเร็จแล้ว ขอให้ฝ่ายบริหารเสนอเข้ามาใหม่ ผมก็ยินดีที่จะรับพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง
ด้ว ยความเต็ มใจ แต่ช่ว งนี้ผมขอชะลอไว้ก่อน และไม่เ ห็ นด้ว ย ส่ว นญั ตติอื่น ๆ ก็ ขอพิจารณาอีก ที
ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์
นายณั ฐ ธนวั ฒ น์ ปั ญ ญาพั น ธ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ใน
ส่วนของญัตตินี้ที่ท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง นายกิตติภูมิ นามวงค์ ได้เสนอญัตติขออนุมัติเงิน
งบประมาณรายจ่ายมูลค่า 1,489,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ผมได้อ่านญัตติ
วันแรกที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เอาญัตติทั้งหมดไปส่งให้ที่บ้าน ได้อ่านหลั กการเรียบร้อย เป็นที่เข้าใจ แต่
เหตุผลบอกว่า เนื่องจากเทศบาลนครลําปาง มีความจําเป็นที่จะต้องจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ทดแทน
รถยนต์ที่ใช้ในราชการของเทศบาลที่ชํารุดใช้งานมาเป็นเวลานาน และได้จําหน่ายออกจากบัญชีครุภัณฑ์
ของเทศบาลนครลําปางจํานวนหลายรายการ ขอนําเรียนท่านประธานสภาฯ ขอวิงวอนผ่านไปยังท่าน
นายกเทศมนตรีนครลําปางครั บว่า ในสภาพสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ ยุ ค ข้าวยากหมากแพงอย่างนี้

- 21 ชาวบ้าน พี่น้องในเขตเทศบาลนครลําปางได้ดําเนินเศรษฐกิจอย่างยากลําบากกว่าแต่ก่อนเยอะ อาจจะ
สืบเนื่องมาจากในเรื่องของความไม่เสถียรภาพของรัฐบาล ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจวันนี้พี่น้องทุกท่าน
รับทราบกันดีนะครับว่า เป็นยุคข้าวยากหมากแพงจริง ๆ และที่สําคัญที่สุด ที่สังเกตเห็นได้ชัดตั้งแต่
ท่านนายกเทศมนตรีได้ทําเทศบัญญัติงบประมาณมา ผมเองในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนคร กับพี่ ๆ
น้อง ๆ สมาชิกสภาทุกท่าน ตระหนักและเล็งเห็นถึงการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด และคุ้มค่ าสู งสุ ด กั บ เทศบาลนครลํ าปางกั บ ทุ ก โครงการ เราเห็ นกั นได้ชัด ว่า ท่านนายกฯ ได้
ประหยัดเงินงบประมาณของเทศบาลนครลําปางปีละหลายสิบล้านบาท แต่ในส่วนนี้ที่ผมจะขออภิปราย
ถามว่าผมเห็นด้ว ยหรือไม่กับ การซื้อรถตรวจการณ์ ในส่ว นตัว ผมไม่เ ห็นด้ว ยเลยในสภาวะอย่างนี้
1. สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยมั่นคง 2. โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลนคร นําโดยการบริหารของท่านนายกฯ
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ มีโครงการใหญ่ ๆ อีกหลายโครงการที่จะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาล
นครลําปางลงไปเพื่อพัฒนาเทศบาลนครลําปาง และที่สําคัญที่สุด ถนนหนทางที่ทางสํานักการช่างได้
ส่งเข้ามาในแผนงบประมาณ 4 ปีนี้ ให้สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ได้อนุมัติงบประมาณ ก็ยังเหลืออีกหลาย
โครงการมาก ฉะนั้นท่านประธานที่เคารพ อยากจะขอใช้เวทีแห่งนี้ได้นําเรียนไปยังท่านนายกเทศมนตรี
นครลําปางว่า โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์มูลค่า 1,489,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่น
เก้ า พั น บาทถ้ ว น) ขอให้ ท่ า นโปรดชะลอไว้ ก่ อ น ขอให้ ท่ า นโปรดเห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการใช้ เ งิ น
งบประมาณนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าสูงสุดกับพี่น้องในเขตเทศบาลนครลําปาง ในการพัฒนา
เทศบาลนครลําปางของเราให้เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กัน อย่างมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป ในส่วนนี้
ความเห็นส่วนตัวผม ขอไม่เห็นด้วย และขอชะลอโครงการนี้ และดูในอีกหลาย ๆ ญัตติ จะเห็นชัดเจนว่า
เป็นโครงการที่นําความเจริญ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับเทศบาลนครทั้งนั้น ในส่วนตัวผม ผมเห็นด้วย
ในทุกญัตติ แต่ญัตติขอซื้อรถตรวจการณ์นี้ ในส่วนตัวผม ไม่เห็นด้วย และโปรดนําเรียนท่านประธาน
ไปถึงท่านนายกฯ ให้ชะลอไว้ก่อน และเมื่อใดที่เทศบาลนครลําปางได้เก็บเงินภาษีได้ครบตามเป้าหมาย
เศรษฐกิจของพี่น้องในเขตเทศบาลนครลําปางได้ดีขึ้นกว่านี้ ผมเชื่อว่าสภาแห่งนี้อนุมัติแน่นอนกับเงิน
1,489,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) แต่ในช่วงนี้ขอท่านนายกเทศมนตรีได้โปรด
เห็นใจ พี่น้องเทศบาลนครลําปางเรากําลังก่อสร้างโครงการใหญ่ ๆ ซึ่งท่านนายกฯ เองก็ได้นําโครงการ
ใหญ่ ๆ หลาย ๆ โครงการที่เราได้ประจักษ์อยู่ เพื่อความเจริญเติบโตของเทศบาลนครลําปางเรา ใน
ญัตตินี้ ในส่วนตัวขออนุญาตไม่เห็นด้วย ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีข้อสงสัยอยู่ 2 ประการ ประการแรก
ในเหตุผลที่ทางฝ่ายบริหารได้นําเสนอว่า เนื่องจากเทศบาลนครลําปาง มีความจําเป็นที่จะต้องจัดซื้อ
รถยนต์ตรวจการณ์ ทดแทนรถยนต์ที่ใช้ในราชการของเทศบาลที่ชํารุดใช้งานมาเป็นเวลานาน และได้
จําหน่ายออกจากบัญชีครุภัณฑ์ของเทศบาลนครลําปางจํานวนหลายรายการ ตรงนี้หมายถึงว่า มีรถที่

- 22 เคยใช้ได้แล้วใช้ไม่ได้จําหน่ายออกไปแล้วหลายคัน ถูกหรือไม่ครับ และต่อมาบอกว่า ส่งผลให้รถยนต์
ที่ใช้ในราชการของเทศบาลนครลําปางไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเทศบาลนครลําปาง หมายความว่า มีเจ้าหน้าที่ มี
ผู้บริหารอย่างน้อย 3 กลุ่ม ว่าต้องการใช้รถ แต่รถไม่พอใช้ ผมจับประเด็นว่า รถได้จําหน่ายออกไป
หลายรายการคือหลายคัน แต่ทําไมเวลาที่จะขออนุมัติซื้อ จึงขออนุมัติเพียงคันเดียว และเป็นรถที่มี
ราคาสูง อีกประการหนึ่งที่สงสัยก็คือ ในส่วนของรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่ได้ชี้แจงมาบอก
ว่า การโอนลดมาจากแผนงานการศาสนาและนันทนาการ โอนลดมาจากงานวิชาการวางแผนและ
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว เป็ น งบลงทุ น รายจ่ า ยค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ งบประมาณประเภทรายจ่ า ยครุ ภั ณ ฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รายการโครงการที่โอนลดก็คือ รถรางขนาดไม่ต่ํากว่า 24 ที่นั่ง งบประมาณที่ได้
อนุ มั ติ ไ ปคื อ 1,700,000 บาท (หนึ่ ง ล้ า นเจ็ ด แสนบาทถ้ ว น) และชี้ แ จงมาในเอกสารประกอบว่ า
งบประมาณก่อนโอนคือ 1,700,000 บาท (หนึ่ง ล้านเจ็ ด แสนบาทถ้ว น) ดั งนั้น จํ านวนเงิ นที่โ อนคื อ
1,489,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพั นบาทถ้ว น) ทํ าให้งบประมาณหลั งโอนเหลือเพีย ง
211,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ผมอ่านเอกสารที่ทางฝ่ายบริหารนําเสนอประกอบ
ญัตติเข้ามา ผมก็สรุปเป็นใจความสั้น ๆ ว่า 1. เทศบาลได้จําหน่ายรถออกหลายคัน ทําให้รถไม่พอใช้จึง
มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อรถใหม่เข้ามาทดแทน แต่จําหน่ายออกไปหลายคันแต่ขอซื้อใหม่เพียงคันเดียว
แล้วงบประมาณที่โอนลดมาก็เป็นการโอนมาจากโครงการรถรางขนาดไม่ต่ํากว่า 24 ที่นั่ง ซึ่งเป็นของ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โอน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โอน
1,489,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ก็หมายความว่า รถรางขนาดไม่ต่ํากว่า
24 ที่นั่ง ก็ซื้อไม่ได้ใช่หรือไม่ครับ ตั้งไว้ 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และโอนมาซื้อรถ
ตรวจการณ์ 1,489,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้ว น) ขอให้ทางฝ่ายบริหารช่ว ย
อธิบายหน่อยครับ ว่า ทํ าไมงานโครงการที่อยู่ในแผนงานที่มีความจําเป็ นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ย ว
ส่งเสริมชุมชน และรถรางขนาด 24 ที่นั่ง ที่อนุมัติงบประมาณไว้ 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท
ถ้วน) ทําไมจึงไม่ได้ดําเนินการ ทําไมจึงรอมาจนเกือบจะสิ้นปีงบประมาณ และรอให้ท่านหยิบมาโอนได้
เพื่ อ ที่ จ ะซื้ อ รถยนต์ ต รวจการณ์ ที่ นั่ ง ได้ เ พี ย ง 7 ที่ นั่ ง คั น เดี ย ว แล้ ว รถคั น เดี ย วที่ ท่ า นขอซื้ อ มั น จะ
ตอบสนองความต้องการที่ท่านได้อ้างไว้ในเหตุผลว่า ทั้งฝ่ายผู้บริหาร ทั้งพนั กงานเทศบาล และทั้ง
เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงาน มันจะตอบความสนองความต้องการนั้นได้จริงหรือ คุ้มค่าจริงหรือ ขอบคุณ
ครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒนา วานิชสุ ขสมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรีย นท่า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ผม
เรียนท่านประธานสภาฯ ไปเมื่อสักครู่ ว่าหมดแล้วหรือที่จะขอแก้ไขนั้น จริง ๆ นั้นยังมีอีกเยอะแยะเลย

- 23 และผมก็เชื่อว่าตัวผู้ลงนามก็คือ ดร.กิตติภูมิฯ ในนามนายกเทศมนตรี ต้องอ่านผ่านตาทุกตัวอักษรแล้ว
เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งได้พูดว่า การประชุมในวันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง เพราะเรากําลังจะพิจารณา
ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี แต่ก็มีเรื่องขอโอนเงิน คําว่า เหลือจ่าย มันสร้างความ
สับสน ถ้าดูตามคํานิยาม คําว่าเงินเหลือจ่ายแล้ว ท่านก็มาขอแก้ไขมาก่อนล่วงหน้าการเข้าประชุมโดย
เป็นเอกสาร ไม่มีการแถลงเพิ่มเติมด้วย ผมถือว่าไร้ความรับผิดชอบ ยกตัวอย่างง่าย ๆ เล่มนี้ก็ยังมีเงิน
เหลือจ่ายอยู่ ก็ไม่ได้รับการขอแก้ไขใช่หรือไม่ คําว่าเงินเหลือจ่าย ใช้เวลา 3 – 4 วันนั่งอ่าน แค่คําว่า
เงินเหลือจ่ายคําเดียวก็ปวดหัวแล้วครับ ต้องหาคุณซาร่ามารับประทานแก้ปวดหัว มันมีความสําคัญ
มาก เพราะว่า ถ้าจะโอนเงินเหลือจ่ายจะต้องดําเนินการและบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว นี่ปรากฏว่าหลาย
รายการที่โอนเงินจํานวนมาก บางรายการไม่ได้ทําเลย เพื่อนสมาชิกอภิปรายไปแล้วว่าที่ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที่จะซื้อรถ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายที่นั่งนั้น ก็ไม่ได้ใช้ แล้วจะมาโอนเงินส่วนนี้
ไปซื้อรถอีกประเภทหนึ่ง แต่ตามระเบียบจะเรียกอย่างไรเพื่อให้ได้ มันได้ เมื่อได้ตามใจฉันแล้วก็ปรับ
แผนเพิ่มเติมแผนพัฒนา ก็ไม่ผิดระเบียบ แต่ถามว่าความชอบธรรมถูกต้องหรือไม่ ไม่ถูกต้องแน่นอน
แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพ เมื่อท่านเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี 2560 เข้ามา ทุกรายการมี
ความจําเป็นทั้งนั้น ทําตามคําเรียกร้องของประชาชน ทําตามความต้องการหรือความจําเป็นอะไร
ก็แล้วแต่ แต่ก็ไม่เอาไปใช้ตามนั้น แล้วจะให้เราเข้าใจว่าเพราะเหตุใด มีอีกหลายรายการตามที่จะขอ
โอนเงินนะครับ ผมจะขออนุญาตอภิปรายเลย โดยเฉพาะไปปรับปรุงผิวถนน ลาดยางผิวถนน ถ้าจะเอา
แต่ ใ นนี้ก็ ไ ด้ เ รื่ องรถยนต์ เหมือ นกั นทั้ งหมดนะครั บ ไม่ มีค วามจํ าเป็ น ใด ๆ เลยที่จ ะต้ องซื้อ รถคั น นี้
ประกอบกับหลักการและเหตุผลนั้นหยาบ ขออนุญาตใช้คําว่าหยาบ บอกแต่เพียงว่าจําหน่ายไปแล้ว
หลายคัน ที่จริงแล้วเอาง่าย ๆ มาคุยกันว่า ขณะนี้มีรถ 20 คัน ชํารุดใช้การไม่ได้ 19 คัน เหลือ 1 คัน
หมายเลขทะเบียนอะไรก็บ อกมา ก็เ ป็นที่เ ข้าใจแล้ว นี่ตีคําแล้วกํากวม จําหน่ายไปหลายรายการ
คันไหนบ้างก็ไม่รู้ ทะเบียนรถก็ไม่เคยเอาแสดง ที่สําคัญที่สุดฝ่ายบริหารก็ไม่เคยมาแถลงเพิ่มเติมเลย
สมาชิกสภาอย่างผมไม่สามารถที่จะนั่งมะโนเอาเองได้ว่า มันคืออะไร และต้องมาให้ถาม พอถามก็ตอบ
บ้าง ไม่ตอบบ้าง เพราะฉะนั้นความสําคัญของสาระ ผมว่าไร้สาระโดยสิ้นเชิง และก็ไม่เห็นด้วยที่จะทํา
เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในบันทึกข้อความก็มีแต่โอนเงินเหลือจ่าย เยอะแยะเลย ผมว่าปวดหัว
ครั บ ก็ไ ม่เห็ นด้ว ยที่จะทํ าเรื่องโอนเงินนี้ และก็ เขีย นผิด ๆ ถู ก ๆ โดยเฉพาะคนที่เซ็ นชื่อ ตั ว เองต้อง
รับผิดชอบนะครับ ผ่านตาท่านมาแล้ว และท่านยังปล่อยให้หลุดมาได้อย่างไร ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก่อนอื่น
ต้องขอขอบคุ ณ เหตุ ผลและข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกสภาที่ได้อภิปรายไปเมื่อสั กครู่ว่า มีค วาม
จําเป็นขนาดไหน ด้ว ยเหตุ ด้วยผลอย่างไร ผมน้อมรั บเหตุผลที่ทุก ท่านได้นําเสนอนะครั บว่ามีค วาม

- 24 จํ า เป็ น และจะติ ด ใจกั บ ญั ต ติ ดั ง กล่ า วมากน้ อ ยขนาดไหน ก็ ข อให้ ท างสมาชิ ก สภาผู้ ท รงเกี ย รติ ไ ด้
พิจารณากันด้วยเหตุด้วยผล ไม่ติดใจนะครับ เพราะว่าจากเหตุผลของสมาชิกสภาผมก็ถือว่าผมยอมรับ
ได้ว่าในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันก็ดี โดยเฉพาะโครงการใหญ่ ๆ ที่ยังคงค้างและยังดําเนินการอยู่และ
จําเป็นที่จะต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองของเรา ผมยอมรับได้นะครับ ขอให้
สภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ได้ช่วยกันพิจารณา แต่ที่มาที่ไปของโครงการดังกล่าว ผมต้องขออนุญาตใช้เวลา
เพียงนิดในการชี้แจง ก่อนที่จะส่งมอบให้กับสภาแห่งนี้ได้พิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ จริง ๆ แล้ว
รถรางหรือรถส่งเสริมการท่องเที่ยว จํานวน 2 คัน ที่เราได้ยกเลิกไป ผมเองไม่ได้เพิ่งมาทําตอนนี้ ผม
ได้ตั้งคณะทํางานให้ไปศึกษารายละเอียดอย่างชัดเจนว่า เรื่องรถดังกล่าว ถามว่าจัดซื้อได้หรือไม่ จัดซื้อ
ได้ ถามต่อว่าแล้วการบริหารจัดการอย่างไร ตรงนี้มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเบิกน้ํามัน คนขับ
เพราะเป็นรถที่ไม่สามารถจดทะเบียนกับขนส่งได้ แต่เป็นรถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ ประจวบเหมาะใน
ช่วงเวลาดังกล่าว โครงการของรัฐบาลได้ลงมายังเขตพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ปรากฏว่าทางชุมชนได้ทํา
โครงการขอซื้อรถแบบของเทศบาลไป 3 ชุ มชน แต่ป รากฏว่าได้รับ อนุ มัติทั้ง 3 ชุ มชน ก็ เ ลยมีรถที่
สามารถใช้ได้ เมื่อสามารถใช้ได้ ถ้าเทศบาลจะจัดซื้อเพิ่มอีก 2 คัน ก็กลัวจะมากเกินไปในระยะเริ่มต้น
ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ก็เลยจําเป็นที่จะต้องให้ชะลอโครงการดังกล่าวเอาไว้ก่อน และได้ขอ
โอนงบ ไม่ใช่เป็นงบเหลือจ่าย แต่เป็นงบที่เรายกเลิกโครงการไปตั้งเป็นโครงการใหม่ในการจัดซื้อรถ
ตรวจการณ์ สําหรับรถตรวจการณ์นี้สามารถใช้ได้ทุกหน่วยงาน ส่วนที่เราจําหน่ายไปแล้ว ก็จําหน่าย
ไปตามปกติ รถคันไหนที่เกินอายุ ไม่คุ้มค่าต่อการบํารุงรักษาเราก็ได้ประมูล ยกเลิก และได้จําหน่ายไป
อย่างถูกต้องตามระเบีย บนะครับ เพราะฉะนั้นสํ าหรั บญัตติดังกล่าวนี้ ทางคณะผู้บ ริหารหรือแม้แต่
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด คงไม่มีใครติดใจ ในการที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ด้วยเหตุด้วยผลของสมาชิกสภา
ที่ได้กล่าวมาทั้งหมด ก็เ ป็นเหตุผลที่เรายอมรับ ได้ โดยเฉพาะผมในฐานะนายกเทศมนตรียอมรั บใน
เหตุผลของท่านได้ ก็ขอให้ท่านได้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลตามความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในสภาแห่งนี้
ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ ไม่มีท่านใดอภิปรายนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในระเบียบวาระ
ข้อ 4.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ย านพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ต รวจการณ์ จํ า นวน 1 คัน งบประมาณ
1,489,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (สํานั กปลัดเทศบาล) สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานขอมติเห็นชอบ
ในระเบียบวาระข้อ 4.1 นะครับ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นนะครับ เห็นชอบ ไม่มี

- 25 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้นนะครับ ไม่เห็นชอบ 14 เสียง นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ไม่เห็นชอบ จํานวน 14 เสียง ที่จะโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่ ว ไป หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทค่ าครุ ภั ณฑ์ ย านพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ต รวจการณ์
จํ า นวน 1 คัน งบประมาณ 1,489,000 บาท (หนึ่ง ล้ านสี่แสนแปดหมื่น เก้าพั นบาทถ้ว น) (สํ านั ก
ปลัดเทศบาล) เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง 7 คน
4.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุ ม ชน งาน
สวนสาธารณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จํานวน
6 เครื่อง งบประมาณ 241,600 บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) สําหรับศูนย์ออก
กําลังกาย สวนสาธารณะเขลางค์นคร (สํานักการช่าง)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอ
ใหม่ ข้ อ 4.2 เรื่ อ ง เสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น เหลื อ จ่ า ย จากงบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 เครื่อง งบประมาณ
241,600 บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) สําหรับศูนย์ออกกําลังกาย สวนสาธารณะ
เขลางค์นคร (สํานักการช่าง) ก่อนจะให้ผู้บริหารแถลงญัตติ ก็มีหนังสือขอแก้ไขข้อความในญัตตินี้
นะครับ

ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอแก้ไข/เพิ่มเติม ดังนี้
หน้า/บรรทัด
ข้อความเดิม
หน้า 1 บรรทัดที่ 4
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอน
เงินเหลือจ่ายจาก
หน้า 1 บรรทัดที่ 11 เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย

ข้อความที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
เงินงบประมาณรายจ่าย

- 26 หน้า 1 บรรทัดที่ 14
หน้า 1 บรรทัด
สุดท้าย

ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจาก
แก่ประชาชน จึงมีความจําเป็นต้อง
จัดหาเครื่องปรับอากาศดังกล่าว
ไว้รองรับการบริการ

หน้า 2 บรรทัดที่ 1

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติ
โอนเงินเหลือจ่าย
จากงบประมาณรายจ่าย

หน้า 2 บรรทัดที่ 2

ขออนุมัติโอนเงิน
แก่ประชาชน จึงมีความจําเป็น
ต้องจัดหาเครื่องปรับอากาศ
ดังกล่าว ไว้รองรับการบริการ
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่แนบมาพร้อมนี้
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
เพื่อขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในส่วนที่ฝ่ายบริหารขอแก้ไข/
เพิ่มเติม ในระเบียบวาระข้อ 4.2 ผมจะขอมติยินยอมจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดยินยอมให้
แก้ไข/เพิ่มเติมข้อความในญัตติตามระเบียบวาระข้อ 4.2 โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานขอมติยินยอม
ให้แก้ไขข้อความในญัตติฯ ระเบียบวาระข้อ 4.2 นะครับ ยินยอม 14 เสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใดไม่มียินยอม มีหรือไม่ครับ
ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติยินยอมให้แก้ไข/เพิ่มเติมข้อความในญัตติตามระเบียบวาระข้อ 4.2
จํานวน 14 เสียง ไม่ยินยอม ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสุ วรรณ นครั งกุ ล รองนายกเทศมนตรีนครลํ าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติฯ
ญัตติ
เรื่อ ง ขอเสนอญัต ติ ขออนุ มั ติโ อนเงิ นงบประมาณรายจ่ าย ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้ง จ่ า ย
เป็ น รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุ ม ชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภท
ครุ ภั ณ ฑ์ สํ า นั ก งาน รายการเครื่ อ งปรั บ อากาศ จํ า นวน 6 เครื่ อ ง งบประมาณ 241,600 บาท

- 27 (สองแสนสี่ ห มื่นหนึ่ งพั น หกร้ อ ยบาทถ้ว น) สํ า หรั บ ศูน ย์ อ อกกํ าลั ง กาย สวนสาธารณะเขลางค์ น คร
(สํานักการช่าง)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้ าพเจ้ า นายกิ ตติ ภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี นครลํ าปาง ขอเสนอญั ตติ เรื่อง ขออนุ มั ติ โอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามหลักการและเหตุผล
ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ใน
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ สํ า นั ก งาน รายการ
เครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 เครื่อง งบประมาณ 241,600 บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
สําหรับศูนย์ออกกําลังกาย (ประเภทเครื่องออกกําลังกาย Fitness) สวนสาธารณะเขลางค์นคร (สํานักการช่าง)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
เหตุผล
ตามที่เทศบาลนครลําปางได้รับอนุมัติ งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้
ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง อาคารสํ า นั ก งานในสวนสาธารณะเขลางค์ น คร เป็ น ศู น ย์ อ อกกํ า ลั ง กาย
(ประเภทเครื่องออกกําลังกาย Fitness) เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกําลังกายอย่างเพียงพอ
เนื่องจากโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานดังกล่าว เป็นศูนย์ออกกําลังกาย (ประเภทเครื่องออก
กํ า ลั ง กาย Fitness) แต่ ยั ง ขาดเครื่ อ งปรั บ อากาศติ ด ตั้ ง ไว้ ป ระจํ า ศู น ย์ อ อกกํ า ลั ง กาย เมื่ อ เปิ ด ให้ บ ริ ก าร
แก่ประชาชน จึงมีความจําเป็นต้องจัดหาเครื่องปรับอากาศดังกล่าว ไว้รองรับการบริการ รายละเอียดตาม
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่แนบมาพร้อมนี้
ดั ง นั้ น ขอได้ โ ปรดนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง เพื่ อ ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้ง จ่ ายเป็ นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จํานวน
6 เครื่อง งบประมาณ 241,600 บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) สําหรับศูนย์ออกกําลังกาย
(ประเภทเครื่ อ งออกกํ า ลั ง กาย Fitness) สวนสาธารณะเขลางค์ น คร (สํ า นั ก การช่ า ง) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

- 28 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ สมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เท่าที่ได้อ่านจากหลักการและเหตุผล
การที่ทางเทศบาลจะจัดให้มีสถานที่ออกกําลังกาย ประเภทเครื่องออกกําลังกายฟิตเนส ความเห็ น
ส่วนตัว ผมเห็นว่าเกินบริการขั้นพื้นฐานนะครับ อย่างผมจะไปออกกําลังกาย ผมก็ไปออกกําลังกาย
กลางแจ้ง เพื่อที่จะให้เหงื่อออกนะครับ แต่ถ้าเป็นลักษณะของการออกกําลังกายประเภทฟิตเนส ใน
ญัตตินี้แจ้งว่า จะต้องมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเมื่อมีเครื่องปรับอากาศแล้ว ก็จะต้องมีค่าไฟฟ้า
ตามมาอีก แล้วผมเห็นว่าอาคารเดิมซึ่งเคยเป็นสํานักงานของสํานักการช่างส่วนหนึ่งตรงนั้น ก็ไม่ได้มี
ขนาดใหญ่โตอะไรเพียงพอที่จะรองรับการให้บริการพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาใช้ในลักษณะของฟิตเนส
เป็ นจํานวนมากได้ ดู แล้ว จะไม่ไ ด้เ ป็ นการให้บ ริการที่ทั่ ว ถึงและเท่าเทีย มกั นนะครั บ น่าจะเป็นการ
บริการเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลเท่านั้น และเป็นการไม่เหมาะสมในสภาวะที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ และ
เราจะไปเพิ่มรายจ่ายที่เกินความจําเป็นซึ่งจะต้องผูกพันให้มีค่าใช้จ่ายทางด้านงบประมาณตามมาอีก
ซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่เห็นนะครับว่าจะมีการซื้อในส่วนของเครื่องออกกําลังกายอีกหรือไม่ โดยความเห็น
ส่วนตัว ผมไม่เห็นด้วยกับญัตติการโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์
นายณั ฐ ธนวั ฒ น์ ปั ญ ญาพั น ธ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ใน
ความเห็ น ส่ ว นตั ว ผมเชื่ อ ในเรื่ อ งของความชอบส่ ว นบุ ค คลที่ มี เ หมื อ นกั น ยกตั ว อย่ า งง่ า ย ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน เราชอบทานก๋วยเตี๋ยว มีร้านก๋วยเตี๋ยว 2 ร้าน คือ ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ กับร้านก๋วยเตี๋ยวหมู
บางท่านก็เดินเข้าไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ เพราะชอบทานเนื้อ บางคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวหมู ก็เข้าร้าน
ก๋วยเตี๋ยวหมู ผมเปรียบเหมือนญัตติที่เสนอขออนุมัติเงินงบประมาณนี้ การออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดี
ที่สุดที่ทางรัฐบาลให้ความสําคัญโดยการนําของท่านพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ท่านจะเห็นว่าทุกวัน
พุธท่านจะนําข้าราชการ ประชาชนได้ออกกําลังกาย ที่เทศบาลนครลําปางของเราเหมือนกันทุกวันพุธ
โดยการนําของท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ ไม่บ่ายสอง ก็บ่ายสาม ทุกวันพุธ
ท่านจะออกนําข้าราชการ ตัวแทนชาวบ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ ปั่นรถจักรยาน ซึ่งเป็นภาพที่เราเห็นและ
คุ้นตากันเป็นอย่างดี และตอนเย็นท่านก็จะไปออกกําลังกายที่สวนสาธารณะเขลางค์นคร ซึ่งการออก
กําลั งกาย เชื่อโดยสุจริตใจว่า บางท่านชอบวิ่งจ๊อกกิ้งกลางแจ้ง ในส่ว นของพี่น้องประชาชนในเขต
เทศบาลนครลําปางบางส่วนท่านก็ชอบออกกําลังกายในห้องฟิตเนส ซึ่งเราขอใช้ภาษาต่างประเทศ
นะครับ ฟิตเนส เครื่องออกกําลังกายในร่ม มีห้องปรับอากาศ ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ท่านจะเห็นชัดเจนว่า
ในส่วนของภาคเอกชนต่าง ๆ ก็จะมีห้องฟิตเนสอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้าบางแห่งกลางเมืองจังหวัด

- 29 ลําปาง อย่างเช่น ชุมชนสุขสวัสดิ์ ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ ก็จะมีค่าใช้จ่าย 40 – 50 บาท ซึ่งในส่วนนี้ใน
การนําของท่าน ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี ท่านก็เล็งเห็นประโยชน์ของการออกกําลังกาย
และอยากจะลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ที่ชื่นชอบการออกกําลังกายใน
ที่ร่ม หรือฟิตเนส ท่านก็ได้สร้างห้องฟิตเนสไว้ให้ และในส่วนของการขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2560 ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เป็นจํานวนเงิน 241,600 บาทนั้น ในส่วนตัวผมเอง
เชื่อในความบริสุทธิ์ใจของท่านนายกเทศมนตรีนครลําปางว่าจะทําห้องฟิตเนสแห่งนี้ เป็นห้องฟิตเนสที่ดี
ในการต้อนรับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางที่ช่ืนชอบในการออกําลังกายในห้องฟิตเนส
อย่างน้อย ๆ ลดค่าใช้จ่าย และผมเชื่อโดยสุจริตใจว่า ท่านนายกเทศมนตรีท่านสามารถที่จะบริหารใน
เรื่องของค่าไฟ เรื่องของค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จะตามมานั้น ผมเชื่อว่าท่านมีทางออกอย่างแน่นอนในการ
บริ ห ารจั ด การกั บ ห้ อ งฟิ ต เนสแห่ ง นี้ และเทศบาลนครลํ า ปางเราจะทํ า สวนสาธารณะ เป็ น
สวนสาธารณะสากลที่จะรองรับประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จะรองรับประชาชนในจังหวัด
ลําปางที่มาออกกําลังกายทั้งกลางแจ้งและในร่มได้เป็นอย่างดี ผมเชื่อ และในญัตตินี้ผมเห็นชอบกับการ
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศไปติดตั้งในห้องฟิตเนส ในสวนสาธารณะ
เขลางค์นครของเรา ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตต์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ด้วยเหตุด้วยผลครับ
ท่านประธาน หลักการบริหารของฝ่ายบริหารผมก็ขอชื่นชมที่สามารถนําเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณ
ปี 2560 แล้ว นํ ามาก่ อให้เ กิด ประโยชน์ ก่อ นที่ จ ะหมดปี ง บประมาณ ผมถื อว่ าการออกกํ า ลั ง กายมี
ประโยชน์สําหรับประชาชน เพราะสมัยนี้การปฏิบัติตัวของคน การดําเนินชีวิตของคนเรา ขาดการ
ออกกําลังกาย เห็นได้จากการเจ็บป่วย นอนโรงพยาบาล นะครับมีมากมาย ก่อนที่จะหมดปีงบประมาณ
เราสามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้ ผมหมายถึงกรณีว่า ญัตตินี้ไม่ผ่าน เงินก็จะตกเป็นเงินสะสมของ
เทศบาลอยู่แล้ว ก็ไม่ได้เสียหายอะไร แต่ผมมีความคิดเห็นส่วนตัวว่า การที่เราเป็นองค์กรที่ให้บริการ
สาธารณะอยู่แล้ว เราไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ กําไรจากพี่น้องประชาชนหรือชาวบ้านที่จะมาใช้บริการ
ตามปกติการทํางานของข้าราชการหรือเอกชน เช้ามาก็ทํางาน เย็นมาก็รับลูก ค่ํามาก็เข้าบ้าน มันไม่มี
เวลาออกกําลังกายกลางแจ้ง เราต้องขยายเวลาให้เขาหน่อย หากญัตตินี้ผ่านไปจริง ผมอยากจะเรียน
นําเสนอท่านฝ่ายบริหารให้ขยายเวลาดึกหน่อย สักสองสามทุ่ม ให้เขาได้มีเวลาออกกําลังกายมากขึ้น
ญัตตินี้ส่วนตัวผมเห็นด้วยเพราะว่า นําเงินที่จะหมดปีงบประมาณมาสร้างให้เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการ
ซื้อเครื่องปรับอากาศให้กับห้องออกกําลังกาย ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง

- 30 นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ด้วยความเคารพในความคิดเห็นของ
เพื่อนสมาชิกนะครับ แต่ผมก็ไม่ค่อยเห็นลุงตู่ไปออกกําลังกายในฟิตเนสนะครับ ท่านก็ออกกําลังกาย
กลางแจ้งตลอด เพราะว่าเป็นการดําเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ และถ้าจะสังเกตจริง ๆ
หลังจากผมอภิปรายแล้ว ผมอยากให้ทางผู้บริหารได้ชี้แจงถึงแผนที่จะบริหาร เพราะว่าลําพั งเพื่อน
สมาชิกสองท่านที่เพิ่งจะอภิปรายไป ท่านหนึ่งก็คิดไปเองและเชื่อมั่นว่าทางฝ่ายบริหารจะเก็บค่าไฟจาก
ประชาชนได้ แต่ขณะเดียวกันเพื่อนสมาชิกที่เพิ่งจะอภิปรายไปก็บอกว่า ผู้บริหารก็คงจะไม่เก็บค่าไฟ
จากพี่น้องประชาชน เอาเป็นว่าผมขอให้ทางผู้บริหารได้ช่วยชี้แจงเรื่องแผนการบริหารโครงการฟิตเนสนี้
ด้วยนะครับ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตต์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับ เมื่อ
สักครู่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายอาจจะเข้าใจผิดหาผมว่า ฝ่ายบริหารไม่คิดค่าไฟ ผมไม่ได้พูดนะครับว่า
ไม่คิดค่าไฟ ผมบอกว่า เพียงแต่ขยายระยะเวลาให้ประชาชนหรือชาวบ้านได้ออกกําลังกายเพิ่มเติมให้
ดึกขึ้น เรื่องไฟผมไม่ได้พูดถึงว่าเก็บหรือไม่เก็บ ผมเพียงแต่พูดว่า เราเป็นหน่วยงานที่บริการสาธารณะ
แก่ป ระชาชนอยู่แล้ ว เราเก็ บ ภาษีเ ขา หน่ ว ยงานเราให้ บ ริก ารสาธารณะโดยตรงอยู่ แล้ว เราก็ ค วร
ตอบสนองกับประชาชนบ้างแค่นั้นครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ต้อง
ขอขอบคุณสมาชิกสภาที่ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะและที่สําคัญที่สุด โครงการเงินเหลือจ่ายทั้งหมด
ทุกญัตติ ทุกโครงการที่ได้นําเสนอต่อสภาแห่งนี้เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนหมวดใหม่ เปลี่ยนโครงการใหม่
เราต้องขอขอบคุณทางคณะเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ท่านปลัด รองปลัด ผู้อํานวยการสํานัก กองทุกส่วนงานที่
ช่วยกันบริหารจัดการทุก ๆ โครงการจนมีเงินเหลือให้พวกเรามาพิจารณาในวันนี้ เพื่อที่จะนําความ
เจริญให้กับพี่น้องประชาชนในทุกญัตติ ทุกโครงการนะครับ ในญัตตินี้ก็เป็นอีกญัตติหนึ่งที่เรามุ่งหวัง
ไว้ว่า จะเป็นโครงการที่ดีสําหรับเรื่องของการออกกําลังกาย เดี๋ยวก็จะเข้าใจกันไปว่า โครงการนี้อยู่ ๆ
ก็จะไปติดแอร์ จริง ๆ แล้วโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องนะครับ เริ่มแรกผมได้ขออนุมัติสภาแห่งนี้
เพื่อปรับปรุงอาคารหลังนี้ เริ่มต้นเป็นบ้านพักของผู้อํานวยการสํานักการช่าง หลังจากที่ผู้อํานวยการ
สํานักการช่างไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้ว เราก็ได้ป รับปรุงเป็นอาคารสํ านักงานกองช่างงานสุขาภิบาล
สมัยนั้น หลังจากนั้นก็เป็นบ้านร้างไม่มีใครได้ดําเนินการ พอไม่ได้เป็นสํานักงาน ก็เป็นบ้านที่ไม่มีใครอยู่

- 31 นะครั บ ผมก็ เ ห็ นว่ าอาคารหลั งนี้ไ ด้ ก่อสร้างและเป็ นอาคารที่แ ข็ งแรงเพีย งพอสํ าหรั บ ที่จ ะนํ ามาใช้
ประโยชน์ คณะทํางานก็บอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดขณะนี้อยู่ในสวนสาธารณะ ก็จะปรับปรุงให้เป็นศูนย์ฟิตเนส
ระดับหนึ่งที่สามารถจะให้บริการพี่น้องประชาชนได้ ได้ขออนุมัติสภาแห่งนี้ได้ปรับปรุงนี่เป็นโครงการ
อันดับแรก ในส่วนที่สอง สภาแห่งนี้ก็ได้อนุมัติให้ผ่านในการจัดซื้ออุปกรณ์ฟิตเนสทั้งหมดไว้เรียบร้อย
แล้ว แต่ยังไม่ได้จัดซื้อเพราะต้องรอให้อาคารเสร็จเรียบร้อยก่อน ตอนนี้การปรับปรุงอาคารใกล้จะ
แล้วเสร็จ ก็จะดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งสภาแห่งนี้ก็ได้อนุมัติครุภัณฑ์ฟิตเนสไว้รอรองรับเรียบร้อย
แล้ว แต่เมื่อเข้าไปดําเนินการเรื่องนี้แล้ว ปรากฏว่าเราไม่ได้คํานวณเรื่องแอร์ไว้ เพราะอาคารหลังนี้ถ้า
ไม่ ติ ด แอร์ จ ะอยู่ ไ ม่ ไ ด้ จํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งติ ด แอร์ ใ ห้ กั บ อาคารหลั ง นี้ เพื่ อ ที่ จ ะรองรั บ การบริ ห ารของ
ประชาชน สําหรับการออกกําลังกายเราจะไปมุ่งหวังว่าจะให้บริการได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถ
มาใช้บริการได้ เรื่องดังกล่าว การออกกําลังกายเราไม่ได้มุ่งหวังแต่เรื่องการฟิตเนสอย่างเดียว เพราะ
ณ เวลานี้ เช่น สวนสาธารณะเทศบาล 7 กลุ่มที่ชอบการเต้นบาสโลป เราก็ทําลานบาสโลปให้กับเขา
กลุ่มที่เต้นลีลาศ เราก็มีอาคารลีลาศ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้งบประมาณของทางเทศบาล ด้วยการ
ประสานงานของผมเอง ได้ของบพัฒนาจังหวัดในส่วนของอาคารลีลาศให้กับคนที่ชอบเต้นลีลาศ คนที่
ชอบเล่น แบดมิน ตัน เราก็มีส นามแบดมิน ตัน ทุก อย่า งเราก็ยินดีที่จ ะให้บ ริก ารสํา หรับ คนที่ช อบ
ออกกําลังกายแต่ละประเภทไป จะให้คนแต่ละคนมาชอบเหมือนกันหมด เป็นไปไม่ได้ จะให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลห้าหกหมื่นคนไปเล่นฟิตเนสก็คงเป็นไปไม่ได้ ทําเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอ เราในฐานะเป็น
หน่วยบริการ เราก็จําเป็นที่จะต้องหาจุด หาอะไรให้เหมาะสมที่สามารถที่จะบริหารจัดการของเราได้
ภายใต้ศักยภาพของเทศบาลนครลําปาง ที่สามารถจะดํ าเนินการได้ เราก็ สามารถที่จะเตรียมการ
รองรับให้กับพี่น้องประชาชนสามารถใช้บริการได้ ฟิตเนสก็คือหนึ่งในโครงการนั้น ๆ หลังจากดําเนินการ
ไปเรียบร้อยแล้ว ถามว่า ค่าน้ําค่าไฟ มีค วามจําเป็ นหรือไม่ เราต้องแยกแยะนะครับ ว่า งานบริก าร
ภารกิจหน้าที่ของเทศบาลมี 2 ประเภท ประเภทที่หนึ่ง เป็นภารกิจหน้าที่ก่อเกิดรายได้ ถามว่าศูนย์
ฟิตเนสเป็นศูนย์ที่ทําให้ก่อเกิดรายได้หรือไม่ ตรงนี้ต้องตอบคําถามในใจของท่านเอง ส่วนที่สอง ภารกิจ
หน้าที่ที่ก่อเกิดรายได้ต้องมีกฎหมายรองรับเพื่อที่จะให้ได้เงินมาบริหารและพัฒนาท้องถิ่น เพราะฉะนั้น
ถ้าเข้าใจคําว่าภารกิจหน้าที่ที่ก่อเกิดรายได้ กับภารกิจที่เป็นการบริการสําหรับพี่น้องประชาชน ถ้า
เข้าใจสองประเด็นนี้แล้วก็จะแยกประเภทของศูนย์บริการฟิตเนสได้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่น
ว่าจํานวนแอร์ 6 ตัว จํานวนเงินสองแสนกว่าบาทที่เอาไปติดอดีตบ้านพักของผู้อํานวยการสํานักการช่าง
และนํามาเป็นศูนย์ฟิตเนส ผมเชื่อมั่นว่า พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลําปางได้ประโยชน์จากตรงนี้แน่นอน
เพราะว่าตัวชี้วัดของคนที่ออกกําลังกาย กับคนไม่ออกกําลังกายออกมาอย่างชัด เจน เดี๋ยวนี้ในเขต
เทศบาลนครลําปาง ไม่ว่าทุกมุม ทุกที่ก็กลายเป็นสถานที่ออกกําลังกายไปหมด นี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
แม้แต่เ ครื่องออกกํ าลังกายที่เ ราได้อภิปรายไปเมื่อสัก ครู่ นอกจากอยู่ในสวนสาธารณะแล้ว เรายั ง
จัดสรรลงไปยังชุมชนต่าง ๆ เพราะต้องการให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการออกกําลังกาย ท้ายที่สุด
การออกกําลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ใช่เอาชีวิตทั้งชีวิตไปฝากไว้กับหมออยู่ตลอดเวลา อะไรก็พึ่งหมอ

- 32 ถ้าเราออกกําลังกายกันอย่างจริงจัง ผมเชื่อว่าเป็นการประหยัดงบประมาณ ภาษีของพี่น้องประชาชน
ไม่ ลํ า พั ง ของเทศบาลนครลํ า ปางอย่ า งเดี ย ว ของประเทศชาติ ไ ด้ จํ า นวนมาก ผมเชื่ อ และมั่ น ใจว่ า
โครงการนี้มีประโยชน์สําหรับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ ไม่มีท่านใดอภิปรายนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในระเบียบวาระข้อ
4.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุ ม ชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
สํานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 เครื่อง งบประมาณ 241,600 บาท (สองแสนสี่หมื่น
หนึ่งพั นหกร้อยบาทถ้ว น) สํ าหรั บ ศู นย์ออกกํ าลั งกาย สวนสาธารณะเขลางค์นคร (สํ านั ก การช่าง)
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอความเห็นชอบนะครับ
เห็นชอบ 13 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลํ าปาง ไม่เ ห็นชอบ 1 เสีย งครั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 13 เสียง อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุ ม ชน
งานสวนสาธารณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จํานวน
6 เครื่อง งบประมาณ 241,600 บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) สําหรับศูนย์ออกกําลังกาย
สวนสาธารณะเขลางค์นคร (สํานักการช่าง) ไม่เห็นชอบ 1 เสียง นอกนั้นงดออกเสียง 7 คน

4.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ รายการสแกนเนอร์ จํ า นวน 1 เครื่ อ ง
งบประมาณ 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (สํานักการช่าง)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอ
ใหม่ ข้ อ 4.3 เรื่ อ ง เสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น เหลื อ จ่ า ย จากงบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน

- 33 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการสแกนเนอร์ จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ
180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) ก่อนจะเสนอญัตติ ก็มีหนังสือขอแก้ไข
ข้อความในญัตตินี้
ระเบียบวาระที่ 4.3 ขอแก้ไข/เพิ่มเติม ดังนี้
หน้า/บรรทัด
ข้อความเดิม
ข้อความที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม
หน้า 2 บรรทัดที่ 2
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 180,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ
(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
180,000 บาท (หนึ่งแสน
แปดหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่แนบ
มาพร้อมนี้
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในส่วนที่ฝ่ายบริหารขอแก้ไข
เพิ่มเติม ในระเบียบวาระข้อ 4.3 ผมจะขอมติยินยอมจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดยินยอมให้
แก้ไข/เพิ่มเติมข้อความในญัตติตามระเบียบวาระข้อ 4.3 โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานขอมติยินยอม
ให้แก้ไขข้อความในญัตติฯ ระเบียบวาระข้อ 4.3 นะครับ ยินยอม 13 เสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใดไม่มียินยอม มีหรือไม่
ครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติยินยอมให้แก้ไข/เพิ่มเติมข้อความในญัตติตามระเบียบวาระข้อ 4.3
จํานวน 13 เสียง ไม่ยินยอม ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสุ วรรณ นครั งกุ ล รองนายกเทศมนตรีนครลํ าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติฯ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไปตั้ ง จ่า ยเป็ นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุ มชน งานไฟฟ้า ถนน หมวดค่ า ครุภั ณ ฑ์ ประเภท

- 34 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสแกนเนอร์ แบบดึงเอกสารในแนวราบ ขนาด A 1 หรือ 24 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สํานักการช่าง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
เหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสแกนเนอร์
แบบดึงเอกสารในแนวราบ ขนาด A 1 หรือ 24 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 180,000 บาท (หนึ่งแสน
แปดหมื่นบาทถ้วน) สํานักการช่าง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อ ให้ การจั ด ทํ า กิ จ การใดๆ ตามอํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการให้ การบริ การสาธารณะ ด้ า นการจั ด การ
สาธารณูปการและการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของเทศบาลนครลําปาง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยขออนุมัตโิ อนเงินเหลือจ่าย
จากงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสแกนเนอร์ แบบดึง
เอกสารในแนวราบ ขนาด A 1 หรือ 24 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น
บาทถ้วน) สํานักการช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27
เหตุผล
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ การสรรหาผู้รับจ้างโดยวิธี E-Bidding
งานพัสดุจะต้ องดาวน์โหลดเอกสารการรายงานจัดซื้อจัดจ้างแจ้ งให้กับกรมบัญชี กลางทราบ และในส่ วนของ
เอกสารแบบแปลนที่จะต้องใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เปลี่ยนจากเอกสารแบบแปลนเดิม (พิมพ์เขียว) เป็น
ไฟล์นามสกุล pdf. ซี่งส่วนควบคุมการก่อสร้าง สํานักการช่าง ต้องเป็นผู้ดําเนินการให้ นั้น
แต่เนื่องจากงานก่อสร้างของเทศบาลนครลําปาง แบบแปลนที่ใช้ส่วนใหญ่เ ป็น กระดาษ ขนาด A
2 และA 1 ทํา ให้ต้อ งมีการจัด หาเครื่อ งสแกนเนอร์ มาเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติง านดัง กล่า วจาก
หลักการและเหตุผลจึงขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสแกนเนอร์ แบบดึงเอกสารในแนวราบ ขนาด A 1 หรือ 24 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย จาก
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสแกนเนอร์ แบบดึงเอกสาร
ในแนวราบ ขนาด A 1 หรือ 24 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป

- 35 ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน
ญัตตินี้หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผู้บริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอ
มติจากที่ป ระชุ ม ในระเบีย บวาระข้อ 4.3 ญั ตติ เรื่อง ขออนุ มัติโ อนเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสแกนเนอร์ แบบดึงเอกสาร
ในแนวราบ ขนาด A 1 หรือ 24 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น
บาทถ้วน) สํานักการช่าง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอความเห็นชอบในระเบียบ
วาระข้อ 4.3 นะครับ เห็นชอบ 14 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง ไม่ เ ห็ นชอบ ไม่ มี ค รั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ มมี ม ติ เ ห็ นชอบ จํ า นวน 14 เสี ย ง อนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น เหลื อ จ่ า ย จาก
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสแกนเนอร์
แบบดึงเอกสารในแนวราบ ขนาด A 1 หรือ 24 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 180,000 บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สํานักการช่าง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
4.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 26 รายการ งบประมาณ 1,477,100 บาท (หนึ่งล้านสี่แสน
เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) (สํานักการศึกษา)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่
เสนอใหม่ ข้อ 4.4 เรื่อง เสนอญั ตติขออนุ มัติโ อนเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่าย ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

- 36 หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 26 รายการ งบประมาณ 1,477,100 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) (สํานักการศึกษา) เชิญ ผู้เสนอ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอ
ญัตติฯ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 26 รายการ งบประมาณ
1,477,100 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) สําหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) (สํานักการศึกษา)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการศึ ก ษา งานศึ กษาไม่ กํา หนดระดั บ หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ จํ า นวน 26 รายการ
งบประมาณ 1,477,100 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) สําหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) (สํานักการศึกษา) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล
ตามที่ เ ทศบาล นครลํ า ปาง ร่ ว มกั บ จั ง หวั ดลํ า ปาง และ สํ า นั ก งานบริ หารและพั ฒ น า
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ได้ดําเนินโครงการพิพิธภัณฑ์
การเรี ย นรู้ เ มือ งลํ า ปาง (มิ ว เซี ย มลํ า ปาง) ตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ลงวั น ที่ 15 มี น าคม 2554
เพื่อดําเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แนวใหม่ที่ทันสมัย สอดคล้องกับปรัชญาการเรียนรู้ได้
อย่างอิสระ ได้รับความรู้ สนุกสนาน สามารถนําความรู้นั้นไปต่อยอด พัฒนาตนเองและสังคม โดยใช้พื้นที่
บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง (หลังเดิม) ซึ่งขณะนี้เทศบาลนครลําปาง ได้ดําเนินการปรับปรุงอาคาร
ให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) แต่ยังขาดครุภัณฑ์ที่มีความจําเป็นต้องใช้เมื่อเปิด

- 37 ให้บริการแก่ประชาชน ดังนั้น จึงมีความจําเป็นจะต้องจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) ดังกล่าว
ดั ง นั้ น ขอได้โ ปรดนํ า เรี ย นต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง เพื่ อ ขออนุ มั ติโ อนเงิ น เหลื อ จ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ โครงการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 26 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,477,100 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น
เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) สําหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) (สํานักการศึกษา) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ที่แนบมาพร้อมนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ นําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ด้วย power point และขออนุญาต
อธิบายในรายละเอียดให้กับสภาแห่งนี้ได้รับทราบพร้อม ๆ กัน ความจริงผมได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่
จากสถาบันการเรียนรู้เพื่อมาชี้แจงในวันนี้ แต่ติดภารกิจจึงไม่สามารถที่จะมาร่วมชี้แจงในรายละเอียด
ได้ ไว้โอกาสคราวต่อไปจะได้เรียนเชิญท่านอีกครั้งหนึ่งครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง อนุญาตครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ภาพนี้เป็นอาคารหลังจากที่เราได้มี
การปรับปรุงเป็นครั้ง ๆ ไปนะครับ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางเดิมเป็นพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) เราแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ระยะที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) โดยทําการเปลี่ยนหลังคา กันสาดตัวอาคาร ระบบสุขาภิบาลภายใน
อาคาร งานทาสีอาคารภายนอก งบประมาณ 5,585,429 บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อย
ยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งเป็นงบประมาณจากเทศบาล ภาพนี้เป็นแบบแปลนที่เราดําเนินการตั้งแต่แรก
(ระยะที่ 1) หลังจากที่เราเปลี่ยนหลังคาแล้ว ท่านจะเห็นนะครับ ภาพแรกเป็นภาพก่อนปรับปรุง และ
ภาพล่างเป็นภาพหลังคาที่ปรับปรุงแล้ว ก็จะมีอีกลักษณะหนึ่ง ภาพต่อไปสําหรับกันสาด ตัวอาคารก็จะ
มีการปรับปรุง และในระยะที่ 1 งานสุขาภิบาลตัวอาคาร เป็นภาพห้องน้ําซึ่งหลังจากการปรับปรุงครั้ง
แรกเรายังไม่มีห้องน้ําสําหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ซึ่งเราจะต้องดําเนินการปรับปรุงในส่วนนี้อีกครั้งหนึ่งให้
เป็นอาคารห้องน้ําที่สมบูรณ์ที่สุด ภาพต่อไป การทาสีอาคารภายนอกได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนในระยะที่ 2 เป็นการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) โดยทําการรื้อ
ถอนฝ้าเพดาน ผนัง พื้น และส่วนอื่นๆ ที่ดัดแปลงปรับปรุงห้องทํางานเดิมเป็นห้องน้ําหญิงทั้ง 2 ชั้น

- 38 และงานอื่นๆ งบประมาณ 2,797,000 บาท (สองล้าน-เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จากเงิน
งบประมาณของเทศบาลเอง ภาพต่อไปเป็นภาพการปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดานพื้น และห้องน้ํา ระยะที่ 3
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) งบประมาณ 15,000,000 บาท
(สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วนะครับ ระยะที่ 4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) โดยทําการ
ต่อเติมทางลาดสําหรับคนพิการและคนชรา พร้อมลิฟท์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง ปรับปรุงโถงชั้นล่าง
เป็นห้องจัดนิทรรศการ ห้องมัลติมีเดีย ห้องควบคุมอุปกรณ์ ติดตั้งระบบปรับอากาศภายในอาคาร
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในอาคาร งบประมาณ 18,800,000 บาท (สิบแปดล้านแปดแสน
บาทถ้วน) โครงการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม)
งบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการ โดยเงินจํานวนนี้
ได้รับงบประมาณจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะนะครับ ภาพถัดไปเป็นห้องนิทรรศการหมุนเวียน
ห้องมัลติมีเดีย และห้องควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งหมด ภาพต่อไปเป็นภาพการปรับปรุงทางลาดสําหรับ
คนพิการ คนชรา ภาพต่อไปเป็นลิฟท์ ภาพต่อไปเป็นผังเครื่องปรับอากาศทั้งสองชั้น ภาพต่อไปเป็น
ภาพของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระยะที่ 5 ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจําปี 2560 คือระยะที่
ได้นําเสนอญัตติมาในวันนี้ จํานวน 2 โครงการ คือ
1. ปรับปรุงระบบประปาบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) โดย
ทําการติดตั้งท่อเมนประปาพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้เชื่อมต่อระบบน้ําใช้ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) งบประมาณ 56,000 บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
2. ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) (ต่อเนื่อง) โดยทําการปรับปรุง
พื้นที่ ชั้น 1 และชั้น 2 บริเวณห้องด้านปีกซ้ายและด้านปีกขวาของอาคาร โดยปรับปรุงผนัง พื้น ระบบ
ไฟฟ้ า ติ ด ตั้ ง ระบบกระจายเสี ย งภายในอาคาร เครื่ อ งปรั บ อากาศ และงานอื่ น ๆ งบประมาณ
5,580,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สําหรับรายการครุภัณฑ์ในแต่ละห้องที่ยังมีความ
จําเป็นและขาดอยู่ ห้องจําหน่ายของที่ระลึก คือ เครื่องบันทึกเงินสด จํานวน 1 เครื่อง ตามญัตติที่
ขออนุมัติในวันนี้นะครับ ต่อไปเป็นห้องสํานักงานชั้น 2 ทางปีกขวาจะมี 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบ ที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด 2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง 3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง 5. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
จํานวน 1 ตัว 6. ตู้ทําน้ําเย็น จํานวน 2 เครื่อง 7. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว 8. โต๊ะทํางาน
จํานวน 4 ตัว 9. เก้าอี้ทํางาน แบบมีพนักพิง จํานวน 4 ตัว 10. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า
48,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2560 11. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง 12. โน้ตบุ๊ค สําหรับประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง 13. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จํานวน 2 เครื่อง 14. เครื่องขยายเสียงแบบพกพา

- 39 พร้อมไมโครโฟน จํานวน 4 เครื่อง 15. ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง 16. เครื่องดูดฝุ่น
ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง 17. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ตัว 18. เก้าอี้เอนกประสงค์
จํานวน 20 ตัว 19. ชุดโซฟารับแขก(ชุดกลาง) จํานวน 1 ชุด 20. ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตัว
ตามญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายค่าครุภัณฑ์ 21. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 24000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง ตามญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ห้องถัดไป
เป็นห้องประชุมขนาดเล็ก ชั้น 2 ทางปีกขวา 1. โต๊ะประชุม 12-20 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณปี 2560 2.เครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ 2,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง 3. จอรับภาพ
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จํานวน 1 จอ 4. โต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 12 ตัว
5.เก้าอี้เอนกประสงค์ จํานวน 15 ตัว ตามญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายค่าครุภัณฑ์ 6. เครื่องปรับอากาศ
ขนาดไม่ต่ํากว่า 24000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ตามญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ห้องจัดเตรียมนิทรรศการ ชั้น 2 ปีกขวา 1. เก้าอี้เอนกประสงค์ จํานวน 40 ตัว
2. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 48,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ
2560 3. โต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 2 ตัว 4. ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้ ตามญัตติขออนุมัติ
โอนเงินเหลือจ่ายค่าครุภัณฑ์ ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 1. โต๊ะทํางาน 3 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตัว
2. ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด ตามญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายค่าครุภัณฑ์ ห้องละหมาด
เครื่ อ งปรั บ อากาศ ขนาดไม่ ต่ํ า กว่ า 24000 บี ที ยู จํ า นวน 1 เครื่ อ ง ตามญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ห้องปฐมพยาบาล เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า
24000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ตามญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
และห้องใหญ่อีกห้องหนึ่งที่มีความสําคัญ คือ TK Lampang อุทยานการเรียนรู้เมืองลําปาง หรือ
ห้องสมุด ซึ่งจะมีห้องสมุดสําหรับการเรียนรู้ สําหรับพี่น้องประชาชนด้วย 1. เครื่องปรับอากาศ ขนาด
ไม่ต่ํากว่า 48,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 2. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 40,000 บีทียู จํานวน
3 เครื่อง 3. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ตามเทศบัญญั ติ
ปีงบประมาณ 2560 4. เก้าอี้อ่านหนังสือ จํานวน 16 ตัว 5. ม้านั่งยาวเบาะหนัง (สตูล) จํานวน 2 ตัว
6. ชุดโซฟารับแขก (ชุดเล็ก) จํานวน 1 ชุด 7. ชั้นวางหนังสือโครงเหล็ก 5 ชั้น จํานวน 16 ตัว 8. ชั้นวาง
หนังสือ 3 ช่อง จํานวน 10 ชุด 9. ตู้วางของที่ระลึกสําเร็จรูป จํานวน 1 ชุด 10. โต๊ะประชุม ผิวเมลามีน
จํานวน 11 ตัว 11. โต๊ะกลมอ่านหนังสือสําเร็จรูป จํานวน 4 ตัว 12. เก้าอี้ทํางานเบาะหนัง จํานวน 28 ตัว
ตามญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายค่าครุภัณฑ์ 13. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 9000 บีทียู
จํ านวน 1 เครื่อง ตามญั ตติขออนุ มัติโ อนเงินงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โถง TK
Lampang อุทยานการเรียนรู้เมืองลําปาง เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 30000 บีทียู จํานวน
2 เครื่อง ตามญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ห้องรับรอง (VIP)
และห้ อ งเตรี ย มงานส่ ว นรั บ รอง
1. ชุ ด โซฟาพั ก คอย (ชุ ด ใหญ่ ) จํ า นวน 1 ชุ ด 2. โต๊ ะ พั บ
เอนกประสงค์ จํ านวน 1 ตั ว 3. เก้าอี้เ อนกประสงค์ จํ านวน 5 ตั ว 4. ตู้เ ย็ น ขนาด 7 คิว บิก ฟุ ต

- 40 จํานวน 1 ตู้ ตามญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายค่าครุภัณฑ์ ห้อง CCTV 1. โต๊ะทํางาน 3 ลิ้นชัก
จํานวน 2 ตัว ตามญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายค่าครุภัณฑ์ 2. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า
24000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ตามญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตามผังรายละเอียดนี้นะครับ สําหรับรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ผมได้แจ้งมาทั้งหมดก็จะมีเป็น 2 ส่วน คือ
ครุภัณฑ์ที่อยู่ในงบที่เราดําเนินการคือ งบที่ได้ขออนุมัติจากสภาไปครั้งก่อน จํานวน 18,000,000 บาท
ก็มีส่วนหนึ่งไปแล้ว แต่วันนี้ในญัตติดังกล่าว 26 รายการที่ผมได้นําเสนอวันนี้ ก็เป็นส่วนที่ยังค้าง ยังไม่มี
สําหรับให้บริการได้ครบถ้วน ก็ได้นําเสนอต่อสภาแห่งนี้ได้พิจารณา ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เหมือนมีข้อสงสัย แต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
มีโ อกาสได้ ไ ปเยี่ ย มชมมิ ว เซี ย มต่ า ง ๆ ในกรุ ง เทพ มิว เซี ย มสยาม นิ ท รรศรั ต นโกสิน ทร์ เห็ น แล้ ว ก็
ประทับใจนะครับ ซึ่งในความรู้สึกส่วนตัวของผม ในรสนิยมส่วนตัวผมชอบเรื่องศิลปะนะครับ ก็ใช้เวลา
ในการไปดู เ รื่อ งมิว เซีย ม แกลอรี่ต่าง ๆ ในเขตกรุ งเทพ ก็ ไ ปที่หนึ่งก็ เ พิ่งรู้ว่ า ประวั ติลํ าปางไปอยู่ ที่
กรุ งเทพ ไปเดิ นเยี่ย มชมนิท รรศรั ตนโกสิ นทร์ ซึ่ งเป็ น มิว เซี ย มใหญ่ ระดั บ ชาติ ที่ มีค นไปดู เ ยอะแยะ
มากมาย เป็นมิวเซียมที่ทันสมัย ระดับสากล ไปดูกระบวนการการทํางานของมิวเซียม ผมคิดว่าตรงนี้
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญ ผมไปเรียนรู้หลาย ๆ เรื่องในมิวเซียมที่กรุงเทพที่ผ่านมานี้ ก็เพิ่งรู้ว่าลําปางเรา
มีเชื้อชาติถึง 13 เชื้อชาติ อยู่ที่กรุงเทพนะครับ ถ้าคนลําปางไม่ได้ไปอาจจะไม่รู้ว่า มาจากไหนบ้างถึง
เป็นคนลําปาง ที่ตั้งเมืองลําปาง และเพิ่งไปรู้ว่าพระแก้วมรกตมาอยู่ที่ลําปาง 80 กว่าปี เพราะสาเหตุใด
เป็นเรื่องเป็นราวต่าง ๆ ที่เขาได้ทําเป็นแอนิเมชั่น มีคนบรรยาย ในภาพฝันผมก็อยากจะเห็นมิวเซียม
ลําปางที่คาราคาซังมา 5 – 6 ปีแล้วก็เป็นได้ ก็เป็นคําถามที่พรรคพวกถามอยู่เรื่อยว่า เมื่อไหร่จะเสร็จ
เมื่อไหร่จะได้ดูนะครับ ก็หวังว่าครั้งนี้ ท่านนายกฯ คงจะมีคําตอบให้นะครับว่าเมื่อไหร่จะได้ดู ผมได้บัตร
เป็นแพคเกต และมีบัตรแข็งเหมือนบัตรเครดิต มีคูปองเยอะแยะ และมีแผนที่เป็นเรื่องของมิวเซียม
สยาม ชุดหนึ่งไปดูได้ทั่วประเทศเลย ผมกําลังติดตามอยู่ จะไปให้ครบทั่วประเทศเลยว่า มิวคลาส มีอะไร
ที่น่าชมบ้าง ที่เมืองน่าน ที่เชียงราย ของลําปางก็อยู่ในนั้น แต่ไม่ใช่มิวเซียมนี้ เพราะยังไม่เสร็จ มีแหล่ง
เรียนรู้ของคณบดี ที่ไปโชว์อยู่ที่กรุงเทพ เรียนรู้เรื่องของการทําเซรามิค และผมไปดูว่ามิวเซียมสยามเขา
ทํ าอะไร ที่เ ราคุ ย กั น และขออนุ มัติ งบ 25 ล้า นบ้างทํ าโน่ นทํ านี่ คํ าว่ ามิว เซีย มสยามเป็ นหน่ ว ยงาน
หน่วยงานหนึ่งที่คิดว่าทําเรื่องของการเรียนรู้ให้เยาวชนได้ดี ผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมมิวเซียมสยามที่
กําลังทํา ยังไม่สําเร็จ ซึ่งเขาก็ทําลักษณะเดียวกันกับของเรา สํานักงานใหญ่ เป็นอาคารโบราณ ใช้
อาคารของกระทรวงพาณิชย์เก่า ตอนนี้กําลังปรับปรุงเป็นมิวเซียมสยามให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของ
ประวั ติศาสตร์ต่าง ๆ เป็ นมิว เซีย มรุ่นใหม่ ผมคิด ว่าประทั บ ใจ ใช้เ วลาเดินดู ไ ม่น้อยเหมือนกั น และ
สังเกตเห็นว่า มีคนเข้าไปเยี่ยมชมไม่น้อยในแต่ละที่ ไปเยี่ยมชมยังไม่พอ ต้องจ่ายเงินซื้อความรู้ด้วย แต่

- 41 ผมว่าบริบทบ้านเราก็อาจมีบ้าง เท่าที่ฟัง และศึกษา มิวเซียมลําปาง ถ้าสําเร็จ เขาบอกว่าจะเป็นอันดับ
แรกในภูมิภาคในภาคเหนือ ซึ่งในมิวเซียมนี้ประกอบไปด้วยเรื่องราวของความรู้ในบริบทต่าง ๆ เรื่อง
ประวัติลําปาง ประวัติภูมิภาค เป็นองค์ความรู้ และผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ถ้าเราว่าอาคารตรงนี้เรา
ใช้จ่ายงบประมาณไปก็ไม่น้อย ที่ท่านนายกฯ ได้อธิบายเมื่อสักครู่แต่ละเฟสที่ทํามา แต่ผมเข้าใจว่าได้
อนุมัติไปหลายล้าน และหลายครั้งแล้ว ครั้งนี้จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จะต้องอํานวยความสะดวกในการ
ทํ า งาน สิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งใช้ ป ระกอบในการทํ า งาน ผมเข้ า ใจว่ า ถ้ า เราทํ า เสร็ จ ตามกํ า หนดการ ทาง
พิพิธภัณฑ์ของ สพร. ก็จะมาติดตั้ง มิวเซียมข้างในให้เรียบร้อยใช่หรือไม่ครับ นิทรรศการถาวร เท่าที่
ทราบมา วันนั้นได้มีโอกาสได้เจอกับท่านรองผู้อํานวยการ สพร. ท่านบอกว่า ทางโน้นพร้อมแล้ว รอทาง
ลําปางอย่างเดียวว่า เสร็จเมื่อไหร่ ตามข้อตกลงเรื่องของการก่อสร้าง เรื่องของการปรับปรุงสถานที่ ผม
ก็เลยไม่รู้ว่าของเราพร้อมแค่ไหน ถ้าทางโน้นเขาพร้อมแล้ว แต่ของเรายังไม่พร้อม และต้องใช้เวลาอีก
เท่าไหร่ เราจะได้ช่ว ยกันสนับสนุน ถ้าแล้วเสร็จก็จะได้เกิด มิวเซียมที่สมบูรณ์ เป็นหน้าเป็นตาของ
จั ง หวั ด ลํ า ปาง ที่จ ะทํ า เป็ นแหล่ง เรี ย นรู้ ใ ห้ ค นต่า งจั ง หวั ดในภู มิ ภาคภาคเหนื อเข้ ามาเยี่ย มชม นั่ น ก็
หมายถึงว่า เราจะมีแขกบ้านแขกเมืองที่เป็นทั้งประชาชน นิสิตนักศึกษาและเยาวชนมาเรียนรู้เรื่องของ
ประวัติศาสตร์ ในมิวเซียมแห่งนี้ ผมคิดว่าน่าท้าทายถ้าทําได้ดี ถ้าทางฝ่ายบริหารทําสําเร็จ ผมคิดว่า
มิวเซียมแห่งนี้จะเป็นสิ่งที่ท้าทายให้กับชาวลําปางว่า ทําแล้วจะมีคนมาเรียนรู้เรื่องของลําปางเรามาก
น้อยแค่ไหน เรื่องของความรู้ในองค์ความรู้ของมิวเซียม ผมคิดว่าเป็นมิวเซียมระดับสากลนะครับ ถ้าดู
ตามสเปคทั้งหลายที่ให้มานี้ มิวเซียมสากลจะระบุเลย ถ้าไม่ผิดนะครับที่ผมไปดูมาเป็นมิวเซียมสากล
คือจะต้องมีเรื่องของมาตรฐานต่าง ๆ ว่า การจะทํามิวเซียมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับสากล มีต่างชาติ
มา จะต้องมาเจออะไรบ้าง มีอะไรบ้างในบริเวณของมิวเซียม แต่ไม่แน่ใจว่ามิวเซียมลําปางเราเข้าระดับ
สากลขนาดนั้นหรือไม่ ถ้าทําได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี แต่เท่าที่ดูมาก็มีลิฟท์ สําหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ก็ขอ
เรียนถามฝ่ายบริหารว่า โครงนี้เข้าระดับมิวเซียมสากลหรือไม่ ถ้าเข้า ผมคิดว่าเราจะต้องทํางานหนัก
ที่จะต้องมีเรื่องของการตลาด หรืออะไรทั้งหลายที่จะทํ าให้คนมาเยี่ยมชมจํานวนมาก เรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการบริหารจัดการ เรื่องของบุคลากรที่จะต้องดูแล เท่าที่ผมไปดูมา บุคลากรเขา
เป๊ะมาก เดินเข้าไปแต่ละห้อง มีทั้งเรื่องภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และความรู้ในสิ่งต่าง ๆ ในห้องต่าง ๆ
เหล่านั้น ผมว่าสําคัญ และเทคโนโลยีที่ใช้ระดับสากลที่เขาใช้แต่ละห้อง มีเทคโนโลยีที่มีราคาสูง ของ
เราจะซัพพอร์ทได้ขนาดนั้นหรือไม่ เรามีบุคลากรได้อย่างไร ผมคิดว่าตรงนี้จะต้องขอความกระจ่างจาก
ท่านผู้บริหารที่เสนอญัตติมาอีกสักรอบหนึ่ง เพื่อที่จะได้เพิ่มความเชื่อมั่นในการพิจารณาญัตตินี้ครับ
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์
นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนอื่นต้องขออนุญาต
ท่านสมาชิกสภาฯ สันติ เขียวอุไร ในการต่อยอดการอภิปรายเมื่อสักครู่ ผมชอบชื่อมากนะครับว่า งาน

- 42 ศึกษาไม่กําหนดระดับ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง ซึ่งไปเห็นแล้วในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ ได้มี
โอกาสไปกับพี่ ๆ สมาชิกสภา ได้ไปเห็นต้นกําเนิดของคนจังหวัดลําปางที่กรุงเทพ ผมอยากจะยกภาพนั้น
ให้มาอยู่ในห้องสภา ให้พี่สมาชิกสภา ทั้งท่านผอ.สํานัก ผอ.กอง หัวหน้าส่วนต่าง ๆ ได้ชม เป็นอะไรที่ดี
มาก เราได้รู้จักลําปางอีกเยอะ ได้รู้จักชาติพันธุ์ ได้รู้จักชาติภูมิ เขาเล่าตั้งแต่เ จ้าแม่จามเทวี จนถึง
ปัจจุบันว่าจังหวัดลําปางก่อกําเนิดเกิดขึ้นได้อย่างไร ผมอยากเห็นมิวเซียมลําปางแล้วเสร็จ ผมอยาก
เห็นภาพที่คนจังหวัดลําปางได้เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่า ในแต่ละห้องในการกําเนิดเป็นจังหวัดลําปาง
นั้น เราเกิดมาได้อย่างไร เรามีจุดกําเนิดมาจากไหน และสิ่งนี้สําคัญมากครับ เรื่องงบประมาณผมไม่พูด
ถึงนะครับ แต่ผมจะพูดถึงประโยชน์ที่คนลําปางจะได้รับจากมิวเซียมลําปางแห่งนี้ถ้าสําเร็จ ผมว่าไม่
น้อยกว่า 7 ปี ที่มิวเซียมลําปางเริ่มตั้งแต่เป็นศาลากลางหลังเก่าร้าง ๆ มาจนถึงการปรับปรุงในยุคของ
ท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ ค่อย ๆ เริ่มคืบคลานมาจนถึงวันนี้ ตอนค่ํา ๆ
จะเห็นไฟส่องไปที่ป้ายมิวเซียมลําปาง มีรูปไก่อยู่ แต่ภายในก็ยังไม่แล้วเสร็จที่จะให้คนจังหวัดลําปางได้
เข้ า ไปเยี่ ย มชมในห้ อ งต่ า ง ๆ ก็ เ ป็ น ความร่ ว มแรงร่ ว มใจของสภาเทศบาลนครลํ า ปางที่ ไ ด้ อ นุ มั ติ
งบประมาณให้ท่านคณะผู้บริหาร นําโดยท่านดร.กิตติภูมิ นามวงค์ ได้ ไปปรับปรุงอาคารหลังเก่า จน
ตอนนี้ ม องจากภายนอกเข้ า ไป สวยงามมาก และเด่ น เป็ น สง่ า มาก แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ประการใดก็ ต าม
ระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 7 ปี ถ้าภายในแล้วเสร็จ ได้ให้พี่น้องชาวจังหวัดลําปาง ได้ให้นักเรียนนักศึกษา
ได้ให้นักท่องเที่ยวต่างจังหวัด ต่างชาติ ได้เข้าไปเยี่ยมชม ว่าลําปางนี้เป็นเมืองเก่าแก่ขนาดไหน กว่าพัน
สามร้อยปี ก่อสร้างขึ้นมาได้อย่างไร และคนแต่ละรุ่นได้รักได้หวงแหนจังหวัดลําปางมากน้อยขนาดไหน
จนก่อเกิดกําลังใจให้เกิดจังหวัดลําปางที่สวยงาม และมีความเจริญรุ่งเรืองรุดหน้ามาจนถึงปัจจุบันนี้ ใน
ส่ว นตั ว ผมแล้ว ผมเห็ นด้ว ยกั บ ญั ตตินี้ ในเรื่องเงินงบประมาณขอไม่พู ด ถึง แต่ผมขออนุ ญ าตพู ด ถึ ง
ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในความรู้ ในภูมิรู้ ที่คนลําปาง และคนต่างจังหวัด ต่างชาติจะได้รับ
จากมิวเซียมลําปางนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก่อนอื่น
ต้องขอขอบคุณในข้อเสนอแนะ จริง ๆ แล้วโครงการมิวเซียมลําปาง ไม่ได้ก่อเกิดในสมัยนายกิตติภูมิฯ
เป็ นนายกเทศมนตรีนะครั บ ก็ ไ ด้ส านต่อกั นมาเป็ นช่ว ง ๆ ตั้งแต่นายกเทศมนตรีค นก่อน ๆ นะครั บ
วัตถุป ระสงค์ก็ คงไม่ต่างกั นเท่าใดนัก อยากจะสร้างพิพิธ ภัณฑ์แห่งหนึ่งได้เกิด การเรียนรู้ร่ว มกันว่า
รากเหง้าเหล่ากอของเรามาจากที่ไหน เกิดขึ้นอย่างไร ที่มาที่ไปเป็นอย่างไร ไม่ใช่เอาแต่คําพูดมาพูดกัน
นะครั บ มิ ว เซี ย มลํ า ปางก็ เ ป็ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ส มาชิ ก สภาได้ อ ภิ ป ราย แต่ ต าม MOU ที่ เ ราได้
ดําเนินการที่ผ่านมา ก็เกิดปัญหามาตลอด เพราะมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งภาคประชาชน
ด้วย หลาย ๆ องค์กร ทั้งจังหวัดด้วย แต่ท้ายที่สุดก็ขับเคลื่อนต่อไม่ได้ เพราะหน่วยงานที่สามารถจะ

- 43 จัดสรรงบประมาณลงไป สุด ท้ายก็เ หลือแค่ 2 องค์กร คือ เทศบาลนครลําปาง กั บ สพร. ที่จะต้อง
จัดสรรงบประมาณมาดําเนินการให้แล้วเสร็จ ความตั้งใจและความมุ่งหวังที่แท้จริงของอาคารหลังนี้
ต้องเป็นอาคารระดับสากล ทําไมจึงต้องตั้งเป้าว่า อาคารหลังนี้เป็นอาคารระดับสากล ทั้ง ๆ ที่เป็ น
อาคารเก่า ผมบอกให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบว่า ณ เวลานี้การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เปิด
ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการใกล้จะงวดเข้ามาทุ กนี้ มันเป็ นการไม่ง่ายนัก แค่การดูแลรัก ษาอาคารเก่า
อาคารหนึ่งไม่ได้ง่าย 2. การบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ให้ลงตัว ยิ่งยากกว่าดูแลอาคารอีก 3. เราต้อง
ตระหนักดีว่า เราจะทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน เมื่อสักครู่ผมได้อภิปรายใน
รอบแรกในภาพที่เห็นว่า ทําไมอาคารหลังนี้เป็นอาคารสากล 1. อาคารจะต้องมีห้องละหมาด หลายคน
คงข้องใจว่า ทําไมจึงทําห้องละหมาด เขาระบุไว้ชัดเจนว่าระดับสากล จะต้องมีห้องละหมาด ห้อง
พยาบาล ถามว่า ทําไมคนจะไปนอนที่นั่นหรือ เขาต้องระบุชัดเจนว่าต้องมีห้องพยาบาล ทําไมอาคาร
2 ชั้นต้องมีลิฟท์ หากจะเป็นอาคารสากลจะต้องมีลิฟท์สําหรับสูงอายุ คนพิการ ห้องน้ํา ตอนนี้ห้องน้ํา
ยังไม่มี แต่ญัตติต่อไปจะได้ขออนุมัติจากสภา จะมีโครงการหนึ่งจะต้องทําการปรับปรุงห้องน้ําที่มีอยู่
เป็นห้องน้ําสําหรับคนพิการ สําหรับผู้สูงอายุด้วย ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้คํานึงถึง ทั้งนี้และทั้งนั้นโครงการ
ทั้งหมดเมื่อแล้วเสร็จผมคิดว่าเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องประชาชน หรือว่านักท่องเที่ยวหรือคนทั่วไป
ผมได้มีโอกาสได้ไปราชการ และได้ไปพบปะกับสมาชิกสภาที่ได้ไปดูงานที่มิวเซียมสยาม รับรู้พร้อมกัน
ว่า พิพิธภัณฑ์หรือมิวเซียมสยาม เป็นแห่งที่หนึ่ง มิวเซียมลําปางเป็นแห่งที่สอง มิวเซียมลําปางจะเป็น
ตัวชี้วัดสําหรับการสร้างมิวเซียมทุกภูมิภาคในประเทศไทย ถ้ามิวเซียมลําปางเกิดขึ้นไม่ได้ มิวเซียม
สยามจะไม่ ข ยายไปมิ ว เซี ย มภาคอื่ น ๆ จะจบลงที่ มิ ว เซี ย มลํ า ปาง เพราะฉะนั้ นมิ ว เซี ย มลํ า ปางจะ
กลายเป็ นโดมิโ นที่สํ าคั ญที่สุ ด ถ้าสํ าเร็ จที่ลําปาง ทั่ว ประเทศไทยทุ ก ภูมิภาคก็ จะเกิดมิว เซีย มอย่าง
แพร่หลาย เพราะฉะนั้นมิวเซียมลําปางไม่ได้เป็นหน้าเป็นตาสําหรับคนลําปางเท่านั้น เราถือว่าโครงการ
ดังกล่าวเป็นหน้าเป็นตาสําหรับประเทศไทย ที่จะนําเสนอสิ่งที่ดีงามต่าง ๆ รากเหง้าของคนลําปางสู่
สายตาสาธารณะทั้ง ระดั บ ในประเทศและต่ างประเทศต่ อ ไป เพราะฉะนั้ นทั้ ง ความยาก ทั้ งความ
พยายาม ทั้งหมดรวมกัน ผมเชื่อมั่นว่าไม่ได้เป็นผลงานของคนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอน ก็เกิดจากคน
ทุก ๆ คนที่อยู่ในกระบวนการทั้งหมดแม้แต่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลําปางก็เป็นส่วนหนึ่งสําหรับ
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้า ส่วนที่สําคัญที่สุดคือสภาแห่งนี้ได้อนุมัติเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์
ให้กับผู้บริหารไปบริหารจัดการมิวเซียมลําปาง ผมเชื่อมั่นว่าเป็นการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ของ
คนลําปาง ที่สามารถสร้างมิวเซียมลําปางให้เห็นต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผมต้อง
ขอขอบคุณ และขอให้สภาได้ช่วยกันพิจารณาด้วยว่า ความจําเป็นที่เกิดขึ้น และอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับ
จังหวัดลําปาง ผมมั่นใจว่ามีประโยชน์สูงสุด ผมในฐานะนายกเทศมตรีก็จะบริหารจัดการเงินที่ขออนุมัติ
จากสภาในการทํา มิว เซีย มทุก บาททุก สตางค์ใ ห้เ กิด ประโยชน์สูง สุด และก็ใ ห้เ ป็น หน้าเป็น ตาของ
คนลําปางและของประเทศไทย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติต่อไป ขอบคุณครับ

- 44 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครั บ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในระเบียบวาระข้อ 4.4 ญัตติ เรื่อง
เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 26 รายการ งบประมาณ
1,477,100 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้ว น) สํ าหรั บพิพิธ ภัณฑ์การเรียนรู้
เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) (สํานักการศึกษา) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอความเห็นชอบในระเบียบ
วาระข้อ 4.4 นะครับ เห็นชอบ 14 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง ไม่ เ ห็ นชอบ ไม่ มี ค รั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุ ม ที่ประชุ มมีมติเห็ นชอบ จํ านวน 14 เสียง อนุ มัติใ ห้โ อนเงินเหลือจ่าย ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 26 รายการ งบประมาณ 1,477,100 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) สําหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) (สํานักการศึกษา)
ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง 7 คน
นายกิต ติ จิว ะสัน ติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ผมจะขอพัก การประชุม
ในช่วงเช้าก่อนนะครับ และจะเข้าประชุมต่ออีกครั้งในเวลา 13.15 น.

พักการประชุม เวลา 12.10 น.
เริ่มประชุม เวลา 13.15 น.
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านเลขานุการสภาช่วยดูว่า
ครบองค์ประชุมหรือยังครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปางทุ ก ท่ า น กระผม นายจาตุ ร งค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้พักการประชุมฯ เป็นการชั่วคราว และ
จะเริ่มการประชุมต่อในเวลา 13.15 น. นั้น ตอนนี้ถึงเวลากําหนดนัดแล้ว และสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่นี้

- 45 ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ผู้บริหารก็อยู่พร้อม ผมกราบเรียนท่านประธานสภาได้ดํ าเนินการประชุ ม
ต่อไปครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอ
ดําเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ 4 ต่อนะครับ
4.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 5,636,000 บาท (ห้าล้าน
หกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) (สํานักการศึกษา)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่
เสนอใหม่ ข้อ 4.5 เรื่อง เสนอญั ตติขออนุมัติโ อนเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่าย ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 5,636,000 บาท (ห้าล้านหกแสน
สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) (สํานักการศึกษา) ก่อนจะให้ผู้บริหารแถลงญัตติ มีหนังสือขอแก้ไขข้อความ
ในญัตตินี้นะครับ
ระเบียบวาระที่ 4.5 ขอแก้ไข/เพิ่มเติม ดังนี้
หน้า/บรรทัด
ข้อความเดิม
ข้อความที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม
หน้า 1 บรรทัดที่ 4
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย
หน้า 1 บรรทัดที่ 10 เหลือจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
หน้า 1 บรรทัดที่ 12 ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย
รายจ่าย
หน้า/บรรทัด
หน้า 1 บรรทัดที่ 13

ข้อความเดิม
หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 26 รายการ

หน้า 1 บรรทัดที่ 14

งบประมาณ 1,477,100 บาท (หนึ่งล้าน
สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

หน้า 2 บรรทัดที่ 1

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภา

ข้อความที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จํานวน 2 โครงการ
งบประมาณ 5,636,000 บาท
(ห้าล้านหกแสนสามหมื่นหกพัน
บาทถ้วน)
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อ
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หน้า 2 บรรทัดที่ 2
หน้า 2 บรรทัด
สุดท้าย

เทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติ
โอนเงินเหลือ
จ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป

ที่ประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27
ต่อไป รายละเอียดตามบัญชี
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ที่แนบมาพร้อมนี้

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในส่วนที่ฝ่ายบริหารขอแก้ไข/
เพิ่มเติม ในญั ตติฯ ระเบีย บวาระข้อ 4.5 ผมจะขอมติยินยอมจากที่ประชุมนะครั บ สมาชิก ท่านใด
ยินยอมให้แก้ไข/เพิ่มเติมข้อความในญัตติตามระเบียบวาระข้อ 4.5 โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอมติยิ น ยอมให้ แ ก้ ไ ข
ข้อความในญัตติฯ ระเบียบวาระข้อ 4.5 นะครับ ยินยอม 14 เสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใดไม่มียินยอม มีหรือไม่
ครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติยินยอมให้แก้ไข/เพิ่มเติมข้อความในญัตติตามระเบียบวาระข้อ 4.5
จํานวน 14 เสียง ไม่ยินยอม ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาล และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพอย่างสูง กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติฯ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตัง้ จ่ายเป็น
รายการใหม่ ใ นแผนงานการศึ ก ษา งานศึ ก ษาไม่ กํ า หนดระดั บ หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
จํ า นวน 2 โครงการ งบประมาณ 5,636,000 บาท (ห้ า ล้ า นหกแสนสามหมื่ น หกพั น บาทถ้ ว น)
สําหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง)(สํานักการศึกษา)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
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งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในแผนงานการศึ ก ษา งานศึ ก ษาไม่ กํ า หนดระดั บ หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง จํ านวน 2 โครงการ
งบประมาณ5,636,000 บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) สําหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง
(มิวเซียมลําปาง) (สํานักการศึกษา) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
เหตุผล
เนื่ อ งด้ ว ยเทศบาลนครลํ า ปาง ร่ ว มกั บ จั ง หวั ด ลํ า ปาง และสํ า นั ก งานบริ ห ารและพั ฒ นา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ดําเนินโครงการพิพิธภัณฑ์
การเรี ย นรู้ เ มือ งลํ า ปาง (มิ ว เซี ย มลํ า ปาง) ตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ลงวั น ที่ 15 มี น าคม 2554
เพื่อดําเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แนวใหม่ท่ที ันสมัย สอดคล้องกับปรัชญาการเรียนรู้ได้
อย่างอิสระ ได้รับความรู้ สนุกสนาน สามารถนําความรู้นั้นไปต่อยอด พัฒนาตนเองและสังคม โดยใช้พื้นที่
บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง (หลังเดิม) ซึ่งขณะนี้เทศบาลนครลําปาง ได้ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่
อาคารให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) ไปบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์พร้อม
เปิดให้บริการแก่ประชาชนจึงมีความจําเป็นจะต้องปรับปรุงพื้นที่ทางด้านปีกซ้ายปีกขวาของตัวอาคารและระบบ
ประปาบริเวณอาคารของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) จํานวน 2 โครงการ
1. โครงการปรับปรุงระบบประปาบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง)
จํานวนเงิน 56,000 บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
2. โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) (ต่อเนื่อง) จํานวนเงิน
5,580,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
รวมทั้งสิ้น 5,636,000 บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมืน่ หกพันบาทถ้วน)
ดังนั้ นขอได้โ ปรดนํา เรี ยนต่อ ที่ป ระชุ มสภาเทศบาลนครลํา ปาง เพื่อ ขออนุ มัติโอนเงิ นงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560จากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าปรับปรุงสุสานพระบาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,636,000 บาท (ห้าล้าน
หกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)สําหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) (สํานักการศึกษา)
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี การงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไปรายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่แนบมาพร้อมนี้
ขอแสดงความนับถือ
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กิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตตินี้ที่จะนํา
เงินงบประมาณไปใช้ในการปรับปรุงมิวเซียมลําปางเพิ่มเติม ผมก็เห็นด้วยนะครับ เนื่องจากว่าเราได้
ลงเงินไปมากมายหลายระยะด้วยกัน ผมจะมีข้อสังเกตฝากไปยังฝ่ายบริหารก็คือ เนื่องจากว่าในสัญญา
ล่าสุดที่จ้างผู้รับเหมามาปรับปรุงอาคารด้วยเงินสิบแปดล้านกว่าบาท ผมทราบว่ายังไม่ได้ส่งมอบงาน
เพราะฉะนั้นผมจึงมีความกังวลว่า การที่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทําการรับจ้างเรา งานยังไม่แล้วเสร็จและเรา
เข้าไปทําอะไรในพื้นที่ที่ยังไม่ส่งมอบให้เทศบาล ก็เกรงว่าเขาอาจจะถือเป็นข้ออ้างในการปรับเงินนะครับ
ถ้าหากว่าเราเกิดทําอะไรสักอย่างที่ไปคล้าย ๆ ว่าเข้าไปในพื้นที่ที่เขากําลังทํางานอยู่ และเขาอาจจะนํา
จุดนี้เป็นข้ออ้างว่า เราเข้าไปทําให้เกิดเป็นอุปสรรคต่อการทํางานของเขานะครับ ซึ่งก็อยากฝากเรื่องนี้
ไว้ด้วย และผมก็อยากจะโยงไปถึงเรื่องศาลหลักเมืองสักเล็กน้อยครับท่านประธาน ก็คล้าย ๆ กันครับ
ศาลหลักเมืองก็ยังไม่ส่งมอบงานให้เรา และปรากฏว่าเราได้เอาเงินบริจาคเพิ่มเติมไปทํางานปูนปั้น งาน
ประดับต่าง ๆ ทั้ง ๆ ที่ปกติแล้วจะต้องมอบพื้นที่ให้ทางเทศบาลก่อนจึงจะเข้าไปทําอะไรได้ ผมเกรงว่า
จะคล้าย ๆ กัน คือ นํามาเป็นข้ออ้างในการไม่ยอมให้เราปรับ หรืออาจจะมีเรื่องฟ้องร้องกันขึ้นมา และ
อาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อเทศบาลมากยิ่งขึ้นนะครับ เกี่ยวกับโครงการมิวเซียม ผมก็อยากให้
แล้วเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี ผมติดตามโครงการนี้มานาน และช่วยกันรักษาผลประโยชน์ให้เทศบาลหลาย
ครั้ง มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเคยได้ดูงบประมาณและเห็นว่า ตั้งเกินไว้ และได้มีการปรับลดไป และได้รักษา
ผลประโยชน์ให้ ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันที่ผมขึ้นมาอภิปราย ผมก็อยากให้ฝ่ายบริหารดําเนินการด้วยความ
ระมัดระวังนะครับ อยากให้งานแล้วเสร็จด้วยดี ไม่ให้มีข้อเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การทําอะไรก็ตาม
หากมีเงินเราก็สามารถเนรมิต ซื้อนั่นซื้อนี่ ซื้อครุ ภัณฑ์ ปรับปรุงอะไรไม่ยากหรอกครับ อย่างที่ฝ่าย
บริหารกําลังตั้งงบประมาณซื้อแอร์ ซื้อครุภัณฑ์ แต่การที่จะทําให้สําเร็จ มีประชาชนมาใช้บริการและ
ได้ความรู้กลับไปมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ก็ขอฝากฝ่ายบริหารไว้ด้วย การบริหารจัดการในส่วนนี้ให้ออกมา
คุ้มค่ากับเงินที่ลงไป นอกจากนี้อาคารขนาดใหญ่ที่มีครุภัณฑ์ที่เป็นของที่ต้องบํารุงรักษามากมาย เช่น
แอร์ วัสดุจําพวกเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ล้วนเป็นของที่มีราคาสูง และก็ขอให้ฝ่ายบริหารนึกถึงเรื่องการ
ใช้อาคาร และวัสดุประกอบอาคารเหล่านี้ด้วย เพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องมาตั้งงบประมาณซ่อมบํารุงรักษา
เพิ่มขึ้นในภายหลัง ก็ขอฝากฝ่ายบริหารไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
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ที่เ คารพ กระผม นายณั ฐ กิ ตติ์ บรรจงจิ ต ต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ าปาง ท่า นประธานครั บ
เกี่ยวกับญัตติโอนเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 2 รายการ
เป็นเงิน 5,636,000 บาท เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมลําปาง ผมก็ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร
ท่านปลัด ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่เราทําไม่ได้ ที่เราตั้งไว้เกี่ยวกับการปรับปรุง
สุสานพระบาท จะด้วยเหตุผลอันใดก็ตามที่เราทําต่อไปไม่ได้ คือฐานรากของสุสานชํารุดหรืออะไรก็
แล้วแต่ที่เราต่อเติมไม่ได้แล้ว ท่านก็เอาเงินส่วนนี้มาพัฒนาให้มิวเซียมของเราได้เดินหน้าต่อไป ผมก็
ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร และสํานักปลัดที่ช่วยกันดูแลตรงนี้ ผมก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนลําปาง
ของสภาแห่งนี้ที่พวกเราช่วยกันทําให้มิวเซียมลําปางเกิดเป็นจริงขึ้นมา เพื่อประโยชน์ของลูกหลานเรา
เพื่อประโยชน์ของประชาชนได้รู้ต่อ ๆ ไปในอนาคตว่า เราถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดเป็นโครงการนี้
ขึ้นมา ผมภูมิใจและขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านในที่นี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่จริงผมก็จะเรียนถามทางฝ่ายบริหาร
เกี่ยวกับค่าปรับปรุงสุสานพระบาทอยู่เหมือนกัน แต่เมื่อสักครู่ฟังเพื่อนสมาชิกบอกว่า ตั้งงบไว้แล้ว แต่
ไม่สามารถทําได้ ก็เลยอยากจะเรียนถามฝ่ายบริหารช่วยอธิบายให้ชัดว่า ทําไมงบประมาณที่ตั้งเพื่อ
ปรับปรุงสุสานพระบาท จํานวนแปดล้านห้าแสนบาท จึงไม่ได้ทํา และนํามาโอน 5,636,000 บาท เพื่อ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องมิวเซียม และถามต่อเนื่องไปว่า เมื่อไหร่มิวเซียมจะดําเนินการแล้วเสร็จ และ
เปิดให้บริการได้ ปัจจุบันนอกจากค่าปรับปรุงต่าง ๆ ซึ่งเราอนุมัติไป ตามที่ท่านได้อธิบายเมื่อเช้า ถามว่า
ปัจจุบันอาคารยังไม่ได้เปิดใช้งาน เราได้มีการสร้างงาน สร้างบุคลากรอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะต้องทํา
เกี่ยวกับมิวเซียมบ้างหรือไม่ครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ต้อง
ขอขอบคุณที่สนใจเรื่องของมิวเซียม ทั้งข้อเสนอแนะ และข้อท้วงติงต่าง ๆ ก่อนอื่นต้องขอตอบคําถาม
สมาชิกสภานะครับว่า เหตุผลที่ในงบประมาณปี 2560 ไม่สามารถดําเนินการเรื่องสุสานพระบาทได้
ต้องยกความดีให้กับทีมงานฝ่ายประจําที่มีความรอบคอบ ที่ทดสอบคอนกรีต เหล็ก ความคุ้มค่าของ
การใช้ อ าคารดั ง กล่ าวว่ า เมื่ อ ซ่อ มแซมแล้ว จํ า นวนแปดล้ า นห้ า แสนบาทนั้ นคุ้ ม หรื อ ไม่ จะดี แ ละมี
ประสิทธิภาพขนาดไหน ผลสรุปออกมาว่า อาคารดังกล่าวถ้าจะซ่อมแซมก็ต้องใช้งบประมาณมาก แต่
ความคุ้ มค่ าของการซ่ อมแซมดั ง กล่ าว ไม่คุ้ ม ทั้ง คอนกรี ต ทั้ง เหล็ ก ข้า งใน ไปทดสอบแล้ ว ต้อ งใช้
โครงสร้างที่จะต้องประกบอะไรต่าง ๆ ซึ่งเป็นภาษาทางช่าง ผมก็ไม่ถนัดนะครับ ผลสรุปออกมาว่า ไม่
คุ้มค่าสําหรับกับการใช้เงินจํานวนแปดล้านห้าแสนบาท เพราะจะต้องใช้เงินอีกต่อเนื่อง เมื่อเป็นอย่างนี้

- 50 สู้เราทําอาคารใหม่ขึ้นมาจะดีกว่า ซึ่งอาคารดังกล่าวในขณะนั้นผมเป็นรองนายกเทศมนตรีได้ทําอาคาร
ด้านข้างพร้อมทั้งเตาเผาด้วย ใช้งบประมาณสิบกว่าล้านเท่านั้น เพราะฉะนั้นผมจึงให้ยกเลิกโครงการ
ดั งกล่า ว จะไปตั้ง อีก ครั้ งหนึ่ง ในงบประมาณปี 2562 เพราะว่ าปี 2561 ขอให้จํ าหน่า ยอาคารและ
ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นที่จอดรถชัดเจนก่อน อาคารถัดไปคงไม่ได้สร้างที่เดิม แต่จะสร้างขึ้นไป
ด้านบน และจะเปิดข้างหน้าเพื่อจะเป็นที่จอดรถสําหรับผู้มาร่วมพิธีฌาปนกิจศพต่อไป และก็คือที่มาที่ไป
ของเงินแปดล้านห้าแสนบาทที่เรายกเลิก ส่วนมิวเซียม จริง ๆ แล้วเมื่อสักครู่ผมก็ได้อธิบายไปค่อนข้าง
จะมากแล้วนะครั บ ที่มาที่ไปทั้งหมดในห้าระยะ จริง ๆ แล้วในการปรับ ปรุงบางส่ว นซึ่งเป็นการเก็ บ
รายละเอียดแต่ละระยะที่ยังคงเหลืออยู่ ยกตัวอย่างเช่น ในระยะที่ 1 ที่เราปรับปรุงหลังคา แต่ปรากฎว่า
แบบแปลนครั้งแรกในระยะที่ 1 เมื่อปรับปรุงไปแล้ว ชายคาที่ได้ปิดเอาไว้ สมาชิกสภาท่านใดได้ผ่านไปใน
บริเวณดังกล่าว จะสังเกตเห็นเป็นคอนกรีตซึ่งไม่มีกันสาด ไม่มีลวดลาย ซึ่งไม่เหมาะสมสําหรับอาคาร
ใหญ่ขนาดนี้ รวมไปถึงเราจะนําพิพิธภัณฑ์เราเข้าไปสู่ระดับสากลแต่ปรากฏว่า ห้องน้ําสําหรับผู้สูงอายุ
คนพิการไม่มี นี่ก็ต้องปรับปรุงห้องน้ําให้รองรับ ห้องโถงซึ่งในแบบแปลน ระบบปรับอากาศเป็นแบบ
เปลือย ซึ่งดูแล้วไม่สวยงาม ยังไม่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนลําปาง ก็จะมีการปรับปรุงห้องโถงรองรับ
แขกต่าง ๆ ที่มารอซื้อตั๋วเข้าชม เป็นต้น แม้กระทั่งเมื่อติดแอร์ไปแล้ว ข้างหน้าประตูไม่สามารถกักเก็บ
ความเย็นได้ เพราะไม่ได้คํานวณมาตั้งแต่แรก ก็จําเป็นที่จะต้องปรับปรุงให้ระบบแอร์เก็บความเย็นให้ได้
เพราะฉะนั้นโครงการดังกล่าว นอกจากที่เราเตรียมการรองรับสําหรับการเปิดในอนาคตคงจะใช้เวลา
ไม่นาน แต่ส่วนในความรับผิดชอบของเทศบาลทั้งกายภาพทั้งหมด ซึ่งคิดว่าในการขอใช้งบประมาณ
ในครั้งนี้ก็จนถึงวันที่เราเปิดดําเนินการ หลังจากนั้นก็จะใช้งบประจําสําหรับการบริหารจัดการในแต่ละ
ปีต่อไป การเตรียมการต่าง ๆ ในส่วนของเทศบาล นอกจากการเตรียมการด้านกายภาพทั้งหมดแล้ว
เราก็ยังมีการเตรียมบุคลากร ขณะนี้เราได้ trained บุคลากรรองรับไว้ 4 คนเราเอาคนเหล่านี้ส่งไปฝึกฝน
ไปเก็บตัว ไปอยู่กับมิวเซียมสยาม เพื่อให้ทีมงานจากมิวเซียมสยามเทรนด์เด็กของเราทั้งหมด และ 4 คน
ดังกล่าวจะต้องกลับมาเพื่อจะ trained คนผู้ช่วยทั้งหมดในแต่ละแผนกอีก และมีการปรับโครงสร้างใน
สํานักการศึกษาเพื่อรองรับมิวเซียม รวมไปถึงเรื่องของการจัดสรรงบประมาณบริหารจัดการอาคาร
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ ใช้อาคารได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้ส่งมอบ
อันที่ 1 คือส่งมอบภายใต้คู่สัญญาก็คืองบประมาณสิบแปดล้านที่ผ่านมา ตอนนี้เกินระยะเวลา และ
ถูกปรับอยู่ ผมขีดเส้นตายไว้ชัดเจนว่า ภายในเดือนสิงหาคมนี้ บริษัทต้องส่งมอบทั้งหมด ถ้าไม่ส่งมอบ
ภายในเดือนสิงหาคมนี้ ก็ เข้าสู่กระบวนการยกเลิก สัญญา แต่งานทั้งหมดตอนนี้เ หลือไม่มาก งาน
ตกแต่งต่าง ๆ ในจํานวนเงินสิบแปดล้านนี้ เท่าที่ผมทราบบางอย่างไม่สามารถที่จะทดสอบได้ เพราะ
ระบบไฟ เช่นไฟที่เข้ามาสู่อาคาร ระบบสายไฟต่าง ๆ นานา ซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณสิบแปดล้านบาท
แต่เราจําเป็นที่จะต้องทําในงบประมาณครั้งนี้ รวมไปถึงบางอย่างผมได้ใช้งบประจําที่เรามีอยู่เจียดไป
ดําเนินการ ซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณของคู่สัญญาสิบแปดล้านบาท หลังจากที่ได้ดําเนินการเหล่านี้แล้ว
เราก็ต้อง test ระบบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลิฟท์ ระบบแอร์ และครุภัณฑ์ทั้งหลาย เช่น จอ LED ขนาด

- 51 ใหญ่ในห้องมัลติมีเดีย จอ LED ที่อยู่ข้างหน้าห้องโถง ซึ่งเหล่านี้พร้อมที่จะนํามาติดตั้งได้ทันที คงใช้
เวลาในการติดตั้งไม่มากนัก ผู้รับเหมาก็คงจะดําเนินการได้อย่างรวดเร็วในเดือนสิงหาคมนี้น่าจะจบสิ้น
ได้ ถ้าไม่จบสิ้นก็ต้องจบเรื่องสัญ ญา การเตรียมการอั นที่สอง หลั งจากที่ผู้รับ เหมาได้ส่งมอบงาน
ภายในเดือนสิงหาคมนี้ ทางเทศบาลเราก็จะได้ดําเนินการคู่ขนาน คู่ขนานในที่นี้สมาชิกสภาท่านหนึ่งได้
มีความเป็นห่วงในเรื่องสัญญาทับซ้อน ระหว่างเนื้องานต่อเนื้องาน ทางเราก็ตระหนักดีในเรื่องนี้ แต่ละ
สัญญาที่ซ้อนกันอยู่ ไม่อยู่ในเนื้องานเดียวกัน เพราะฉะนั้นจะมาเป็นข้ออ้างไม่ได้ สมาชิกสภาได้โยงไป
ถึงเรื่องของศาลหลักเมืองก็เช่นเดียวกัน การขอขยายเวลาแต่ละครั้ง ผู้รับเหมาเป็นคนเสนอ plan งาน
มาให้เราเองว่าเขาจะใช้เวลากี่วัน เพราะฉะนั้นเขาจะเอามาเป็นข้ออ้างไม่ให้เราปรับตามสัญญาก็คง
เป็นไปไม่ได้ เพราะเขาเป็นคนนําเสนอมาเอง มิวเซียมลําปางก็เช่นเดียวกัน เขาก็มีแผนงานที่ชัดเจน ก็
คงจะต้องตัดเรื่องการทับซ้อนเรื่องงานไปนะครับ ซึ่งผมเองได้ร่วมกับทีมผู้บริหารทุกท่าน คอยกําชับ
ตลอดเวลาว่า การส่งมอบงาน การเซ็นสัญญาแต่ละสัญญา ถ้าเนื้องานตรงกันมันจะมีปัญหา สิ่งถัดมา
หลังจากที่เราได้ดําเนินการก็คงจะส่งมอบพื้นที่ชั้นสอง ซึ่งเป็นนิทรรศการถาวร นิทรรศการถาวรก็จะมี
ห้องการแสดง 14 ชุดการแสดง ใช้พื้นที่ชั้นสองเกือบทั้งหมด ไม่รวมถึงปีกซ้ายปีกขวา ส่วนใหญ่จะเป็น
ห้องสําหรับนิทรรศการถาวร ซึ่ง สพร.เป็นผู้รับผิดชอบในงบประมาณยี่สิบห้าล้านบาท ใช้งบประมาณ
จาก สพร.เอง ส่วนปีกทางซ้ายก็จะเป็นสํานักงานสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทั้งหมดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
ส่วนชั้นบนด้านขวาจะเป็นห้องรับรอง เตรียมการเพื่อรับเสด็จ สําหรับพระองค์ท่าน คิดว่าน่าจะเป็น
อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเสร็จสมบูรณ์ก็คงกราบทูลเชิญพระองค์ท่านเสด็จมาเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็น
ทางการอีกครั้งหนึ่ง ส่วนด้านล่างปีกด้านซ้าย ผมทราบในเบื้องต้นว่า อาคารดังกล่าวชั้นหนึ่ง ปีกซ้าย
จะเป็นสถานที่จําหน่ายกาแฟ เครื่องดื่มต่าง ๆ ซึ่งตอนนี้ทั้งภาคเอกชน และโครงการพระราชดําริ สนใจ
ที่ จ ะเปิ ด ตรงนี้ ด้ ว ย เพราะฉะนั้ น ก็ ค งจะเป็ น อี ก อาคารหนึ่ ง ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบที่ สุ ด สํ า หรั บ การใช้
งบประมาณในญัตตินี้ ผมเชื่อมั่นว่า ทั้งตัวผมเอง ทีมผู้บริหาร ฝ่ายประจําตั้งแต่ท่านปลัดลงไป ก็คงจะใช้
งบประมาณที่สภาแห่งนี้ได้กรุณาอนุมัติให้ดําเนินการ ขอให้ทุกท่านได้เชื่อมั่นและเชื่อใจว่า งบประมาณ
ปี 2560 ที่ผ่านมา ด้วยสภาวะเศรษฐกิจก็ดี ด้วยการแข่งขันทางด้านผู้รับเหมาต่าง ๆ ก็ดี เรายังมีเงิน
เหลือสําหรับการพัฒนาโครงการต่าง ๆ อีก 20 กว่าล้านบาท และโครงการดังกล่าว ถึงแม้ว่าจะเป็น
โครงการที่หลาย ๆ ท่านตั้งใจไว้ว่าอยากจะเห็นสุสานพระบาทเพิ่มมากขึ้น เมื่อไม่สามารถทําต่อได้ ก็
ขอเลื่อนจากแผนปีนี้ เว้นไปเป็นปี 2562 ถ้าได้มีโอกาสก็จะได้นําเข้าสู่การพิจารณาของสภาอีกครั้งหนึ่ง
ต่อไป ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในระเบียบวาระข้อ 4.5 ญัตติ เรื่อง
เสนอญั ตติ ขออนุ มัติโ อนเงินงบประมาณรายจ่ าย ประจํ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้ งจ่า ยเป็ น
รายการใหม่ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน
2 โครงการ งบประมาณ 5,636,000 บาท (ห้ า ล้ า นหกแสนสามหมื่ น หกพั น บาทถ้ ว น) สํ า หรั บ

- 52 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) (สํานักการศึกษา) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรด
ยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอความเห็นชอบในระเบียบ
วาระข้อ 4.5 นะครับ เห็นชอบ 14 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง ไม่ เ ห็ นชอบ ไม่ มี ค รั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 14 เสียง อนุมัติให้โ อนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 5,636,000 บาท (ห้าล้านหกแสน
สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) สําหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง)(สํานักการศึกษา)
ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง 7 คน
4.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค จํ า นวน 12 โครงการ
งบประมาณ 20,131,000 บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) (สํานักการช่าง)

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่
เสนอใหม่ ข้อ 4.6 เรื่อง เสนอญั ตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่าย ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้ งจ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้า ถนน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ
20,131,000 บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) ก่อนจะแถลงญัตติ
ก็มีการขอแก้ไขข้อความในญัตตินี้นะครับ
ระเบียบวาระที่ 4.6 ขอแก้ไข/เพิ่มเติม ดังนี้
หน้า/บรรทัด
ข้อความเดิม
หน้า 1 บรรทัดที่ 4
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
เหลือจ่ายจาก

ข้อความที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
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หน้า 1 บรรทัดที่ 19
หน้า 2 บรรทัดที่ 1
หน้า 2 บรรทัดที่ 4

หน้า 2 บรรทัดที่ 5
หน้า 2 บรรทัด
สุดท้าย

เหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
2562) ฉบับที่ 4 จึงขออนุมัติโอนเงิน
เหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
เหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติ
โอนเงินเหลือจ่าย
จากงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
ข้อ 27 ต่อไป

งบประมาณรายจ่าย
2562) ฉบับที่ 4 จึงขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อ
ที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
เพื่อขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27
ต่อไป รายละเอียดตามบัญชี
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่แนบมาพร้อมนี้

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในส่วนที่ฝ่ายบริหารขอแก้ไข/
เพิ่มเติม ในญั ตติฯ ระเบี ย บวาระข้อ 4.6 ผมจะขอมติยินยอมจากที่ป ระชุ มนะครั บ สมาชิก ท่านใด
ยินยอมให้แก้ไข/เพิ่มเติมข้อความในญัตติตามระเบียบวาระข้อ 4.6 โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอมติยิ น ยอมให้ แ ก้ ไ ข
ข้อความในญัตติฯ ระเบียบวาระข้อ 4.6 นะครับ ยินยอม 14 เสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใดไม่มียินยอม มีหรือไม่
ครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติยินยอมให้แก้ไข/เพิ่มเติมข้อความในญัตติตามระเบียบวาระข้อ 4.6
จํานวน 14 เสียง ไม่ยินยอม ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอ
เสนอญัตติฯ
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เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 20,131,000 บาท(ยี่สิบล้านหนึ่งแสนสาม
หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
เรียนประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้ าพเจ้ านายกิ ตติ ภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี นครลํ าปาง ขอเสนอญั ตติ เรื่ อง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้า ถนน หมวดค่า ที่ดิ นและสิ่งก่ อสร้า งประเภทค่ าก่ อสร้า งสิ่ งสาธารณู ปโภค จํ านวน 12 โครงการ
งบประมาณ 20,131,000 บาท(ยี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อจัดให้มีและบํารุงทางบกและทางระบายน้ําในเขตเทศบาลนครลําปางให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 56 (1) ประกอบ
มาตรา 53 (1) (5) และมาตรา 50 (2) อั น เป็ น การบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คมด้ า นการสาธารณู ป โภค
ตามโครงการแผนพัฒนา 3 ปี (2560–2562) เทศบาลนครลําปาง และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
ฉบับที่ 4 เทศบาลนครลําปาง จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 20,131,000 บาท(ยี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน)
เหตุผล
เนื่องจากในเขตเทศบาลนครลําปางยังคงมีถนนซึ่งผิวจราจรหลายสายมีสภาพชํารุดจากการใช้งาน
รวมทั้งไม่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานการจราจร ขาดระบบการระบายน้ําสาธารณะ จึงสมควรต้องทําการ
ปรับปรุงทํานุบํารุงผิวจราจรให้มีความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรมจราจร และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร โดยทําการปรับปรุงเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและ
ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก พร้ อ มวางท่ อ ระบายน้ํ า ทั้ ง นี้ เพื่ อ บริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คมด้ า นการ
สาธารณูปโภคและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเร่งด่วน จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 12 โครงการ
งบประมาณ 20,131,000 บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ
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รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 และแก้ไขเพิ่มเติ มถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิ นงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่แนบมาพร้อมนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

นายกิ ตติ จิ วะสั นติ การ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ในญั ตตินี้ จะมีสมาชิ กท่ านใด
อภิปรายครับ เชิญ นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์
นายณั ฐ ธนวั ฒ น์ ปั ญ ญาพั น ธ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อน
อื่นกระผมในนามพี่น้องในเขตเทศบาลนครลําปางต้องกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารที่นําโดยท่าน
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ ที่ได้ทําโครงการทั้งหมด 12 โครงการนี้ เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนให้พี่น้องในเขตเทศบาลนครลําปางได้รับความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ในการใช้เส้นทางสัญจร โดยเฉพาะเราจะเห็นได้ว่า ทั้งที่ในชุมชนของเรา เป็นชุมชนเมือง แต่
ก็ยังมีถนนบางเส้นในบางชุมชนที่ยังเป็นถนนเดิม ๆ ไม่มีท่อระบายน้ํา ท่านนายกพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
รวมถึงเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ท่านปลัดลงมาร่วมกับท่านสมาชิกสภาหลาย ๆ ท่านลงมาสํารวจ และช่วยกันทํา
ให้โครงการทั้ง 12 โครงการที่ชาวบ้านเดือดร้อน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านกิตติภูมิ นามวงค์ ก็ได้ทํา
เป็นโครงการเร่งด่ว น เพื่อขอเสนอญัต ติขออนุมัติเ งินเหลือ จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจํา ปี
พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 12 โครงการ ผมเชื่อว่าทั้ง 12 โครงการนี้
จะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดให้กับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลนครลําปางได้รับความสะดวก ความสบาย
ความปลอดภั ย ในชีวิ ตและทรั พ ย์สิน ในการใช้เ ส้น ทางสั ญ จรนี้ ในโอกาสนี้ผ มในนามสมาชิก สภา
เทศบาลนครลํ าปาง เป็ นตั วแทนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง โดยเฉพาะพี่น้อง
ประชาชนในเขตตําบลเวียงเหนือ และตําบลบ่อแฮ้วบางส่วน ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ พร้อมคณะผู้บริหารผ่านท่านประธานสภาในโอกาสนี้ด้วย กราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตตินี้ผมก็ยกมือ

- 56 ผ่านให้นะครั บ แต่ผมอยากจะขอเรีย นท่านนายกผ่านท่านประธานสภา อยากจะให้ท่านพิจารณา
ข้อสังเกตของผมนะครับ โครงการทั้ง 12 โครงการนี้เป็นเงินยี่สิบกว่าล้านบาท ในแต่ละโครงการจะมี
รายละเอียดงานอยู่ 1 รายการที่เป็นเนื้องานที่ทําให้เกิดรายจ่ายสูงนะครับ นั่นก็คือ ฝาบ่อพัก เมื่อก่อน
ฝาบ่อพักของเทศบาลจะเป็นฝาคอนกรีตอย่างดีและมีเหล็กตะแกรงอยู่ตรงกลางเพื่อให้น้ําไหลลงได้ง่าย
แต่ครั้งนี้ใช้เป็นเหล็กหล่อ ท่านฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกลองเปิดดูนะครับ แผ่นสุดท้าย งานก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนช่างแต้ม ซอย 1 ในรายการที่ 2 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ติก สองพันห้าร้อยตารางเมตรเป็น
เงินหกแสนกว่าบาท แต่ว่างานฝาบ่อพักเหล็กหล่อมีเนื้องานราคาสามแสนกว่าบาท ปกติฝาบ่อพักเป็น
รายการที่คล้าย ๆ ว่าไม่ได้เป็นงานหลักของการก่อสร้าง ถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวนี้ให้เป็นวัสดุ
อย่างอื่น เช่น ผิว ค.ส.ล. ก็จะประหยัด ฝาหนึ่งก็คงไม่มากพันถึงสองพันบาท แล้วทั้ง 12 โครงการนี้
จํานวนบ่อมีถึง 250 กว่าบ่อ เป็นเงินถึงสองล้านกว่าบาท ซึ่งถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวนี้ให้เป็นฝาอย่างอื่น
เราก็สามารถที่จะนําไปทําในซอยอื่น ๆ ได้นะครับ ผมไม่ขัดข้องนะครับ ผมยกมือผ่านให้ทั้ง 12 โครงการ
แต่ ว่ า ตั ว นี้ ข อฝากฝ่ า ยบริ ห ารลองหารื อ กั บ สํ า นั ก การช่ า งดู น ะครั บ ถ้ า เราจะเซฟเงิ น ตั ว นี้ ก็ จ ะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่ง ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐ กิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ย วกับ ญัตตินี้ครั บ
เหมือนเดิมครับผมก็ยังยึดมั่นในอุดมการณ์ของผม หากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตที่เราดูแลอยู่
22.5 ตารางกิโลเมตร ในเขตเทศบาลนครลําปาง เขาคงภูมิใจและดีใจมากที่เขาจะได้รับถนนใหม่ เช่น
ชุมชนนาก่ว มใต้เขาทําแผนชุมชนเมื่อ 8 ปี ที่แล้วไม่ได้ แผนก็ คือแผน ไม่ไ ด้ดึงเข้ามาในงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี แต่ตอนนี้ผมก็ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ทีมงานของท่านปลัด โดยเฉพาะท่านผู้อํานวยการฯ
วสันต์ ที่ช่วยเหลือให้โครงการนาก่วมใต้ สําเร็จลุล่วงไปได้ ชาวบ้านก็ดีใจครับ เพราะน้ําท่วมครับท่าน
ประธาน ในซอยเป็นพื้นที่ต่ํา เวลาฝนตก น้ําท่วมประจํา ท่านปลัดพร้อมด้วยท่านเลขาฯ สุคนธ์ ก็ได้ลง
สํารวจ และแก้ไขชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน และพองบประมาณเหลือมาจากปี 2560 ที่เรา
ไม่ได้ใช้ และใช้ให้เกิดประโยชน์ ผมถือว่าเป็นคุณอย่างมากเลยครับ เพราะชาวบ้านก็จะได้บรรเทาทุกข์
ของเขาได้อย่างมาก แต่มีอีก เรื่องหนึ่งที่ผมอยากขอร้องทางฝ่ายบริหาร และทีมงานของท่านปลัด
ท่านเชื่อหรือไม่ว่า นาก่วมเหนือซอย 7 น้ําประปายังไม่มีใช้นะครับ ผมอยากให้ทางทีมงานเราช่วยดูแล
ในเรื่องนี้ด้วย ซึ่งชาวบ้านร้องมา และอยู่ในเขตรับผิดชอบของผมด้วย ก็ขอขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ดูจากแผนงาน 12 โครงการ
ผมก็ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ยังคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและให้ความสะดวกกับการสัญจรไปมา
ผมก็ เ ป็ นห่ ว งเรื่ องหนึ่ง ที่ผ มเคยอภิ ป รายในการประชุ ม ครั้ง ที่ แล้ ว ผมเป็ น ห่ว งความปลอดภั ย ของ

- 57 ประชาชนในการสัญจรไปมา กรณีที่เคยบอกถึงรอยต่อเก่า กับใหม่ที่ไม่ผสานกัน ทําให้เป็นหลุมเป็นบ่อ
ครั้งที่แล้วผมก็ได้ถามท่านนายก เช่น ถนนบ้านดง ครั้งที่แล้วมีภาพถนนที่เป็นหลุมประกอบด้วยนะครับ
ท่านนายกก็บอกว่าจะเข้าไปแก้ไข แต่ ณ วันนี้ก็สามเดือนแล้วนะครับ แต่ก็ยังไม่ได้ไปแก้ไข โดยเฉพาะ
หน้าปางสะหวันเพลสยังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ ใน 12 โครงการนี้ผมก็เป็นห่วงกลัวจะเป็นเหตุการณ์แบบ
ทั้ง ถนนบ้ า นดงและถนนประตู ม้า ผมก็ ข อท้ ว งติ ง ตรงนี้ ขอให้ช่ ว ยดู แลตรงนี้ ด้ ว ย เพราะประชาชน
เดือดร้อนมากครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกีย รติทุ ก ท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลํ าปาง ก็
ขอขอบคุณนะครับที่หลาย ๆ ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะ และยังท้วงติงเรื่องงานเมื่อการอภิปรายครั้งที่แล้ว
ยังไม่ดําเนินการ ผมจะติดตามและดําเนินการต่อให้ มีสมาชิกสภา ขออนุญาตที่เอ่ยนาม ท่านสมบูรณ์
คุรุภากรณ์ ที่ได้ตั้งข้อสังเกต เรื่องของฝาท่อ ขอน้อมรับไปพิจารณา ผมก็ดูว่าตัวเลขสูงจริง ในฐานะ
นายกเทศมนตรีผมก็จะรับเรื่องดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อไป สําหรับโครงการสาธารณูปโภค หลาย ๆ ท่าน
ก็อาจจะจําตัวเองไม่ได้ เพราะสมาชิกสภาบางท่านในแต่ละเขตการเลือกตั้งได้นําเสนอผมมา ผมได้
หยิบประเด็นของท่านมาไว้ตรงนี้ 12 โครงการ และอีกส่วนหนึ่งไปอยู่ในงบประมาณปี 2561 ซึ่งเราจะได้
พิจารณาในญั ตติต่อไป ซึ่งมีอีกจํ านวนพอสมควร และบางโครงการผมก็ ยั งบรรจุอยู่ใ นแผนพั ฒนา
เทศบาลปีงบประมาณปี 2561 ซึ่งผมมั่นใจว่าถ้ารูปแบบของการบริหารจัดการองค์กรได้ระดับนี้ ใน
ปลายปีงบประมาณปี 2561 เราก็คงจะมีเงินเหลือสําหรับพัฒนาท้องถิ่นเราได้อีกจํานวนพอสมควร
เงินเหลือจ่ายทั้งหมดที่เราได้บริหารจัดการในแต่ละปี ถ้าเป็นเงินเหลือจ่ายผมก็พยายามที่จะขอจาก
พนักงานว่า ขอให้กลับไปเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนในรูปแบบของการก่อสร้าง แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเรื่องถนนหนทาง ท่อระบายน้ํา รวมไปถึงเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกสภาได้ท้วงติงเรื่องเขต
ประปา ในงบประมาณปี 2561 นี้เรามีโครงการขยายเขตประปาอีกหลายเส้น แต่ผมจํารายละเอียด
ไม่ได้ พร้อมทั้งขยายเขตไฟฟ้าที่แสงสว่างยังไม่เพียงพออีกหลายจุด ก็มีบางที่ในเรื่องของถนนหนทาง
หลาย ๆ ท่านอาจจะขับรถ หรือได้รับการร้องขอจากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่การเลือกตั้ง ว่าทําไม
ไม่ดําเนินการให้ บางครั้งถนนบางเส้นจะมีปัญหาระหว่างเทศบาลกับ การบุก รุก ที่ส าธารณะ ซึ่งเรา
ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้แล้วเสร็จในปีงบประมาณอย่างรวดเร็ว เพราะอยู่ระหว่างเป็นคดีความอยู่
บ้าง หรือไม่ก็เป็นการบุกรุกที่ อย่างเช่นในเขตเลือกตั้งที่ 1 เท่าที่ผมจําได้มีถนนตรอกนาสร้อย ผมยัง
ไม่ได้บรรจุไว้ในปีงบประมาณ 2561 เพราะเพิ่งไปสํารวจ รวมไปถึงถนนที่มีการร้องขอมามาก ๆ คือ
ถนนป่าไม้เส้นท่านางลอย ในปีงบประมาณ 2561 ผมจะดําเนินการให้นะครับ เป็นเส้นที่ลูกรังบางจุด
ไม่มีบ้ านอยู่แม้ แต่หลั งเดี ย ว แต่ร้อ งขอเข้า มา อย่างนี้เ ราชะลอไว้ ก่อน เพราะทํ าไปก็ เ หมื อนไปเอื้ อ
ประโยชน์ให้กับเจ้าของที่ดินมากกว่า ไม่มีผู้อยู่อาศัย แต่เขตเลือกตั้งที่ 2 เราทําเกือบทั้งหมดแล้ว ใน
เขตเลือกตั้งที่ 3 ในปีงบประมาณ 2561 มีค่อนข้างหลายเส้น ในเขตเลือกตั้งที่ 4 จะเป็นลูกรัง 2 เส้น

- 58 เส้นที่ 1 คือถนนพระบาทหนองหมู ขออนุญาตเอ่ยนาม บ้านของท่านสมาชิกสภา เกษม ปัญญาทอง
ซึ่งผมไม่สามารถที่จะให้ได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีปัญหากันเรื่องการบุกรุกที่สาธารณะ เส้นที่ 2 คือ
ในชุมชนสุขสวัสดิ์ มีบ้านเพียงหลังเดียว ลงทุนไปห้าหกล้านบาท ผมคิดว่าจุดคุ้มทุนยังไม่มี เหมือนกับ
ไปเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของที่ดินมากกว่า เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชัง ทุกท่านก็มีสิทธิ์ที่
จะเสนอเข้ามา เพราะเรามีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ ทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเราอยู่
เย็นเป็นสุข มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน การเดินทางก็มีความสะดวกปลอดภัย เพราะฉะนั้น
สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งงบประมาณเหลือจ่ายก็ดี ทั้งงบประมาณปี 2561 ก็ดี เราเชื่อมั่นว่างบประมาณ
สองก้อนที่อยู่ด้วยกันนี้ ผมก็ห่วงเช่นเดียวกัน เมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับทางผู้บริหารว่า ในปี 2561 จริง ๆ
แล้วงบเหลือจ่ายในปี 2560 ทั้ง 12 โครงการนี้ จะดําเนินการได้ก็เข้าไปปีงบประมาณ 2561 แล้ว และ
ของปี งบประมาณ 2561 อี ก ก็ ฝากสมาชิ ก สภาในเขตพื้ นที่ช่ ว ยเป็ น หู เ ป็ นตา ช่ ว ยบอกกล่ าวพี่ น้อ ง
ชาวบ้านดูเรื่องของคุณภาพ ประสิทธิภาพของแต่ละโครงการแทนนายกเทศมนตรีด้วย เพราะโครงการ
มากขนาดนี้ ผมจะไปดู ไปตรวจทุกวัน ก็คงจะเป็นการยากในการบริหารจัดการ ก็ฝากให้สมาชิกสภา
ช่วยติดตาม ช่วยเป็นหูเป็นตาแทนผู้บริหารด้วยก็แล้วกันนะครับ ขอบคุณครับ

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในระเบียบวาระข้อ 4.6 ญัตติ เรื่อง
เสนอญั ตติ ขออนุ มัติโ อนเงินงบประมาณรายจ่ าย ประจํ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้ งจ่า ยเป็ น
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 20,131,000 บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสน
สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอความเห็นชอบในระเบียบ
วาระข้อ 4.6 นะครับ เห็นชอบ 16 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง ไม่ เ ห็ นชอบ ไม่ มี ค รั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 16 เสียง อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน หมวดค่า ที่ดิน และสิ่ง ก่อ สร้า ง ประเภทค่า ก่อสร้างสิ่งสาธารณู ปโภค จํ านวน 12 โครงการ
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งดออกเสียง 5 คน
4.7 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการส่งมอบสิทธิครอบครองระบบ
บําบัดน้ําเสีย โรงเรือน พื้นที่และอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับระบบบําบัดน้ําเสียให้องค์การจัดการ
น้ําเสีย (อจน.) เข้าดําเนินการบริหารและจัดการ ครั้งที่ 2 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอ
ใหม่ ข้อ 4.7 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการส่งมอบสิทธิครอบครองระบบบําบัดน้ําเสีย
โรงเรือน พื้นที่และอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับระบบบําบัดน้ําเสียให้องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) เข้า
ดําเนินการบริหารและจัดการ ครั้งที่ 2 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565 เชิญ ฝ่ายบริหาร

นายสุ วรรณ นครั งกุ ล รองนายกเทศมนตรีนครลํ าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติฯ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการส่งมอบสิทธิครอบครองระบบบําบัดน้ําเสีย โรงเรือน พื้นที่
และอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับระบบบําบัดน้ําเสียให้องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) เข้าดําเนินการบริหาร
และจัดการ ครั้งที่ 2 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการ
ส่งมอบสิทธิครอบครองระบบบําบัดน้ําเสีย โรงเรือน พื้นที่และอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับระบบบําบัดน้ําเสีย เช่น
ท่ อ รั บ น้ํ า เสี ย ท่ อ รวบรวมน้ํ า เสี ย ท่ อ เชื่อ มน้ํ า เสี ย สถานี สู บ น้ํ า เสี ย ให้ อ งค์ การจั ด การน้ํ า เสี ย (อจน.) เข้ า
ดําเนินการบริหารและจัดการ ครั้งที่ 2 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2565 โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
ขอรับความเห็นชอบในการส่งมอบสิทธิครอบครองระบบบําบัดน้ําเสีย โรงเรือน พื้นที่และอุปกรณ์อัน
เกี่ยวเนื่องกับระบบบําบัดน้ําเสีย เช่น ท่อรับน้ําเสีย ท่อรวบรวมน้ําเสีย ท่อเชื่อมน้ําเสีย สถานีสูบน้ําเสีย ให้
องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) เข้าดําเนินการบริหารและจัดการ ครั้งที่ 2 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
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ได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น”
เหตุผล
สื บ เนื่ อ งจากการที่ เ ทศบาลนครลํ า ปางได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดําเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย ส่วนที่ 1
ระยะที่ 1 ระยะเวลาการก่ อ สร้ า ง 4 ปี (พ.ศ.2545-2549) และได้ เ ดิ น ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
กรกฎาคม 2549 เป็นต้นมา และต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เทศบาลนครลําปางได้ดําเนินการจัดทํา
บันทึกข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวม เทศบาลนครลําปาง กับองค์การจัดการ
น้ําเสีย ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ 1/2555 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 มีระยะเวลาดําเนินการตามข้อตกลง 15 ปี
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2570 โดยเทศบาลฯ ได้พิจารณาให้สิทธิแก่องค์การจัดการ
น้ําเสียในการดําเนินการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวม เทศบาลนครลําปาง เป็นระยะเวลาครั้งละ 5 ปี
รวมจํานวน 3 ครั้ง และสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2555
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการมอบสิทธิให้แก่องค์การจัดการน้ําเสียดําเนินการบริหาร
จัดการระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครลําปางครั้งที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่
30 กันยายน 2560 และองค์การจัดการน้ําเสียได้เข้ามาบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวม เทศบาลนคร
ลําปาง เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงฯ และมติท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญดังกล่าว
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 และจะครบกําหนดปีที่ 5 ของครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 กันยายน 2560 นี้
เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารจั ด การน้ํ า เสี ย (อจน.) ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ง กั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยี
การบริหารจัดการน้ําเสียเข้ามาดําเนินการบริหารและจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครลําปาง ครั้งที่ 2
เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลนครลําปาง ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 155 “การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับ
พัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น”
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ส่งมอบสิทธิครอบครองระบบบําบัดน้ําเสีย โรงเรือน พื้นที่และอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับระบบบําบัดน้ําเสีย เช่น
ท่อรับน้ําเสีย ท่อรวบรวมน้ําเสีย ท่อเชื่อมน้ําเสีย สถานีสูบน้ําเสีย ให้องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) เข้า
ดําเนินการบริหารและจัดการ ครั้งที่ 2 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 155 ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ

- 61 (นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ สมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตตินี้ การที่เรา
ให้ อจน. ไปรับดําเนินการบําบัดน้ําเสียต่ออีกสัญญาหนึ่ง ผมก็รู้สึกเฉย ๆ นะครับ ที่จริงการบําบัดน้ํา
เสียที่ผมเคยติดตาม อจน.มาทํา ก็ไม่ได้แตกต่างจากที่เราเคยทํามาก่อนเท่าไหร่ ดูแล้วก็เหมือนเป็นเพียง
แค่เราผลักภาระเรื่องนี้ไปให้อีกองค์กรหนึ่ง องค์กรนั้นก็เป็นเงินของแผ่นดินเหมือน ซึ่ง อจน.ได้งานเรา
ไปก็ไม่ได้ทําเอง เอาไปประมูลหาบริษัทรับจ้าง เอาคนมาบริหารจัดการอะไรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บําบัดน้ําเสีย ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมาก ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเหมือนที่ฝ่ายบริหารพูดเท่าไหร่ ในญัตตินี้เขียนว่า
ใช้เทคโนโลยี ก็อาจจะเขียนเว่อร์ไปนิดหนึ่ง จริง ๆ ระบบนี้ก็เป็นการรวบรวมน้ําที่บ่อพัก บ่อสุดท้าย บ่อ
นั้นก็จะมีปั๊มน้ําขนาดใหญ่สูบเข้าไปที่บ่อบําบัดที่เป็นระบบบ่อผึ่ง หลังจากนั้นก็ให้มีการบําบัดโดยได้รับ
แสงอาทิตย์เ พื่อให้คุ ณภาพน้ําดีขึ้น จะมีก ารไหลเวีย นอยู่ป ระมาณ 2 – 3 บ่อ หลั งจากนั้นจะมีก าร
ทดสอบน้ําว่าได้ค่าที่จะทิ้งแล้วหรือยัง ถ้าได้แล้วก็ปล่อยทิ้ง ถามว่าปริมาณน้ําที่เข้ามาบําบัดมีน้อยอยู่
จริง ๆ ก็ไม่คุ้มกับค่าดําเนินการ ทั้งฝ่ายเรากับฝ่าย อจน. ฝ่ายละล้านสอง สองฝ่ายก็สองล้านสี่ ถ้าผม
เป็นฝ่ายบริหาร ผมอยากจะทดลองทําด้วยตัวเองนะครับ ถ้าเรารักเงินของแผ่นดิน ทีมงานเราก็เก่ง ทีม
ที่เคยดูแลเรื่องนี้ มีบุคลากรที่สามารถทําได้ ก็คิดว่าคงใช้เงินได้ไม่ถึงกับที่เราใช้ไปทั้งของฝ่าย อจน.
ด้วย คิดว่าคงไม่ถึง ถ้าฝ่ายบริหารอยากจะทดสอบฝีมือความสามารถ ความสามารถในระดั บดุษ ฎี
บัณฑิตนี้นะครับ ผมคิดว่าคงไม่ถึงแน่นอนถ้าเอาใจใส่ตัวนี้ ในญัตตินี้ผมขอไม่ออกเสียงนะครับ เพราะ
ไม่ค่อยเห็นด้วยนัก แต่ก็ไม่อยากคัดค้านนะครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง จริง ๆ
แล้วกรณีของ อจน. ญัตตินี้ก็ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากครั้งที่ผ่าน ๆ
มา สําหรับการบริหารจัดการของ อจน. ว่าดีกว่าเทศบาล หรือเทศบาลดีกว่า หรือร่วมกันทําอะไรต่าง ๆ
นานาเหล่านี้ ผมขอชี้แจงอย่างนี้ว่า การบริหารจัด การของ อจน. ก็ เหมือนตราปั๊มนะครั บ ว่าเขาได้
รับรอง เพราะบ่อบําบัดน้ําเสียทั่วประเทศ ทั้งหมดจ้างองค์กรมหาชน คือ อจน. เป็นผู้บริหารจัดการ ผม
ว่าถ้าเทศบาลทําได้ดีหรือไม่ ผมว่าหนึ่งล้านสองแสนบาทที่เราเสียไปในแต่ละปี ก็คงจะเป็นเงินที่เอามา
บริ หารจั ด การเองคงไม่พ อนะครั บ เพราะ 1. บุ ค ลากร ขณะนี้ บุ ค ลากรเราไม่มี ใ นเรื่ องของวิ ศวกร
สิ่งแวดล้อม 2. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์เราไม่มี และห้องแลปเราไม่มี สองสามสิ่งที่เราพูดมา

- 62 นี้ ถ้าเรามองในหลักเกณฑ์เราต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ และกําหนดตําแหน่งต่าง ๆสิ่งเหล่านี้สองตําแหน่ง
ที่พูดมา ก็ยังไม่มี ผมเพิ่งกําหนดตําแหน่งวิศวสิ่งแวดล้อมไปเมื่อวานนี้ กําลังขอเข้ากรอบอัตราสามปีไป
เมื่อวาน จะได้หรือไม่ไม่รู้ ถ้าได้แล้วจะมีคนมาอยู่หรือไม่ ก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้น อจน. เมื่อเป็นองค์กรที่มี
การยอมรับในเรื่องของการควบคุม และรับรองน้ําเสียในแต่ละบ่อของแต่ละท้องถิ่น ก็ได้ดําเนินการกัน
มาอย่างนี้ ผมก็ยังมีความเชื่อมั่นว่า อจน. ทําได้ดีกว่าเทศบาล และทั้งนี้ทั้งนั้น เราไม่ได้มีการผลักภาระ
ใด ๆ ทั้งสิ้น เราคิดว่า ถ้าองค์กรใดคิด ว่าทําได้ดีกว่าเรา ทํ าได้รัดกุ มกว่าเรา และเป็ นที่ยอมรั บของ
สาธารณชน ผมก็ เชื่อมั่ นว่าองค์ก รนั้นก็ มีค วามเหมาะสมที่จะรั บภาระแทนเราในภารกิจนั้น ๆ ไป ก็
โครงการบําบัดน้ําเสียในเฟสที่ 1 ของเราก็ดําเนินการมาหลายปี ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูง แต่ปริมาณการ
รับน้ําของเรา รับ น้ําเพีย งประมาณไม่เกิน 25% ของน้ําเสียทั้งหมดของเทศบาลอยู่แล้ว ที่เ หลืออยู่
ทั้งหมดก็ลงแม่น้ําวังเหมือนเดิม ถ้าถามว่า เสียเงินไปอีกล้านสองแสนบาท เสียเงินก่อสร้างครั้งก่อนไป
หกร้อยกว่าล้านบาท และได้อะไรกลับคืนมาให้กับคนลําปางบ้าง ก็ได้น้ําเสียลงแม่น้ําวังอยู่เหมือนเดิม
เช่นทุกวันนี้ ไม่เกิน 25% ก็เอาไปบําบัด เท่ากับว่าเงินหนึ่งล้านสองแสนบาทที่เราบําบัด ณ เวลานี้ เรา
จ้างบําบัดแค่ไม่เกิน 25% ของน้ําเสียของเมืองทั้งหมด นี่ก็คือข้อมูลที่แท้จริง ที่ทุกท่านจะได้ทราบ จริง ๆ
แล้ว ผมคิดว่าท่านสมาชิกสภาที่ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่จะถามผมในเรื่องผักตบชวา ซึ่งท่านเป็นห่วง
มาก พอเจอท่านจะถามตลอดว่า เมื่อไหร่จะเอาผักตบชวาออกจากบ่อบําบัดน้ําเสีย ตอนนี้ อจน.เอาออก
หมดแล้วนะครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในระเบียบวาระข้อ 4.7 เรื่อง ญัตติ
ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการส่งมอบสิทธิครอบครองระบบบําบัดน้ําเสีย โรงเรือน พื้นที่
และอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับระบบบําบัดน้ําเสียให้องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) เข้าดําเนินการบริหาร
และจัดการ ครั้งที่ 2 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอความเห็นชอบนะครับ
เห็นชอบ 17 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง ไม่ เ ห็ นชอบ ไม่ มี ค รั บ
นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุ ม ที่ประชุ มมีมติเห็ นชอบ จํ านวน 17 เสียง ในการส่งมอบสิท ธิค รอบครองระบบ
บําบัดน้ําเสีย โรงเรือน พื้นที่และอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับระบบบําบัดน้ําเสียให้องค์การจัดการน้ําเสีย

- 63 (อจน.) เข้าดําเนินการบริหารและจัดการ ครั้งที่ 2 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง 4 คน
4.8 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (วาระที่ 1)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่
เสนอใหม่ ข้อ 4.8 เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (วาระที่ 1) เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอ
ญัตติ

ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
นครลําปางในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผ ลในการเสนอร่า งเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว
มาด้วยแล้ว
ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครลําปาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ต่อสภาเทศบาลนครลําปางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง จึงขอชี้แจงให้ท่าน

- 64 ประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เทศบาลนครลําปาง
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร
จํานวน 887,367,411.96 บาท
1.1.2 เงินสะสม
จํานวน 525,547,758.55 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม
จํานวน 242,827,723.93 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 3 โครงการ
รวม 27,341,000 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 45,762,100 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 54,850,519.70 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(1) รายรับจริง จํานวน 589,414,633.16 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จํานวน
72,797,368.16
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จํานวน
13,354,549.06
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จํานวน
14,223,214.88
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
จํานวน
0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จํานวน
2,947,861.02
หมวดรายได้จากทุน
จํานวน
1,146,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน 209,486,239.04
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน 275,459,401.00
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 30,277,967.07 บาท
(3) รายจ่ายจริง จํานวน 433,158,610.12 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จํานวน
111,868,544.60
งบบุคลากร
จํานวน 183,778,642.16
งบดําเนินงาน
จํานวน
118,448,613.36
งบลงทุน
จํานวน
3,999,310.00
งบรายจ่ายอืน่
จํานวน
0.00
งบเงินอุดหนุน
จํานวน
15,063,500.00
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ จํานวน 29,915,142.96 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- 65 (5) รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินสะสม จํานวน 23,083,157.83 บาท
(6) รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
รายรับจริง
รายจ่ายจริง
กําไรสะสม
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น ๆ
เงินฝากธนาคาร
ทรัพย์รับจํานํา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

ประเภทกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
รายรับจริง
จํานวน
รายจ่ายจริง
จํานวน
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
จํานวน
เงินสะสม
จํานวน
ทุนสํารองเงินสะสม
จํานวน
เงินฝากธนาคาร
จํานวน
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
-----------------------------หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 710,200,000 บาท
ประกอบด้วย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป แยกเป็น
ด้าน

45,553,454.55
24,742,688.85
20,525,371.95
57,998,234.49
2,535.56
189,834,050.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,475,447.67 บาท
2,609,636.97 บาท
865,810.70 บาท
5,566,996.59 บาท
1,852,818.00 บาท
8,508,255.36 บาท

ยอดรวม
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปรวมทั้งสิ้น
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ แยกเป็น

85,986,240
17,193,400
201,269,200
20,632,500
4,480,200
158,113,860
4,176,300
31,352,000
14,096,400
11,920,000
121,309,900
670,530,000
ยอดรวม

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการรวมทั้งสิ้น

36,695,000
2,975,000
39,670,000

เหตุผล
เพื่ อ ใช้ ใ นการดํ า เนิ น งานตามนโยบายของคณะผู้ บ ริ ห าร ที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ ต ามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป
เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 5 มาตรา 65
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลําปาง และโดยอนุมัติของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง

- 67 ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 710,200,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป
เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 670,530,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

85,986,240
17,193,400
201,269,200
20,632,500
4,480,200
158,113,860
4,176,300
31,352,000
14,096,400
11,920,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

121,309,900
670,530,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 39,670,000 บาท ดังนี้
ข้อ 5.1 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
งบ
ยอดรวม
งบกลาง
8,212,000
งบบุคลากร
2,713,000
งบดําเนินงาน
3,633,000
งบรายจ่ายอื่น
22,137,000
รวมรายจ่าย
36,695,000
ข้อ 5.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
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ยอดรวม

งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
รวมรายจ่าย

94,700
626,800
2,188,700
64,800
2,975,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครลําปางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครลําปางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................
(ลงนาม)
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลําปาง
เห็นชอบ
(ลงนาม)

นายกิต ติ จิว ะสั น ติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ในญั ตติร่างเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วาระที่ 1) จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือไม่
เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสั น ติ เขี ย วอุ ไ ร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง เนื่ อ งจากเป็ น การเสนอญั ต ติ ร่ า ง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2561 ในวาระที่ 1 ใคร่ขออนุญาตได้แสดงความคิดเห็นกับร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฉบับนี้จากฝ่ายบริหารนะครับ ผมอาจจะดูในภาพรวมและขออนุญาตอภิปรายใน
จุดที่เป็นความสนใจ และคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงบประมาณในปี 2561 ซึ่งดูในภาพรวม
แล้ว ตัวเลขก็ไม่มีความแตกต่างจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ดูในหมวดต่าง ๆ แล้ว แยกเป็นหมวด
ค่าใช้จ่ายกับรายรับก็เป็นแค่การประมาณการใกล้เคียงที่จะใช้ในการบริหารงานในปี 2561 ได้นะครับ
แต่จุดหนึ่งที่เปิดดูคร่าว ๆ โครงการต่าง ๆ ที่นําเสนอมา โดยส่วนใหญ่โครงการก็เหมือน ๆ เดิมกับปี
2560 อาจเป็นเพราะว่า ด้วยข้อจํากัดของหน้าที่หรือภาระที่ต้องทําในส่วนของเทศบาลนคร ก็เป็นงาน
ประจํ า ที่ เ คยทํ า เป็ น กิ จ กรรมที่ ทํ ามาโดยประจํ า เพราะฉะนั้ น ในการตั้ งงบประมาณก็ เ ป็ น การตั้ ง
งบประมาณไว้ครอบคลุมลักษณะงานประจํากับกิจกรรมประจําโดยส่วนใหญ่ ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่า
ไม่เห็นกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมในการเสนอพิจารณางบประมาณในครั้งนี้มาเลย ผมไม่แน่ใจว่า การ
เสนองบประมาณมานี้ทางฝ่ายบริหารได้นําหลักของแนวคิดการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
ที่จะทําให้ประเทศไทยไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งประเทศไทยจะ 4.0 ได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุก

- 69 ภาคส่วน ในระดับจังหวัด ในระดับท้องถิ่น จึงจะไปด้วยกันได้ เพราะฉะนั้นถ้าแนวคิดในเรื่องของ 4.0
ผนวกกับงบประมาณที่เสนอมา ตามที่ผมเรียนในเบื้องต้นเมื่อสักครู่ว่า ยังขาดกิจกรรมที่เป็นเรื่องของ
นวั ตกรรม ที่จะเป็ นประเด็ นหลั ก ที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้อยู่ใ น 4.0 ได้ ถ้าท้องถิ่นเรา
สนับสนุนในเรื่องของนวัตกรรมที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจ 4.0 ได้ เพราะฉะนั้นในหลักการไทยแลนด์ 4.0 กับ
ท้องถิ่น 4.0 ผมคงไม่ต้องพูดถึงนะครับ หลายท่านคงจะรอบรู้ว่างานที่จะเป็นงานนวัตกรรมได้หลาย ๆ
อย่างนั้นต้องอาศัยสิ่งที่เราคิดและนําสู่ความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมที่ผมบอกว่าเป็นกิจกรรม
เดิม ๆ กิจกรรมที่เราไม่มีการเสริมนวัตกรรมไปด้วยก็อาจจะเป็นเพราะข้อจํากัดที่ว่าเสนองบประมาณที่
เป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับ ถ้าไปลงรายละเอียดจากงบประมาณที่
เสนอมาในขั้นตอนปฏิบัติ ผมคิดว่าน่าจะเป็นการดีนะครับ ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมที่เชียงราย ที่เทศบาล
นครเชียงราย จัดกิจกรรมหนึ่งเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีความรอบรู้ หรือเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะ จัด
ค่ายศิลปะให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงรายมาเข้าค่าย
อบรมโดยมีศิลปิน ศิลปะที่เชียงรายเป็นวิทยากรให้ ที่ผมยกตัวอย่างตัวนี้เพราะอะไรครับ เพราะเขาดึง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรม เชียงรายเป็นเมืองที่กําลังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้เป็น
เมืองแห่งศิลปะ จังหวัดแรกของประเทศ เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เทศบาลนครเชียงรายจัดก็เป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมนโยบายหลักของจังหวัด ที่ผมพูดนี้เป็นการยกตัวอย่างที่จะให้เห็นว่า ลําปางเราเป็นหนึ่งใน
จังหวัดของเมืองต้องห้าม...พลาด เราจะมีนวัตกรรมอะไรที่ใช้งบประมาณท้องถิ่นเราเพื่อสนับสนุนเมือง
ต้อ งห้ า ม...พลาดอย่ างนี้ ไ ด้ บ้ าง ผมกํ า ลั ง คิด เพื่อ อภิป รายให้ เ ป็ น แนวทางซึ่ง อาจจะไม่รู้ ต้ อ งอยู่ ที่
ผู้บ ริหารที่อาจจะต้องนํ าไปพิจารณาว่าอะไรบ้าง นี่แค่ตัว อย่างแรกนะครั บ ผมก็ ไ ปดูอีก ที่เ ชีย งราย
เหมือนกั น อาจจะเป็ นตั วอย่างที่ชัด เจนว่า ค่ายศิลปะของเด็ กแล้ว ยั งไม่พ อ เทศบาลนครเชีย งราย
ส่งเสริมกิจกรรมหนึ่ง มีถนนคนเดินทุกวันเสาร์ และในสิ้นปีนี้จะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะจัดงาน
เรียกว่า อาร์ทเฟสติวัล หรืออาร์ทสตรีท ปิดถนนหนึ่งเส้นเจ็ดวัน เพื่อที่จะนําศิลปินจากทั่วประเทศและ
ต่างประเทศมาช้อปปิ้ง มาเดินดูฝีมือของศิลปินของเชียงรายที่เป็นหลัก และของจังหวัดต่าง ๆ ที่จะไป
นําเสนอผลงานนั้น ๆ โดยเชิญนั ก ท่องเที่ย วจากทั่ วโลกที่นิย มศิล ปะมาเยี่ย มชมจั งหวัด เชีย งราย ก็
ส่งเสริมให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะ เป็นกิจกรรมที่เทศบาลนครเชียงรายจัดขึ้น นี่กําลังเชื่อมให้เห็น
ว่า แนวคิดหรือความคิดไหนที่จะส่งเสริมในภาพรวมนี้ ผมคิดว่าน่าจะต้องคุย และน่าจะมีประโยชน์ ทีนี้
เราก็กลับมามองว่า ลําปางมีอะไรได้บ้าง ผมก็อายนะครับ เพราะช่วงนี้ผมกําลังอินกับเรื่องของศิลปะ
ผมตระเวนไปสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนศิลปินในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วภาคเหนือ เขาก็ถามว่า หอศิลป์
ลําปางอยู่ไหน ผมก็มาคิดอยู่นานว่า ไม่มีหอศิลป์ที่ส่งเสริมลําปาง เขาบอกว่า ทําไมลําปางไม่มีหอศิลป์
มีเหมือนกันครับแต่เป็นของเอกชน แต่ของจังหวัดไม่มี เพราะอะไรครับ เขาบอกว่าลําปางอายุเก่าแก่
กว่าเชียงราย เชียงใหม่ พันสามร้อยถึงพันสี่ร้อยปี เรื่องของศิลปะ เรื่องของสถาปัตยกรรมก่อสร้างมี
เยอะเลยครั บ แต่ กิ จ กรรมเรื่ อ งของศิ ล ปะไม่ มี มี แ ต่ เ รื่ อ งของวั ฒ นธรรมโดยส่ ว นใหญ่ ก็ ดู จ าก
งบประมาณของเราที่ผ่านมาทุกปี ปีหนึ่งห้าหมื่นสําหรับอบรมศิลปะให้เด็ก ทําเสร็จแล้วก็เสร็จ ไม่รู้ว่า

- 70 เด็กคนนี้จะเป็นศิลปินได้แค่ไหน และศิลปินในลําปางมีเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวอย่าง ศิลปะ
ผู้ใ หญ่ไม่มีหรือ ผมดูแล้ว ส่ว นใหญ่ก็ ธรรมะสัญ จรของผู้สูงอายุก็ จัดไปอย่างนั้น แต่ศิล ปะมีหรือไม่
สําหรับผู้สูงอายุ ผมรู้จักหลาย ๆ ท่านนะครับ อายุหกสิบถึงเจ็ดสิบปีที่วาดภาพสวย จบเพาะช่าง วาด
ภาพแล้วเก็บไว้ที่บ้าน ไม่มีที่โชว์ ช่วงก่อนผมไปเช่าที่เซ็นทรัลทําแกลอรี่ ตอนนี้งบประมาณหมดแล้ว ก็
เลยต้องเลิกนะครับ เขาเชิญผลงานของคนเฒ่า คนแก่ ไปโชว์ ท่านวาดเมืองลําปางไว้ หลายคนวาดได้
สวย และมีอีกหลายคนที่กําลังสืบค้น คนที่มีฝีมือเรื่องศิลปะ คือผมชอบอะไรผมก็จะพูดเรื่องนั้น เพราะ
ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ ผมเห็นที่เชียงรายเขาทําแล้ว ผู้สูงอายุมีความสุขมาก ผมไปแอบซุ่มดู เขา
จ่ายเงินด้วยนะครับ เทศบาลไม่ได้จัดให้ฟรีนะครับ จ่ายคนละหนึ่งพันบาทเป็นค่าลงทะเบียนเรียนศิลปะ
คนเฒ่าคนแก่ทั้งนั้นครับ จ่ายด้วยความเต็มใจ นี่คือเรื่องของนวัตกรรม และผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่จะ
สามารถส่งเสริมในภาพรวมของจังหวัดเราได้ เพราะฉะนั้นก็เป็นแค่การแสดงความคิดเห็น งบประมาณ
นี้ผมไม่ติดใจอะไรครับ เพราะดูในภาพรวมแล้วก็เท่ากันทุกปี ไม่ได้แตกต่างอะไร แต่ที่เสนอไปคือเรื่อง
ของมุมมองว่า เราจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมเหล่านั้น เพื่อให้ใช้งบประมาณที่มีค่า อย่างคุ้มค่าที่ท่านเสนอ
มาอย่างไรได้บ้าง และสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมนั้น เรามีเครือข่ายที่สามารถใช้ได้ ไม่
จําเป็นต้องไปว่าจ้างที่ไหน เราก็นํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับ ก็ขอฝากในภาพรวมเล็ก ๆ น้อย ๆ
เท่าที่จะเป็นประโยชน์ได้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ได้อ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี 2561 แล้วก็มีความรู้สึกคล้าย ๆ กับเพื่อนสมาชิกที่ได้อภิปรายไปว่า ไม่มีอะไรโดดเด่น
มีแต่เรื่องเดิม ๆ ในส่วนที่จะได้เรียนถามไปยังฝ่ายบริหารว่า ในการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่นก็มี
คําแนะนํา มีข้อสั่งการมาจากทางส่วนราชการส่วนกลาง รัฐบาลก็เน้นให้ท้องถิ่นจัดงบประมาณไปใน
ทิศทางที่ได้มีการชี้แนะให้มีการตั้งงบประมาณ เช่น ทางด้านการสร้างความเข้มแข็ งของชุมชน การ
สาธารณสุขซึ่งกําลังเป็นปัญหากันอยู่ว่า ทําอย่างไรชุมชนจึงจะดูแลสุขภาพของตนเองได้ดี หรืออีกด้าน
หนึ่งคือ ทางด้านการศึกษาในยุค 4.0 ผมก็เพิ่งจะเป็นตัวแทนของผู้ปกครองของโรงเรียนหนึ่ง ได้เข้าไป
ร่วมการสัมมนา Education 4.0 Thailand ทางท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้กรุณามาเปิด
งาน และให้ป าฐกถา เพราะว่าถ้าท่านจะนําประเทศไทยไปสู่ยุ ค 4.0 จะต้องปฏิวั ติความคิด ปฏิรูป
ตนเอง จึงจะลงมือปฏิบัติให้เป็นจริงได้ แต่ดูจากการที่ทางฝ่ายบริหารได้ตั้งงบประมาณมาแล้ว ผมก็
เห็ นว่ายั งเป็ น งบประมาณเดิ ม ๆ ในรู ป แบบเดิม ๆ ผมจะยกตั ว อย่างในรู ป แบบของเกาะกลางถนน
ทางด้านบริเวณถนนพหลโยธิน ใกล้ ๆ กับสี่แยกภาคเหนือ ถ้าจะย้อนหลังประวัติไป 3 ปี มีการจัดซื้อ
ต้นไม้ ดอกไม้ลงไปประดับตกแต่ง ก็สวยงามครับ เป็นประตูต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะเข้าสู่เทศบาล
นครลําปาง จังหวัดลําปาง แต่ก็มีข้อสังเกตว่า จัดซื้อครั้งหนึ่งก็แปดถึงเก้าแสน แต่ระยะเวลาผ่านไป
ไม่นานก็ตายหมด และรื้อออก ซื้อใหม่ใส่ลงไปอีก ลักษณะนี้ทางผู้บริหารไม่ได้คิดที่จะแก้ปัญหาอย่างอื่น

- 71 หรื อครั บ เพราะจากการที่ผ มสั ง เกตวิ ธี ก ารตั้ ง งบประมาณหรือ วิธี ที่ ท างผู้ บ ริ ห ารได้ ก รุ ณ าตอบให้
คําอธิบายในกรณีที่เมื่อมีงบประมาณเหลือ ทุกครั้งที่มีงบประมาณประจําปีเหลือ ไม่ได้ใช้ ก็หมายความ
ว่า พี่น้องประชาชนขาดโอกาสที่จะได้รับบริการ ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของทางเทศบาล
ทางผู้บริหารบอกว่า ต้องขอบคุณฝ่ายประจําที่รอบคอบในการตรวจเช็คซ้ํา ผมฟังแล้วผมก็มีคําตอบ
ในใจว่า ถ้าเป็นอย่างนี้ ฝ่ายไม่ประจํา ไม่รอบคอบในการตั้งงบประมาณหรืออย่างไร ลักษณะเหมือนกับ
ตั้งงบประมาณให้มีตัวเลขมาตั้งไว้ แล้วเมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่ได้ดําเนินการตามงบประมาณนั้นเลย แล้ว
ค่อยมาโยก โอน ย้าย ถ่าย เท ไปทําในสิ่งอื่น ๆ ซึ่งบางครั้งก็ดูมีประโยชน์ บางครั้งก็ดูไม่มีประโยชน์
ผมมีคํ า ถามอยู่ 2 ประเด็ น ที่จ ะขอถาม คื อ ในส่ว นของโครงการปรั บ ปรุ ง อาคารผั งบริ เ วณตลาด
เทศบาล 4 หน้าบิ๊กซีใหม่ ถ้าได้มีโอกาสทําเอกสารลักษณะนี้อีกครั้งหนึ่ง ก็คือโครงการประเภทค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ขอความกรุณาช่วยทําสารบรรณให้ด้วยก็จะดีนะครับ เพราะเปิดดูไม่มีสารบรรณ และ
ต้องมานั่ งเปิ ด ทีล ะหน้า ประเด็ น ที่จะถามก็ คือ ในส่ว นของผั งบริเ วณตลาดหน้าบิ๊ก ซีใ หม่ ใกล้เ คีย ง
ซ้ําซ้อนหรืออยู่เคียงกันกับอาคารที่ท่านกําลังก่อสร้าง เพราะดูแล้วมันอาจจะทับกันหรือไม่ทับกัน ผมก็
ไม่แน่ใจ จึงได้เรียนถามไว้ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่จะถามก็คือ โครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ในส่ว นของการสร้างสะพานรัตนโกสินทร์ อยากให้ท่านนายกได้อธิบ ายถึงหลั กการและเหตุ ผลของ
โครงการนี้นะครั บ ว่า ทํ า ไมจึงต้ องใช้เ งิ นงบประมาณถึงสิ บ เจ็ ด ล้ านบาท เพื่อสร้ างสะพานนี้ มีผ ล
การศึกษา การช่วยลดปัญหาการจราจร หรือมีก ารวางแผนว่า การจะใช้สะพานแห่งใหม่ที่ใช้ว งเงิน
ก่อสร้างสิบเจ็ดล้านบาทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือเพื่อสิ่งใด เพราะไม่ได้เขียนบอกเอาไว้เลย ก็เลย
ไม่ทราบว่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่ เบื้องต้นขอตั้งข้อสังเกตและขอถามไว้ 2 ประการนี้ก่อนครับ
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 งบประมาณมีสูงถึงเจ็ ดร้อยกว่าล้านบาท เนื่องจากว่าปั จจุบั น
เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ถ้าหากงบประมาณปีนี้ผ่านไปแล้ว อยากให้ท่านได้เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจะได้
นําเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจได้ เหตุที่ผมพูดเรื่องนี้ก็เพราะปัจจุบันก็เป็นประธานคณะกรรมการติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ ก็ได้รับรายงานอยู่เสมอว่าช้ากว่าแผน ส่วนมากจะล่าช้า เพราะฉะนั้นปี 2561
อยากจะให้ฝ่ายบริหารทํางานได้รวดเร็ว ทํางานเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้โครงการต่าง ๆ นําไปสู่การ
ปฏิบัติ ไม่มีโครงการตกค้างและต้องมาขอขยายเวลาต่าง ๆ จากสภานะครับ เพราะทําให้เทศบาลเรา
เสียโอกาสไป ก็ขอฝากในเรื่องนี้ นอกจากการกระตุ้นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินของเทศบาลเอง
มันก็มีการสร้างรายได้ให้กับเทศบาลเราอีกทาง ก็คือการท่องเที่ยว การที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวใน
เทศบาลเราเพิ่ ม มากขึ้ น อาจจะไม่ ใ ช่ เ ทศบาลอย่ า งเดี ย ว แต่ ทั้ ง จั ง หวั ด นะครั บ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ จ ะทํ า ให้
นักท่องเที่ยวอยากมาก็คือ ความสะอาด ความสวยงาม นี่ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ปัจจุบันนี้ ถ้าหากเรา
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อาจจะเห็นกระถางต้นไม้ที่มีดอกไม้สีแดง สีเหลือง ประดับอยู่ เห็นแล้วก็รู้สึกชื่นใจ และอยากจะมาอีก
รวมถึงกองขยะต่าง ๆ เมื่อมีผู้รับเก็บขนแล้ว เราก็ต้องเคร่งครัดในการที่จะติดตามการทํางานของ
ผู้รับจ้าง เพื่อที่ขยะเหล่านั้นจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับ รวมถึงการตัดหญ้าต่าง ๆ การแต่งกิ่งไม้ให้ดูเป็น
ระเบียบเรียบร้อย นี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทําให้บ้านเมืองเราสวยงาม และเป็นแหล่งจูงใจให้นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวชม อีกเรื่องคือ เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งก็คือ ถนน
หนทาง และแสงไฟ ระบบกล้องวงจรปิด ถ้ามีอยู่ในโครงการก็ขอให้เร่งรัดด้วยนะครับ นอกจากนี้ ใน
เรื่องของความประหยัดในการใช้งบประมาณ ก็อยากจะให้ฝ่ายบริหารมีการประมูล มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบที่มีการแข่งขันราคากันอย่างแท้จริง ไม่มีการสมยอม เมื่อมีการแข่งขันกันอย่างอิสระ เราก็จะ
มีเงินกลับเข้ามา ถ้าระบบเราดี ก็จะมีเงินกลับมา ซึ่งทําให้เราสามารถจะเอาเงินที่เหลือจากการประมูล
เอามาทําโครงการอื่น ๆ อีกได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ผมมีหนังสือสั่งการ เป็นสําเนาที่อยู่ในมือ เมื่อสักครู่
ทางสมาชิก สภาท่านหนึ่งก็ไ ด้เอ่ยถึงแล้ว ผมก็ ขอฝากถามย้ําไปอีก ครั้งว่า ฝ่ายบริหารได้ดําเนินการ
ตามที่ทางส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทยได้เ น้นย้ํามา แนวทางในการจั ดทํ างบประมาณ ท่านได้มี
สัด ส่ว น มีจํานวนตามที่ก ระทรวงมหาดไทยได้แจ้งมาหรือยั งครั บ ก็ ขอฝากไว้ด้ว ยนะครั บ สํ าหรั บ
โครงการต่าง ๆ ก็มีเป็นร้อย ๆ โครงการ ผมก็คงไม่สามารถที่จะพูดได้มากนะครับ ก็หวังว่าถ้ามีโอกาส
ที่มาดูแลในรายละเอีย ดในชั้นของคณะกรรมการก็จะเป็นการดีนะครับ จะได้ดูใ ห้ล ะเอีย ดยิ่งขึ้นว่า
อันไหนยังขาด หรือเกิน ก็จะได้ทํารายงานถึงสภา และถึงฝ่ายบริหาร ก็ขอขอบคุณครับท่านประธาน
ที่ได้ให้โอกาสผมได้อภิปรายในครั้งนี้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และ
สมาชิ ก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง
ข้อสังเกตทุกข้อสังเกตของสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมในฐานะนายกเทศมนตรีและทีมงานผู้บริหาร
ทุกท่าน ก็น้อมรับเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการใช้งบประมาณปี 2561 แต่ก่อนที่จะส่งมอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2561 ให้กับสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้พิจารณาเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบ ผมก็ขออนุญาตชี้แจงการตั้งข้อสังเกตของสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดังนี้ครับ ประการที่หนึ่ง
เรื่องของกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุ อสม. ชุมชนก็ดี นอกจากงบประมาณที่เราได้ตั้ง
อย่างลงตัวแล้ว ก็จะมีงบที่กลุ่มองค์กรเหล่านี้สามารถที่จะดําเนินการได้ คือ เรื่องหลักกองทุนประกัน
สุขภาพ เห็นโครงการเรื่องของผู้สูงอายุจะลดลง เกี่ยวกับด้านของสุขภาพจะไม่ได้จัดเอาไว้ในงานกอง
สวั ส ดิ ก ารและสั ง คม เพราะว่ า เราผลั ก ดั นให้ ผู้ สู ง อายุ ก็ ดี ชุ ม ชนก็ ดี ไปใช้ งบประมาณจากกองทุ น
หลักประกันสุขภาพ เหตุผลที่ต้องทําอย่างนี้ ก็เพราะว่า เงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพปี ๆ หนึ่ง
เราใช้ไม่หมด ในปี 2561 เมื่อทบเข้าไปอีก สองปีรวมกันมีเกือบยี่สิบล้านซึ่งอยู่ตรงนี้ ที่สามารถใช้งาน นี่
คือประการที่หนึ่ง ประการที่สอง มาระยะหลังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุก็ดี ชุมชนก็ดี ด้านการ
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โครงการไหนบ้าง หน่วยงานไหนบ้างที่จะเสริมเติมแต่งโครงการเหล่านั้นให้สมบูรณ์ได้มากที่สุด ก็มี
โครงการต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับโครงการเหล่านี้ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐก็ดี หน่วยงานพัฒนา
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มก็ ดี ก็ ส ามารถที่ จ ะเชื่ อ มโยงและมาขอใช้ พื้ น ที่ แ ละใช้ บุ ค ลากร รวมถึ ง ใช้
กลุ่มเป้าหมายเดียวกับเราค่อนข้างจะชัดเจนในปีที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นบางเรื่องเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้อง
ตั้งในงบประมาณของเรา อาศัยแค่หนึ่ง เราใช้วิธีการประสานงานหรือไปร่วมงานกับองค์กรเหล่านั้นก็
สามารถที่จะเป็นกิจกรรมในพื้นที่ของเราเองได้ โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณของทางเทศบาลของเรา
สําหรับเรื่องนวัตกรรม จริง ๆ แล้ว เรื่องของนวัตกรรมผมให้ความสําคัญค่อนข้างสูง ก่อนจะมาพูดถึง
เรื่องของนวัตกรรม กิจกรรมต่าง ๆ บางครั้งมันไม่สามารถที่จะค้นหาความจริง หรือค้นหาภูมิปัญญาที่
ดั้งเดิมของชาวบ้านได้ มันมีวิธีการเรียนกันไป แบบลอกเลียนแบบกันมา ไปเห็นที่ไหนก็ไปหยิบเขามา
โดยที่เราไม่สามารถที่จะไปค้นคว้าจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราได้ เหตุผล 1. ความเป็นสังคมเมือง ก็
เป็นข้อจํากัด 2. ต้นทุน ต้นทุนแรกคือเรื่องของภูมิปัญญา ความรู้ดั้งเดิม มันได้หายไปแล้ว ประชากร
ส่วนใหญ่ที่มาอยู่สังคมบ้านเรา ก็กลายเป็นสังคมที่หลากหลาย ไม่ใช่คนที่อยู่ดั้งเดิมจากที่นี่ แต่มาจาก
ที่อื่นกันหมด ต้นทุนถั ดไปคือ เรื่องของวั ส ดุ ต่าง ๆ เราคิดได้กั นจริง มีภูมิปัญ ญาแล้ว ก็ จริง แต่วั ส ดุ
ดังกล่าวในสังคมเมือง ไม่สามารถที่จะหาได้ เพราะมันไม่มี เพราะมันหายไปหมดแล้วจากสังคม ก็ไม่
สามารถที่จะเอามาดําเนินการต่อได้ ก็เลยกลายเป็นนวัตกรรมที่หลุด ๆ แหว่ง ๆ สร้างความยั่งยืนไม่
ค่อยได้ ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เอามาเป็นองค์ความรู้เสียมากกว่าที่จะถ่ายทอดไปยังลูกหลาน ซึ่งชมรม
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลก็กําลังทําอยู่ การค้นหาภูมิปัญญาดั้งเดิม การค้นหาว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของ
ผู้สูงอายุซึ่งเราก็สนับสนุนกันอยู่ต่อเนื่อง สําหรับนโยบายรัฐบาลหรือที่ทุกคนเป็นห่วงว่า งบประมาณปี
2561 เราดําเนินการตามนโยบายหรือไม่ ในความเป็นจริงการทํางบประมาณนอกจากเราเอามาจาก
แผนพัฒนาเทศบาล แผนพัฒนาเทศบาลมาจากไหน เริ่มตั้งแต่การทําประชาคมชาวบ้านขึ้นมาเรื่อย ๆ
ท้ า ยที่ สุ ด มี ค ณะกรรมการแผน มี ค ณะกรรมการตรวจสอบ มี ก ารติ ด ตามแผนพั ฒ นาเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาลก็ต้องเชื่อมโยง ไม่ใช่เชื่อมโยงของรัฐบาลอย่างเดียว ต้องเอานโยบายของจังหวัด
เป็นองค์ประกอบด้วย นโยบายจังหวัดว่าอย่างไร นโยบายแห่งรัฐว่าอย่างไร โดยเฉพาะนโยบายแห่ง
รัฐ เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ ถ้าเราปฏิเสธ เราผิดทันที เพราะฉะนั้นหนังสือสั่งการใด ๆ ก็สุดแล้วแต่
จําเป็นที่จะต้องดําเนินการภายใต้นโยบายแห่งรัฐทั้งหมด แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็ต้องมาดูว่า โครงการ
ดั้งเดิมของเราเกี่ยวข้องอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 จริง ๆ หลักการมา 3 เรื่องเท่านั้น แต่
รัฐบาลเขียนเรื่องไทยแลนด์ 4.0 ให้กว้างโดยนโยบายของท้องถิ่นเกี่ยวกับ 4.0 แท้จริง ๆ มีอยู่ 3 เรื่อง
1. การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ รวมทั้งคน ทั้งเงิน น้ํา ทั้งหลายมีอยู่อย่างจํากัด เราจะทําอย่างไรให้เอามาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. เขาให้เตรียมการด้านสิ่งแวดล้อม อนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
ภูมิอากาศ สังคมเราจะต้องอยู่ได้ จะต้องมีการเตรียมการรองรับ ซึ่งเราก็ทําอยู่นะครับ 3. เรื่องของ
สุ ข ภาพพลานามั ย ของพี่ น้ อ งประชาชนในเขตเทศบาล จะต้ อ งดํ า เนิ น การภายใต้ ค วามมี สุ ข ภาพ

- 74 พลานามัยที่สมบูรณ์ ถาวร และยั่งยืนด้วย ไม่ใช่ว่าทําเฉพาะครั้งไม่ได้ เอาความยั่งยืนมาใส่ในเรื่องของ
สุขภาพให้ทั่วถึงด้วย เพราะฉะนั้นนโยบายแห่งรัฐภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ผมเชื่อมั่นว่า นโยบายภายใต้
งบประมาณปี 2561 ครบถ้วนทุกประการ เรื่องถัดมา เรื่องของตลาดบิ๊กซี จริง ๆ แล้ว เอาเรื่องที่ดิน
ก่อน บางท่านอาจจะไม่รู้นะครับ ที่ดินแปลงดังกล่าวมี 2 แปลงในที่เดียวกัน แปลงที่หนึ่งด้านหน้าเป็น
การบริจาคของคุณพ่อท่านชุมพล ท่านนิวัฒน์ สิรินาวิน ท่านบริจาคที่ดินดังกล่าว ท่านมีวัตถุประสงค์
อย่างชัดเจน เอาไว้สําหรับเป็นตลาด เป็นสถานที่จําหน่ายสินค้า OTOP สินค้าการเกษตรก็ได้ ส่วนที่สอง
เป็นที่ที่เทศบาลซื้อต่อ เป็นด้านหลังติดกับที่ดินของการรถไฟ ซึ่งขณะนี้เราได้ทําการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ขนาดสองพันตารางเมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการถัดมาที่เราได้ดําเนินการ
ตั้ง แต่ แ รก และผมได้ พู ด ในสภาแห่ ง นี้ แ ล้ว ว่ า โครงการศู น ย์บ ริ ก ารท่ องเที่ ย ว เราไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้
งบประมาณของทางเทศบาล ตอนนี้ทางการท่องเที่ยวได้ออกแบบมาให้เราเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ
ยี่สิบ เจ็ ด ล้านบาท แต่มีปัญ หาอยู่ว่า เดี๋ย วนี้เ ขาเปลี่ย นระบบการจั ด สรรงบประมาณใหม่ จากการ
ท่องเที่ยวและกีฬาได้รับงบประมาณ 6 เมืองดังกล่าว ปรากฏว่าสํานักงบประมาณตัด 6 เมืองดังกล่าว
ออกไปหมด ไม่ใ ห้ตั้งไว้ใ นงบประมาณของการท่องเที่ย วและกีฬ า ให้ตั้ งอยู่ใ นงบกรมส่ง เสริมการ
ปกครองท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งก็มีปัญหาอีก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั้งแผนงานรองรับ
เอาไว้ เพราะฉะนั้นในปี 2561 ทั้ง 6 เมืองที่เ คยได้รับอนุ มัติไ ปเรียบร้อยแล้ว สํานั กงบประมาณตั ด
เปลี่ยนแล้ว ไม่สามารถที่จะดําเนินงานในปี 2561 ได้ เพราะฉะนั้นในปี 2561 ตอนนี้ของเทศบาลเรา
พร้อมอีก 5 เมือง ก็ได้ผลักดันโครงการดังกล่าวไปอยู่ในแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นใน
กรมส่ ง เสริ ม ฯ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และรอการจั ด สรรงบประมาณ ถ้ า เป็ น ไปได้ ห ากมี ง บเหลื อ จ่ า ยใน
ระดับประเทศ ก็จะได้ในปลายปีงบประมาณ 2561 แต่ไม่ได้ในต้นปีงบประมาณ 2561 เพราะแผนของ
กรมส่งเสริมฯทั้งหมดยังไม่มี มีโครงการเตรียมการรองรับ ออกแบบ ประมาณการไว้เรียบร้อยแล้ว
ส่วนที่ส าม ในงบประมาณปี 2561 ที่ผมได้นําเสนอต่อสภาแห่งนี้ ก็คือโครงการปรับ ปรุ งอาคาร ซึ่ง
โครงการดังกล่าวมี 2 ส่วน โซน A คือกองอํานวยการ มีห้องน้ําในตัว ที่จะมีการปรับปรุงคือ โซน B
และโซน C แต่ก่อนโซน B เราทําขึ้นมาเพื่อรองรับการจําหน่ายสินค้าด้านการเกษตร แต่ปรากฏว่าไม่มี
ใครมาประมูล เอาหลังชนกันเหมือนเบียร์ช้างนะครับ เพราะฉะนั้นอาคารหลังนี้จะมีการปรับปรุงเพื่อ
รองรับการเจริญเติมโตของบริเวณนี้ เพราะมีการแข่งขันกีฬา จัดกิจกรรมต่าง ๆ เมื่ออาคารสองพัน
ตารางเมตรเสร็ จเรีย บร้อย อาคารศู นย์บ ริก ารประชาชนเสร็ จเรีย บร้อย ก็ จะเป็ นศู นย์รวมการจั ด
กิจกรรมได้ตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นตรงนี้มีความสําคัญเอาไว้สําหรับเปิดประมูลให้กับผู้ที่มีความสนใจ
เป็นรายได้ให้กับเทศบาล เป็นประการถัดมา ในโซน C ผมก็แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งจะมีการทุบทิ้ง
หลังจากที่มีการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนดังกล่าวด้วยงบยี่สิบเจ็ดล้านบาทที่เราได้ร้องขอไปยัง
กระทรวงมหาดไทย ต้องทุบทิ้งหมด ผมจึงให้สํานักการช่างทําการออกแบบ ปรับปรุงอาคารดังกล่าว
โดยที่ไม่ให้ทําใหม่ และแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นส่วนสําหรับศูนย์อาหารเก่าในโซน A ย้ายมาอยู่
ตรงนี้ ครึ่งหนึ่ งทํ าเป็ นห้องน้ํ าทั้งหมด เพราะอาคารใหญ่ขนาดนี้ คนที่มาใช้บ ริก ารศู นย์บ ริก ารก็ ดี

- 75 อาคารเอนกประสงค์ก็ดี จําเป็นที่จะต้องมีห้องน้ําชายหญิงให้เพียงพอ เราจึงแบ่งครึ่งเป็นห้องน้ําส่วน
หนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งเป็นศูนย์บริการซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กันนะครับ โดยแต่ละโครงการที่พูดมาทั้งหมด ไม่ได้
เป็นพื้นที่ทับซ้อน และไม่ได้เป็นโครงการทับซ้อนกัน หรือสัญญาทับซ้อนกันใด ๆ ทั้งสิ้น แยกส่วนกัน
อย่างชั ด เจน ส่ว นเรื่องถั ด มา ก็ ขอขอบคุ ณท่านสมาชิก สภา ขออนุ ญ าตเอ่ย นาม ท่านสมบู รณ์ คุ รุ
ภากรณ์ นี่ก็เป็นจุดอ่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ใช่แค่เทศบาลนครลําปางที่เดียว คงจะเป็น
ทั้งประเทศนะครับ ในเรื่องของการใช้งบประมาณให้รัดกุม ให้รวดเร็ว บางครั้งเราก็อยากให้รวดเร็ว
เหมือนที่ตั้งใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นงบประมาณยังไม่มา ใช้งบอุดหนุน งบก็ยังไม่โอนมา การจัดเก็บภาษี
อากร พี่น้องประชาชนก็ยังไม่ถึงกําหนดระยะเวลา เงินก็ยังไม่เข้ามา เงินก็ยังไม่มี ฉะนั้นผู้บริหารระดับ
เทศบาลก็ ต้องประสานงานกั บ กองคลั งตลอดเวลาว่า ตอนนี้มีงบเหลือหรือไม่ มีงบอะไรบ้าง และ
สามารถดําเนินการได้หรือยัง ถ้ากองคลั งแจ้งมาบอกว่ามีงบเข้าแล้ว ก็สามารถดําเนินโครงการได้
ทีมงานก็มอบหมายให้ท่านปลัด ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่น การติดตามโครงการต่าง ๆ การติดตามการประชุม
ของพนักงานเทศบาล ผมไม่ให้ฝ่ายการเมืองลงไปยุ่งกับฝ่ายประจํา เพราะฉะนั้นฝ่ายประจําต้องไปทํา
ให้ได้ว่า โครงการแต่ละโครงการจะทําอย่างไร ต้องนําเสนอผม ไม่ใช่ให้ผมไปนั่งหัวโต๊ะประชุม ผม
มอบให้ท่านปลัดโดยเด็ดขาดให้ไปติดตามโครงการ เพราะถ้าทางฝ่ายการเมืองไปนั่งหัวโต๊ะ ทุกคนก็จะ
เอาใจนักการเมืองอย่างเดียว บางครั้งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง เกิดปัญหาจากการเอาใจ
นักการเมือง เพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาใจนักการเมือง คุณทําให้ถูกต้องตามข้อระเบียบกฎหมาย โดยภาค
ข้าราชการดําเนินการเลย ทําให้ถูกต้อง ได้คือได้ ไม่ดีก็คือไม่ดี ดีก็ว่าดี ผมไม่ได้เป็นคนดื้อ ฝ่ายบริหาร
เทศบาลโดยยุคนายกิตติภูมิฯ ไม่มีใครเป็นคนดื้อสักคน แต่ต้องเอาเหตุเอาผลเป็นที่ตั้งนะครับ จริง ๆ แล้ว
โครงการในปี 2561 นี้ นอกจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีในปีนี้เจ็ดร้อยกว่าล้านบาทสําหรับเป็นการ
พัฒนาเทศบาลของเรา ผมเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ถามว่าเงินเจ็ดร้อยกว่าบาทเยอะหรือไม่ เยอะครับ
ถามว่าน้อยหรือไม่ น้อย แต่มีความจําเป็นและอยู่ที่ความท้าทายว่า ถ้าเรากล้าที่จะเป็นนายกเทศมนตรี
แล้ว เราต้องกล้าที่จะไปนอบน้อมของบประมาณประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เอาความเจริญ เอา
โครงการต่าง ๆ ลงมาในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ปี 2561 ก็สําเร็จไปหลายโครงการนะครับ เราไม่สามารถ
ที่จะรับโครงการดังกล่าวมาโดยตรงได้ แต่หน่วยงานอะไรบ้างที่สามารถที่จะรับโครงการต่าง ๆ เข้ามา
พัฒนาในเขตพื้นที่ของตัวเองได้ เราต้องยินยอม ในปี 2561 ผมร่วมกับสํานักการโยธาจังหวัดขอรับเงิน
อุ ด หนุ น โครงการที่ 1 โครงการก่ อ สร้ า งสวนสาธารณะ ตั้ ง แต่ ห ลั ง สะพานดํ า ไปถึ ง ที่ เ ราตั้ ง ชื่ อ ว่ า
สวนสาธารณะนาก่วมใต้ จริง ๆ แล้วมันอยู่พาดระหว่างนาก่วมเหนือกับนาก่วมใต้ในวงเงินยี่สิบล้าน
บาท งบประมาณไม่ ไ ด้ ม าอยู่ ที่ เ ทศบาล แต่ ง บประมาณผ่ า นโยธา มอบหมายให้ ท างโยธาเป็ น
ผู้ดําเนินการให้เรา เพียงเราประสานงานให้เท่านั้น 2. โครงการปรับปรุงพื้นถนนกาดกองต้า และซุ้ม
ประตูสี่จุดในวงเงินสิบเจ็ดล้านบาทก็ผ่านโยธาธิการรวมถึงการแก้ไขปัญหาในสุขสวัสดิ์ส่วนหนึ่ง ได้มา
เพียงส่วนเดียว ก็ผ่านโยธาธิการโดยที่งบประมาณไม่สามารถที่จะโยงมาอยู่กับทางเทศบาลได้ อีก
โครงการหนึ่งซึ่งผมกําลังรอหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการ ก็คือโครงการสายเคเบิลใต้ดินในถนนฉัตร

- 76 ไชยอีกเส้นหนึ่ง ซึ่งการไฟฟ้าพูดมาตั้งแต่ต้นว่าจะให้ร้อยล้านบาท แต่ผมยั งไม่เห็นหนังสือ นี่ก็เป็ น
โครงการที่ประสานงานกัน แต่สํ าหรับ โครงการถนนบุ ญวาทย์ก็ ดํ าเนินการไปตามกระบวนของมั น
เพราะฉะนั้ น โครงการต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปี 2561 นอกจากงบประมาณที่ เ รามี อ ยู่ อ ย่ า งจํ า กั ด แล้ ว
โครงการต่าง ๆ ที่ได้เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ก็สามารถที่จะดําเนินการต่อเนื่องได้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็
อยู่ที่ความสามารถของคณะผู้บริหาร เมื่อประสานงานต่อแล้ว ก็ต้องประสานงานให้ถึงที่สุด งานไหนที่
มีปัญหาก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด เป้าหมายที่แท้จริงของทุกโครงการก็คือ พี่น้องประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ในปีนี้ท่านรู้หรือไม่ งบลงทุนเจ็ดร้อยสิบล้านบาท เป็นงบพัฒนาเพียงแปดสิบเอ็ดล้าน
บาทเองนะครับ เป็นงบที่ผมให้กับเรื่องของครุภัณฑ์ล้านกว่าบาท ยังไม่ถึงสองล้านบาท นอกนั้นพี่น้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับประโยชน์สูงสุดจากงบพัฒนาทั้งหมด ผมก็ขอภาคราชการเอาไว้ก่อน
บอกว่า โครงการครุภัณฑ์ทั้งหลาย พี่น้องประชาชนขอให้ทํางานกับเขาให้มากที่สุดก่อน ปีนี้โครงการ
แก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ให้กับพี่น้องประชาชนได้เยอะที่สุด ปกติแล้วเทียบน้ําหนักกันแล้ว ครุภัณฑ์
ประมาณ 40% เก่งสุดก็ 60% เป็นงบประมาณสําหรับการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน แต่ปีนี้
เกินแปดสิบกว่าล้านบาท หนึ่งล้านกว่าบาท ยังไม่ถึงสองล้านบาท เป็นค่าครุภัณฑ์ นอกนั้นเป็นของพี่น้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับ อย่างทั่ วถึง ทุกเขตการเลือกตั้งได้อย่างถ้วนหน้า ก็ขออนุญาตชี้แจง
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภาในสภาแห่งนี้ต่อไปครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมถามไปสองประเด็นนะครับ ทาง
ผู้บริหารยังตอบเพียงประเด็นเดียว ยังขาดเรื่องของสะพานสิบเจ็ดล้านบาทครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ต้อง
ขอโทษ ขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับ ก็ขออนุญาตเพิ่มเติมสําหรับสะพานรัตนโกสินทร์สิบเจ็ดล้านบาท
สะพานสองร้อยปี ก็พูดกันต่าง ๆ นานานะครับ บางคนก็เห็นด้วย บางคนก็ไม่เห็นด้วย คนที่ไม่เห็นด้วยก็
บอกว่า สะพาน 200 ปี เป็ นสะพานโบราณ จะทํ าทํ าไม ดีอยู่แล้ว จริง ๆ แล้ว ประวั ติศาสตร์ของ
สะพานรัตนโกสินทร์ หรือสะพาน 200 ปี ผมถามจากผู้รู้ว่า แต่ก่อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เขาจะทํา
ขัวแตะข้ามไประหว่างฝั่งกาดกองต้าไปตําบลเวียงเหนือ ไปฝั่งปงสนุกเพื่อจะไปทําบุญที่วัดปงสนุก เอา
ทรายไปวัดกัน หลังจากนั้นมา ก็ไม่มีการทํา เมื่อกรุงเทพครบ 200 ปีในปีนั้นก็เลยทําเฉลิมฉลองสะพาน
200 ปีนี้ขึ้นมาทดแทนขัวแตะ ไม่ต้องทําในแต่ละปีแล้ว นี่คือที่มาที่ไปของสะพาน 200 ปี และทําไม
มาถึงยุคผมจึงไปรื้อและทําใหม่ ก็มีเหตุผล 1. สะพาน 200 ปี ณ เวลานี้ทรุดกลาง พร้อมที่จะพังได้
ทุกเมื่อ 2. เวลาน้ําหลากสะพาน 200 ปีจะเป็นจุดกั้นสําหรับกิ่งไม้ใบไม้ต่าง ๆ นานา ทําให้ระบบการ
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ที่จะต้องสร้างสะพานขึ้นมาเพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างกาดกองต้าซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ
ของเรา เชื่อมไปยังวัดปงสนุก ซึ่งขณะนี้ทางทีมงานวัดปงสนุกก็ พยายามทํากิจกรรมเสริมให้เชื่อม
รอยต่อระหว่างกาดกองต้า ขณะนี้กาดกองต้าในวันเสาร์ อาทิตย์ ไม่มีที่จอดรถ ถ้าเราทําสะพานดี ๆ
เป็นสะพานที่ท่องเที่ยว สามารถที่จะไปจอดฝั่งโน้น ไปทํากิจกรรมฝั่งโน้น ข้ามมาฝั่งนี้ทํากิจกรรมฝั่งนี้
ได้ด้วย และประการถัดมา สะพาน 200 ปี ประวัติศาสตร์ของการล่องสะเปา สมัยก่อนการล่องสะเปา
บ้านเรา เขาลอยสะเปาที่หลังจวนผู้ว่า ก่อนที่จะมีการสร้างสะพาน 200 ปี ลอยสะเปา 2 สะเปา แต่พอ
สร้างสะพาน 200 ปี มันไม่สามารถที่ปล่อยสะเปาตรงหลังจวนผู้ว่าได้ เราต้องมาปล่อยท้ายเขื่อนยาง
และตอนนี้ก็หลังโรงพยาบาลแวนแซนวูดส์ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะรื้อฟื้นวิถีดั้งเดิม สะพานดังกล่าวต้อง
สามารถที่จะยก และอนาคตเมื่อทําเสร็จ ประเพณีล่องสะเปาก็กลับไปลอยที่หลังจวนผู้ว่า และให้ไหลผ่าน
ไปเหมื อ นอดี ต ที่ เ ราเคยปฏิ บั ติ กั น มา และประการที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ประการหนึ่ ง ขณะนี้ ผมได้ ยิ น
คณะทํางาน พร้อมทั้งได้เชิญคณาจารย์จากสถาบันพระจอมเกล้ามาดูเบื้องต้น คือ สะพานรัษฎา
ผมตั้งไว้ในแผนปี 2561 ซึ่งยังหาเงินไม่ได้ จะต้องมีการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ว่า คอนกรีต เหล็กต่าง ๆ ที่โผล่
ขึ้นมาทั้งหลาย พร้อมที่จําเป็นจะต้องบูรณะหรือยัง จะต้องมีการศึกษาอย่างละเอียด ถ้ามีการบูรณะ
จะต้องใช้งบประมาณสี่สิบถึงหกสิบล้านบาท เราก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหน แต่ถามบอกว่า ยุคเรา สมัยเรา
เราจะปล่อยให้สะพานรัษฎาหักกลางล้มไปต่อหน้าต่อตาได้อย่างไร ถ้าถึงเวลานั้นมา ถ้าเราปิดสะพาน
รัษฎา ก็จะทําให้การจราจรลําบาก เพราะฉะนั้นการสร้างสะพาน 200 ปีเพื่อมารองรับ ก็จะเป็นการ
โฟร์รถ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาในการซ่อมแซม ปรับปรุง บูรณะสะพานรัษฎาในอนาคตต่อไป ก็มี
เหตุผลเพียงพอขนาดนี้ ตอนนี้ร่างแบบต่าง ๆ นานา เพื่อจะนําเสนอรับฟังประชาพิจารณ์จากพี่น้อง
ประชาชนก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากนั้นผมก็จะถามความเห็นของพี่น้องประชาชนอีกว่า แบบนี้
ท่านจะให้ทําหรือไม่ให้ทํา เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องของศาสนาวัฒนธรรมประเพณี
ด้วย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายการทําประชาวิจารณ์อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก็เอาพี่น้อง
ประชาชนว่า แต่ในข้างต้นงบประมาณปี 2561 ผมได้ตั้งไว้สิบเจ็ดล้านบาทสําหรับการก่อสร้าง ไม่ได้ตั้ง
ด้ ว ยตั ว ของผมเอง เป็ น การประมาณการของสํ า นั ก การช่ า งที่ นํ า เสนอผมขึ้ น มาว่ า ถ้ า ทํ า ต้ อ งใช้
งบประมาณสิบเจ็ดล้านบาทในการขออนุมัติสภาแห่งนี้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านนายก
พูดถึงสะพาน ถ้าทําได้ก็ดี ผมก็เห็นด้วยนะครับ แต่ผมอยากฝากข้อห่วงใยไว้สักข้อหนึ่งก็คือ ท่านก็ได้
พูดถึงเรื่องความมั่นคง แข็งแรงของสะพานเดิมที่ทรุด และพูดเลยไปถึงสะพานรัษฎาที่อาจต้องมีการ
ซ่อมแซม ซึ่งก็ แสดงให้เ ห็ นว่ าท่ านก็ ใ ห้ ค วามสํ าคั ญ ในเรื่อ งของความมั่ น คงของโครงสร้า ง ที นี้ผ ม
อยากจะให้ข้อห่วงใยไว้สักนิดหนึ่งว่า การสร้างสะพานในเทศบาลของเรา ไม่ได้สร้างมานานแล้ว หลาย
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เชี่ยวชาญคนละอย่างกันนะครับ ของเราส่วนมากที่ผมรู้จัก ส่วนมากก็จะเป็นงานวางท่อ งานถนน งาน
สร้ างอาคารขนาดเล็ ก ในเรื่ องของสะพาน หากเราจะทํ าจริง ๆ ก็ ขอฝากว่ า ไม่ ว่า ในขั้น ตอนการ
ออกแบบ หรือขั้นตอนควบคุมการก่อสร้าง ถ้าเราไม่มั่นใจว่าเรามีความเชี่ยวชาญพอ อยากจะขอฝ่าย
บริหารอาจจะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เขามีฝีมือ มีความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมกันทํางาน เรื่องนี้
ผมเชื่อว่าฝ่ายบริหารอาจจะเคยเห็นในโทรทัศน์หลายครั้ง เวลามีน้ําหลากมา และสะพานพัง ทั้งที่เปิดใช้
งานมาไม่นาน และไปโทษผู้รับจ้าง โทษกันไปโทษกั นมา โทษภั ยธรรมชาติ ซึ่งจริง ๆ แล้ว ถ้ามีการ
สํารวจดินที่จะรั บตอม่อสะพาน รับเสาเข็มอะไรต่าง ๆ ไว้อย่างดี เราออกแบบไว้ดี และควบคุมการ
ก่อสร้างไว้ดี และก็ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ สะพานนี้ก็จะเป็นสะพานที่มั่นคง แข็งแรงนะครับ ก็ขอ
ฝากไว้ด้ว ยนะครั บ อีก เรื่ องหนึ่งที่สํ าคั ญ ก็ คือ เนื่องจากว่างานในปี 2561 มีงานลาดยางอยู่หลาย
โครงการ และในงบเหลือจ่ายปี 2560 มีอีกหลายโครงการ ซึ่งมาตรฐานการลาดยางผมมาตรวจสอบดู
แตกต่างกันครับ ผมอยากให้ฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกสภาได้เปิดหนังสือเล่มเขียว ในแผ่นสุดท้าย
งานปรับปรุงถนนช่างแต้ม ซอย 1 ในข้อที่ 2 ราคาต่อหน่วยของแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 250 บาท แต่เปิด
ในเล่มสีชมพู โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย ตรงนี้ใช้พาราแอสฟัลท์ติก ตารางเมตรละ
335 บาท ผมก็ ง งว่ า ทํ า ไมไม่ ใ ช้ แ อสฟั ล ท์ ติ ก ทั้ ง ๆ ที่ เ ป็ น ถนนอยู่ ใ นเทศบาลเดี ย วกั น และไม่ ไ ด้
หมายความว่าถนนที่เป็นแอสฟัลท์ติกจะเป็นถนนที่อยู่ในซอกในซอย เป็นถนนสําคัญเหมือนกันครับ ซึ่ง
ถ้าเราใช้แอสฟัลท์ดั้งเดิมก็จะทําให้ประหยัดเงินไปตารางเมตรละ 85 บาท และในโครงการปี 2561 มี
หลายโครงการ ผมรวมตารางเมตรแล้วประมาณร่วมสามหมื่นตารางเมตร ก็จะประหยัดเงินไปประมาณ
สองล้านกว่าบาท และเงินที่เราประหยัดนี้ก็เป็นเงินของแผ่นดิน เงินที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชน
อันไหนที่เราประหยั ดได้เราก็ประหยัดนะครับ ผมก็ อยากฝากฝ่ายบริหารไว้ด้ว ยนะครับ ถ้าคุณรั ก
เทศบาล รักชาติ ที่ผมชี้แนะไปในเรื่องฝาบ่อก็ดี และเรื่องนี้ด้วย ก็ขอฝากพิจารณาด้วยครับ เพราะถ้า
เงินเราใช้อย่างไม่คิด ทํ าให้เสีย เงินโดยใช่เ หตุ ก็น่าเสียดาย นอกจากนี้แล้ว ก็มีโ ครงการอื่น ๆ ที่เป็ น
โครงการก่อสร้าง ผมก็เป็นห่วง ผมยกตัวอย่างเช่น โครงการพิพิธภัณฑ์รถม้า ตัวนี้ผมเคยพูดครั้งหนึ่ง
แล้วว่า ถ้าเราจะใช้เงินจํานวนมากถึงสิบกว่าล้านบาท เราจะต้องมั่นใจว่ามันได้ผล คือจะมีคนมาดู มา
เยี่ยมชม คล้าย ๆ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ก็ขอฝากฝ่ายบริหารว่า ถ้าทางฝ่ายบริหารสร้างตัวนี้
ขึ้น มาด้ ว ยเงิ น ขนาดนี้ และเกิ ด เป็ น อาคารที่ ไ ม่มี ค นมาเยี่ย มชม เป็ น อาคารร้า ง ผมก็ ขอถามความ
รับผิดชอบไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ ก็ขอฝากฝ่ายบริหารไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา
ผู้ทรงเกีย รติ กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ต้องกราบขอบพระคุ ณ
สมาชิกสภาผู้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ที่เป็นห่วง ก็คงไม่มีใครไม่รักบ้านรักเมืองนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นการ

- 79 ใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ใช่เป็นงบส่วนตัว เป็นงบของหลวง สตางค์เดียวตกน้ําไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ มีการ
ตรวจสอบจากกระบวนการตรวจสอบจากภาคการตรวจสอบค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ
พวกเราเป็นคนตรวจสอบ ตั้งแต่ภาคประชาชนขึ้นมาถึงสมาชิกสภาซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน
ช่วยกันตรวจสอบว่า เหมาะสมหรือไม่ และได้ประโยชน์จริงหรือไม่ สมกับราคาหรือไม่ อันไหนที่ไม่ดี
อันไหนที่คิดว่าควรจะให้ทางผู้บริหารปรับปรุงและนําไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น เราน้อมรับทุกเรื่องนะครับ สําหรับ
เรื่องของการลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก หรือว่าแอสฟัลท์ติกธรรมดา ถามว่าทําไมจึงใช้ทั้งสองอย่าง
จริง ๆ แล้วผมอยากจะใช้แอสฟัลท์ติกธรรมดาทั้งหมด แต่มีหนังสือสั่งการ ตั้งแต่เกิดปัญหายางพารา
ตกต่ํา นโยบายของรัฐบาลก็ได้ส่งเสริมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทําการปรับปรุงถนนเป็นแอสฟัลท์ติกให้
เป็นพาราแอสฟัลท์ติก นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่เราปฏิบัติอยู่ ส่วนสถานีรถม้า ถามว่า
ใครรับผิดชอบ ก็นายกิตติภูมิ นามวงค์ เป็นผู้รับผิดชอบครับ สถานีรถม้า ทําไมผมจึงกล้าตัดสินใจ
หลั ง จากที่ อ าคารเอนกประสงค์ ต รงตลาดบิ๊ ก ซี เ สร็ จ เรี ย บร้ อ ย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องอาคารดั ง กล่ า ว
นอกจากการจั ด งานต่ า ง ๆ นานาได้ ทั้ ง หมดแล้ ว ก็ จ ะเป็ น โรงยิ ม สํ า หรั บ ใช้ แ ข่ ง ขั น กี ฬ าได้ ด้ ว ย
เพราะฉะนั้นเมื่อนํ ากีฬ าออกจากตรงนี้ไ ปแล้ว กิจ กรรมตรงนี้ไ ม่มีแล้ว เราจํ าเป็ นที่จะต้องใช้พ้ืน ที่
ดังกล่าว แล้ว ปั ญ หาข้อเรีย กร้องต่าง ๆ ไม่ว่าใครต่อใคร ทํ าไมลํ าปางไม่มีส ถานีรถม้าอย่างจริงจั ง
ชัดเจนเสียที ทําไมปล่อยให้รถม้าไปอยู่ตามอาคารบ้านเรือนของคนอื่น ไปขี้ ไปเยี่ยวให้คนอื่นเหม็น
ทุกวันอยู่อย่างนี้ ด้วยเหตุผลประการทั้งมวล ผมก็ได้ปรึกษาหารือกับผู้รู้ จริง ๆ แล้วโครงการดังกล่าว
ผ่านการทํางาน ผ่านการศึกษาขององค์กรมหาชนคือ พิงค์นคร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับ
เรื่องของวัฒนธรรม เรื่องของประเพณีต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างเชีย งใหม่ ลําพูน ลําปาง แต่ป รากฏว่า
พิงค์นครศึกษาแล้ว เขาก็ไม่ได้ทําให้กับเรา ก็โยนงานดังกล่าวมาให้ท้องถิ่นเป็นคนดําเนินการ ผมก็เลย
หยิบเอาโครงการดังกล่าวมาปัดฝุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน ก่อนที่ปัญหา
เรื่องรถม้าจะลุกลามใหญ่โตไปมากกว่านี้ แต่วิธีคิดของผมอาจจะแตกต่างจากคนอื่นไปพอสมควร วิธี
คิดของผมในเรื่องของรถม้า ปกติการสร้างกระบวนการใด ๆ ต่าง ๆ ที่ผ่านมาก็จะให้รถม้าเป็นผู้คิด
กันเอง สร้างกฎเกณฑ์กันเองทั้งหมด ทุกคนก็ปกป้องอยู่ตลอดเวลาว่า ผลประโยชน์ของตนเองจะเป็น
อย่างไร ต่างก็กลัวจะเสียผลประโยชน์ แต่สถานีรถม้าแห่งนี้ มั่นใจว่าถ้ามีโอกาสได้ทําอย่างต่อเนื่อง
ผมจะสร้างระบบขึ้นมาเพื่อที่จะให้รถม้าเป็นผู้วิ่งเข้าหาระบบ ไม่ใช่ให้เขาสร้างระบบรองรับของเขาเอง
และกิจกรรมดังกล่าวข้างหน้า จะเป็นสถานที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถม้าทั้งหมด ผมจะส่งเสริม
ให้ชุมชนในเขตเทศบาล เช่น ท่าคราวน้อย ประตูม้า ซึ่งมีพื้นฐานการเลี้ยงม้า และมีม้ากันอยู่แล้ว
ส่งเสริมให้เ ขาได้มีผลิตภั ณฑ์เ กี่ย วกั บ รถม้าเพื่อมาจํ าหน่ายในสถานที่ดั งกล่าว และตอนนี้ผมได้ข อ
อนุ ญ าตกรมธนารั ก ษ์ ห น้ า โรงเรี ย นเทศบาล 4 แต่ ก่ อ นเราได้ ส่ ง มอบพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วคื น ธนารั ก ษ์ ไ ป
เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ผมขอกลับคืนมาได้ ผมจะปรับปรุงที่ดังกล่าว เป็นที่รองรับที่จอดรถทัวร์สําหรับ
นักท่องเที่ยวทั้งหลายให้มาจอดอยู่ที่นั่น เพื่อที่จะเป็นจุดเซ็นเตอร์ของรถม้า สามารถที่จะเคลื่อนไปที่
ต่าง ๆ เซ็นเตอร์ตรงนี้ เมื่อระบบดีแล้ว ไม่ว่าจะโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวที่ใด สามารถที่จะลิงค์มาหา

- 80 สถานีรถม้าแห่งนี้ให้ไปรับได้ สร้างระบบเพื่อรองรับแบบนี้ รถม้าก็อยู่ได้ คนใช้รถใช้ถนนก็อยู่ได้ การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของลําปางก็เจริญ กลายเป็นเอกลักษณ์ที่เราสามารถที่จะพูดคุยกับใครได้ว่า เรา
ได้ส่งเสริมและอนุรักษ์รถม้าลําปางให้อยู่คู่สังคมลําปางเราอย่างมีระบบ และมั่นใจว่า รถม้าก็จะไม่
เลือนหายไปจากสังคมลําปางเราตลอดไปอย่างแน่นอน ผมมั่นใจและผมขอรับผิดชอบโครงการนี้ด้วย
ตัวผมเอง ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง คือผมอยากจะอภิปรายว่า
การที่ท่านนายกพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือ คล้าย ๆ กับช่วยชาวสวนยางพาราว่าเราจะต้องช่วยเขาเพราะ
มีหนังสือสั่งการมา 1. คือตอนนี้เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว นานแล้ว ตอนนี้ดูแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมี
การประท้วงหรือการร้องขึ้นมา 2. ถ้าเราจะช่วยใคร ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น เราจะซื้อของจาก 2 ร้าน
ร้าน ก กับร้าน ข ปกติเราซื้อร้าน ก ราคา 100 บาท และเราเห็นใจร้าน ข เราอยากช่วยเขา ราคาต้อง
สูสีกันครับ อาจจะ 105 บาทอะไรแบบนี้ เราช่วยได้ แต่นี่ราคาต่างกันถึง 85 บาท คิดแล้วก็ 30 – 40%
เราจะช่วยได้หรือครับ และอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆ คนพูดว่า เราต้องประหยัด ก็ต้องใช้เงินอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า สมเหตุ สมผล เพราะฉะนั้นผมก็ขอชี้แจงเพิ่มเติม เดี๋ยวกลายเป็นว่า ผมไม่รักชาวสวนยาง
อะไรต่ า ง ๆ ที่เ ป็ นเรื่ องคล้ าย ๆ ว่ า ไม่ ตอบสนองนโยบายของภาครั ฐ ก็ ข อชี้แ จงเพิ่ ม เติ ม กั บ ท่ า น
ประธานสภาครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เชิญฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอขอบคุณสมาชิกสภาที่ท้วงติง
นะครับ ความจริงเป็นนโยบายของรัฐบาลจริง ๆ เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายว่า ถ้ามีหนังสือยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ มา ก็เมื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในงบประมาณ ก่อนที่จะดําเนินการ
ผมก็จะขออนุมัติจากสภา เปลี่ยนจากพาราแอสฟัลท์ติกเป็นแอสฟัลท์ติกธรรมดาอีกครั้งหนึ่ง แต่ตอนนี้
ขออนุญาตว่ากันไปตามนโยบายของรัฐบาลให้ชัดเจนไปก่อน จริง ๆ แล้วถ้าเป็นไปได้ ถ้าเรามีหนังสือ
สั่ งมาไวเท่าไหร่ เราก็ ยินดีที่จ ะทํ าให้ถู ก ลงอยู่แ ล้ว ครั บ ด้ว ยความยินดี แต่ทั้งนี้ทั้ งนั้นเราก็ ต้องยึ ด
นโยบายภาครัฐเอาไว้เป็นที่สําคัญเหมือนกัน ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะปิดอภิปราย และจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอ
ญั ตติร่างเทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลํ าปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (วาระที่ 1) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น

- 81 นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานขอมติในญัตติฯ
ข้อ 4.8 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการในวาระที่ 1 ครับ ผมจะได้นับ เห็นชอบ 19 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ
รับหลักการ (ในวาระที่ 1) โปรดยกมือขึ้น ไม่มีนะครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงด
ออกเสียง 2 คน
มติที่ประชุม ที่ป ระชุ มมีมติเ ห็ นชอบรั บ หลั ก การของร่างเทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วาระที่ 1) จํานวน 19 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง 2 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อที่ประชุมเสียงข้างมากมี
มติเห็นชอบในวาระที่ 1 แล้ว ผมจะขอนําเรียนปรึกษากับสมาชิกสภาฯ ในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญั ต ติ ฯ และกํ า หนดระยะเวลาการเสนอคํ า แปรญั ต ติ และระยะเวลาการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติ โดยจะให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงถึงขั้นตอนและระเบียบการประชุมฯ
เชิญท่านเลขานุการสภาฯ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เ คารพ และท่านสมาชิก สภาฯ ทุก ท่าน กระผม นายจาตุ รงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุ ก ารสภา
เทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ นั้น มีหลัก การกําหนด
ไว้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ในข้อ 45 วรรค 3 มีหลักการว่า ญัตติร่างข้อบัญ ญัติ
งบประมาณจะพิจ ารณาสามวาระรวดเดีย วไม่ไ ด้ และในการพิจ ารณาวาระที่ส อง ให้กํา หนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไ ม่น้อยกว่ายี่สิบ สี่ชั่ว โมงนับ แต่ส ภาท้องถิ่นมีมติรับ หลัก การแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น เมื่อปรากฏว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติเสียงข้างมากรับหลักการของร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปางไปแล้ว และ
ตามหลัก การของระเบีย บกระทรวงมหาดไทยที ่ผ มได้นํ า เรีย นไปเมื ่อ สัก ครู ่ว ่า ข้อ บัญ ญัติ
งบประมาณฯ จะพิจ ารณาสามวาระรวดเดีย วไม่ไ ด้ และการพิจ ารณาในวาระที่ส อง ที่ป ระชุม
จะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ แต่ที่ส ภารับ หลัก การ ผม
ให้ข้อสังเกตนะครับ ระเบียบกฎหมายเขาใช้คําว่า ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงในการกําหนดระยะเวลา
เสนอคําแปรต่อคณะกรรมการแปร เมื่อพิจารณาหลัก การตามที่ผมกราบเรีย นไปเมื่อสัก ครู่ ท่าน
ประธานครับ ในที่ป ระชุมแห่งนี้จะต้องพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้เ ป็นลําดับ ต่อไป ประเด็น
แรก สภาแห่ง นี้จ ะต้อ งพิจ าณาตั้ง คณะกรรมการแปรญัต ติ ร่า งเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง โดยพิจารณาว่าจะประกอบด้ว ยสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนกี่คน ระหว่างไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไ ม่เ กิน 7 คน นี่คือประเด็นแรก
ที่ส ภาจะต้อ งพิจ ารณา ประเด็น ถัด มาที่ป ระชุม สภาแห่ง นี้ จะต้อ งพิจ ารณาเลือ กสมาชิก สภา ว่า

- 82 ท่า นจะเลือ กสมาชิก สภาคนใดเป็น คณะกรรมการแปรญัต ติร่า งเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครลําปาง โดยมีการเลือกทีล ะคน เราเลือกคนที่
หนึ่งก่อน หลังจากนั้นก็พิจารณาเลือกคนถัดไปจนครบตามจํานวนที่ส ภาแห่งนี้กําหนด นั่นประเด็น
ที่ส อง ส่ว นประเด็นที่ส าม สภาแห่งนี้ต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ ตามที่ผมนําเรีย น
ว่า จะต้อ งกํา หนดระยะเวลาไม่น้อ ยกว่า ยี่สิบ สี่ชั่ว โมงนับ แต่ที่ส ภาแห่ง นี้รับ หลัก การ ดัง นั้น ใน
ประเด็นตรงนี้ สภาแห่งนี้ก็ต้องพิจารณาปรึก ษากันว่า ท่านจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
เป็นระยะเวลาที่ไม่น้อยกว่ายี่สิบ สี่ชั่วโมง ซึ่งตรงนี้ก็เ ป็นประเด็นสําคัญ และอีก ประเด็นหนึ่ง ที่ส ภา
แห่งนี้จะต้องพิจารณาก็คือ กําหนดระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ตรงนี้ท่าน
ก็ต้องกําหนดด้ว ยว่า คณะกรรมการแปรญัตติจะต้องใช้เ วลาพิจ ารณาเป็นระยะเวลากี่วัน นะครับ
ผมคิดว่าประเด็นสาระสําคัญก็อยู่ในสามสี่ประเด็นที่ผมนําเรียน ดังนั้น จากนี้ไ ปท่านประธานก็จะ
ได้นําปรึก ษาที่ป ระชุมแห่งนี้ เราจะได้ดําเนิน การตามประเด็นที่ผ มได้ชี้แจงไปเมื่อสัก ครู่นี้ ขอบคุณ
มากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ
ได้ชี้แจงให้สมาชิกฯ ได้รับทราบเมื่อสักครู่ ลําดับแรก ผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอจํานวน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ว่ามีกี่คน เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายณั ฐ กิ ต ติ์ บรรจงจิ ต ต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ผมขอเสนอให้ มี
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่า งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
จํานวน 5 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 5 คน ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 5 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ
รายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยผมจะให้มีการเสนอชื่อและขอมติในที่ประชุมฯ พิจารณาเป็นราย ๆ
หรือเป็นคน ๆ ไป เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เสนอคนที่ 1 ครับ
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไ พบูล ย์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอเสนอ นาย

- 83 สมบูรณ์ คุ รุภ ากรณ์ ทําหน้าที่เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คนที่ 1
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีผู้เสนอ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
เสนอท่านอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ นายสมบู ร ณ์ คุ ร ภากรณ์ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คนที่ 1
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ
ชื่อ บุค คลที่ จะทํ าหน้ าที่เ ป็ นคณะกรรมการแปรญั ตติ ร่ างเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ าย ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 คนที่ 2 เชิญ พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย
พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสันติ เขียวอุไร
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 คนที่ 2
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีผู้เสนอ นายสันติ เขียวอุไร
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
เสนอท่านอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายสันติ เขียวอุไร ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คนที่ 2
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อ
บุค คลที่ จ ะทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 คนที่ 3 เชิญ นายสมัย เมฆนคร
นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ
นายเกษม ปัญญาทอง ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คนที่ 3
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีผู้เสนอ นายเกษม ปัญญาทอง
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
เสนอท่านอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ

- 84 มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ นายเกษม ปั ญ ญาทอง ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คนที่ 3
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อ
บุค คลที่ จ ะทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 คนที่ 4 เชิญ นายพิทักษ์ แสนชมพู
นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
เพื่อนสมาชิกสภาฯ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขอเสนอ นายณั ฐ ธนวั ฒน์ ปั ญ ญาพั นธ์ ทํ าหน้าที่เ ป็ นคณะกรรมการแปรญั ตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คนที่ 4
นายกิต ติ จิ ว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง มีผู้ เ สนอ นายณั ฐ ธนวั ฒ น์
ปัญญาพันธ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดเสนอท่านอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ มมี มติ เ ห็ นชอบให้ นายณั ฐ ธนวั ฒ น์ ปั ญ ญาพั น ธ์ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คนที่ 4
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อ
บุค คลที่ จ ะทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 คนที่ 5 เชิญ นายเกษม ปัญญาทอง
นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสุบิน ชุ่มตา
ทํา หน้า ที่เ ป็น คณะกรรมการแปรญัต ติร่า งเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจ่า ย ประจํา ปีง บประมาณ
พ.ศ. 2561 คนที่ 5
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีผู้เสนอ นายสุบิน ชุ่มตา
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
เสนอท่านอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ
มติที่ป ระชุม ที่ป ระชุมมีม ติเ ห็น ชอบให้ นายสุบิน ชุ่ม ตา ทําหน้าที่เ ป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คนที่ 5
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้เลือก
สมาชิกสภาฯ ทํา หน้า ที่เ ป็นคณะกรรมการแปรญัต ติร่างเทศบั ญ ญัติงบประมาณรายจ่าย ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 5 ท่าน คือ

- 85 1. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
3. นายเกษม ปัญญาทอง
5. นายสุบิน ชุ่มตา

2. นายสันติ เขียวอุไร
4. นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์

มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง สมาชิ ก สภาฯ จํ า นวน 5 ท่ า น ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่
1. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
3. นายเกษม ปัญญาทอง
5. นายสุบิน ชุ่มตา

2. นายสันติ เขียวอุไร
4. นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปผมขอท่านสมาชิกฯ ได้เสนอ
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอให้มีระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 3 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 18, 19, 20 สิงหาคม
2560 ตั้ งแต่เ วลา 8.30 – 16.30 น. ของแต่ ละวัน ณ ห้ องสมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง
ฝ่ายกิจการสภา ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
เสนอให้มีระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 3 วัน คือ ตั้งแต่วันที่
18, 19, 20 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ของแต่ละวัน ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ฝ่ายกิจการสภา ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ จํานวน 3 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 18, 19, 20 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ของแต่ละวัน ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ฝ่ายกิจการสภา
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปให้เสนอระยะเวลาการ
พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอระยะเวลาในการ

- 86 พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 2 วัน คือ วันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่
เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ฝ่ายกิจการสภา
นายกิต ติ จิวะสั นติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง นายสั นติ เขียวอุ ไร เสนอ
ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 2 วัน คือ วันที่ 22 - 23 สิงหาคม
2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ฝ่ายกิจการสภา ขอผู้
รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ มีจํานวน 2 วัน คือ วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ
ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ฝ่ายกิจการสภา
นายกิต ติ จิวะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ในญั ตติร่างเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 1 เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อย ต่อไปจะ
ดําเนินการให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ป ฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ จากนั้นจะได้นัด
ประชุมสภาฯ พิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3 ต่อไปนะครับ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี วันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่าน
ที่เ ข้า ร่ ว มประชุ มในวั น นี้ การประชุ มวั น นี้ผ่ า นไปด้ว ยความเรี ย บร้ อย ในนามของสภาเทศบาลผม
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ผมขอปิดการประชุม
เลิกประชุม เวลา 16.15 น.
(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื่อ).....................................................................
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

- 87 หมายเหตุ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ในการประชุมสภาฯ สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

