
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 ประจําปี พ.ศ.2558 

วันท่ี  15  กันยายน  พ.ศ.2558  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

------------------------- 
 
รายนามผู้เข้าประชุม 

 1. นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 2. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  
 3. นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 4. นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 5. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 6. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 7. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 8. ร้อยเอกศักด์ิชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 9. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 10. นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 11. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 12. นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 13. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 14. นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 15. นายณัฐกิตต์ิ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
  16. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 17. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 18. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 19. นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาพักผ่อน) 
 2. นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  (ลาป่วย) 
     3. นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ) 
 4. นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย) 
     5. นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย) 
 

รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 
  1. นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  2. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 3. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 4. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
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 5. นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 6. นายสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 2. นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 3. นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 4. นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 5. นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 6. นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 7. นายพงค์กร รัตนประเวศ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 8. นายอรรณพ สิทธิวงค์ ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
 9. นายสวัสด์ิ แก้วกระจ่าง ผอ.ส่วนการโยธา 
 10. นางอรวรรณ แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 11. นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 12. นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกร 
 13. นางพัชนิดา สุวรรณจักร์ หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 
 14. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการ 5 

ฯลฯ 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านท้ังหลายท่ีเคารพ วันน้ี 
เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 ประจําปีพุทธศักราช  
2558 บัดน้ีสมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหน้าส่วนการ
งานของเทศบาลนครลําปางส่วนหน่ึง และมีประชาชนผู้สนใจได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งน้ีด้วย และได้เวลา
ตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการน้ีกระผม  นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภา
เทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ข้ึนมาทําหน้าท่ี
เป็นประธานในท่ีประชุมครั้งน้ี ขอเรียนเชิญครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําปีพุทธศักราช 2558  ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง 
ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เจ้าหน้าท่ี  ผู้นําชุมชน  สื่อมวลชน ท่ีมาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งน้ีด้วย
ความยินดียิ่ง 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน
จะแจ้งต่อท่ีประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
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เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนท่ีท่านประธานฯ จะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระของการ
ประชุมสภาในวันน้ี  กระผมมีหนังสือของเทศบาลนครลําปาง  เพ่ือเรียนแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบ ดังน้ี 
หนังสือ 
ท่ี  ลป 52001/5270               สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

                ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000 
                               14   กันยายน   2558 

เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 
       ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ท่ี ลป 52001(สภา)/86  ลงวันท่ี  11  กันยายน  2558 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 
สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 3 ประจําปี 2558 ในวันอังคารท่ี  15  กันยายน  2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน 

เพ่ือให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รอง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่ีรับผิดชอบสํานักและกอง เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อ
สภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อต่อไปน้ี 

1. นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
2. นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
3. นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 
กระผมมีข้อเรื่องดังท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบ สําหรับหนังสือมอบหมายของท่านนายกเทศมนตรีนคร

ลําปาง เ พ่ือประกอบการประชุมในครั้ ง น้ี  จาก น้ีไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ ทําหน้า ท่ี 
ในการประชุมต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

1.1 แจ้งเหตุอันรีบด่วนในการนัดประชุมสภาฯ ครั้งนี้ 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน

จะแจ้งต่อท่ีประชุม ข้อ 1.1 แจ้งเหตุอันรีบด่วนในการนัดประชุมสภาฯ ครั้งน้ี เน่ืองจากมีความจําเป็นต้องให้ท่ี
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 และต้องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมฉบับดังกล่าวให้ทันภายใน
วันท่ี 30 กันยายน 2558 ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ ประกอบกับระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3 
ประจําปี 2558 ของสภาเทศบาลนครลําปาง ตามท่ีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางอนุญาตให้ขยายเวลาจะ
สิ้นสุดลงในวันท่ี 29 กันยายน 2558 น้ี จึงจําเป็นต้องนัดประชุมรีบด่วนนะครับ 
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ท่ีประชุม รับทราบ 

1.2 เรื่อง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 รายงานต่อประธานสภาเทศบาลนครลําปางว่า ไม่อาจดําเนินการพิจารณาคําแปร
ญัตติเก่ียวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีสภาเทศบาลนคร
ลําปางกําหนด 
 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.2 เรื่อง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 รายงานต่อประธานสภาเทศบาลนครลําปางว่า ไม่อาจดําเนินการพิจารณาคําแปรญัตติ
เก่ียวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีสภาเทศบาลนครลําปาง
กําหนด  รายละเอียดจะพูดในวาระการประชุมต่อไปนะครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 1.3 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) เพ่ิมเติม ฉบับ
ท่ี 7 เทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.3 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7 เทศบาลนครลําปาง  รายละเอียดตามเอกสารท่ีทุกท่านได้รับนะครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

1.4 ให้ใช้ระเบียบวาระการประชุมท่ีจะประชุมในวันนี้  
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน

จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.4 ให้ใช้ระเบียบวาระการประชุมท่ีจะประชุมในวันน้ี เป็นเรื่องใหม่นะครับ คือ ให้ใช้
ระเบียบวาระท่ีได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาก่อนเริ่มประชุมในวันน้ีแทนระเบียบวาระเดิมท่ีส่งเอกสารไปนะครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งท่ี 2  ประจําปี  2558  เม่ือวันพุธท่ี  9 กันยายน  2558   

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปี  2558 เม่ือวันพุธท่ี 9 กันยายน 2558  
ในการประชุมคราวต่อไป 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติให้เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปี  2558 เม่ือวันพุธท่ี 9 กันยายน 2558 ในการประชุมคราวต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

3.1 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ข้อ 3.1 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  
ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอญัตติเรื ่อง  
ขอขยายเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ตามหลักการและเหตุผล  ดังน้ี 

หลักการ 
 เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ  

พ.ศ.2559  ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 
ประจําปี 2558  เม่ือวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ.2558 โดยท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ ได้กําหนดระยะเวลาเสนอ 
คําแปรญัตติต่อคณะกรรมการฯ จํานวน 3 วัน นับต้ังแต่วันท่ี 11-13 กันยายน พ.ศ.2558 และกําหนดพิจารณา
คําแปรญัตติ จํานวน 2 วัน ต้ังแต่วันท่ี 14-15 กันยายน 2558 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ ายประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ .2559 ตามระ เ บียบกระทรวงมหาดไทย  ว่ า ด้วย ข้อบั ง คับ 
การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 รวมท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ข้อ 49 ข้อ 112 ข้อ 113 
ข้อ 114 ข้อ 115 และข้อ 116  

เหตุผล 
เน่ืองจากเหตุผลประการท่ีหน่ึง คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รับหนังสือแจ้งนัดการประชุมสภา 

เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 ประจําปี 2558 วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพ่ือให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วาระท่ี 1 และญัตติอ่ืนๆ 
ซ่ึงการดังกล่าว คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 7 คน มีความประสงค์ท่ีจะเข้าประชุมสภาเทศบาลฯในวัน
ดังกล่าว  เน่ืองจากเป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมฯ และมีญัตติสําคัญท่ีจะต้องพิจารณาให้
ความเห็นต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ เหตุผลประการท่ีสอง ในวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 9.00น.-
15.00 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นวันนัดประชุมพิจารณาคําขอแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาลฯ
หรือนายกเทศมนตรีฯ ท่ีได้ย่ืนคําขอแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ 
พ.ศ.2559 ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติไว้  และคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้แจ้งนัดประชุมพิจารณา
คําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้นายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาลฯผู้ยื่นเสนอคําแปรญัตติ เข้าชี้แจง แสดงความคิดเห็นในการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
ฯ ไปแล้วน้ัน  จากเหตุผลท้ังสองประการดังกล่าว ทําให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไม่สามารถดําเนินการ
พิจารณาคําแปรญัตติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีสภาเทศบาลนครลําปางได้กําหนดไว้ 

ดัง นั้น  เ พื่อ ให้การพิจารณาคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เป็น ไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 รวมท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ข้อ 116  ขอได้โปรดนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพ่ือพิจารณาให้
ขยายเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใน
วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ.2558  จากระยะเวลา 9.00 น.-15.00 น. เป็นระยะเวลา 9.00 น.-18.00 น.ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)     สมบูรณ์  คุรุภากรณ์     ผู้เสนอ 

(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
(ลงชื่อ)     ประชัญ  บุญสูง ผู้รับรอง       (ลงชื่อ)  พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย   ผู้รับรอง 

(นายประชัญ  บุญสูง )                  (วิชานนท์  แดงสร้อย) 
   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง                    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ
ขยายเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เม่ือไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ ในญัตติ ขอขยายเวลา
การพิจารณาคําแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สมาชิกฯ ท่าน
ใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน มติเป็นเอกฉันท์ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือสูงๆ นะครับ ผมจะได้นับและ
รายงานต่อท่านประธาน ท่ีประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับ 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ขยายเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติ  
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ออกไปจากเดิม เป็นในวันท่ี 15 กันยายน 
2558 ระยะเวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.  

3.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกหนึ่งปี ในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สํานักการช่าง จํานวน 1 โครงการ จํานวน  3,000,000 บาท 
(สามล้านบาทถ้วน) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ข้อ 3.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกหน่ึงปี ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สํานักการช่าง จํานวน 1 โครงการ จํานวน  3,000,000 บาท (สามล้านบาท
ถ้วน)  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรี  ในนามของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอ
ญัตติ 
เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกหน่ึงปี ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักการช่าง จํานวน 1 โครงการ จํานวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินอีกหน่ึงปี ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
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รายการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักการช่าง 
จํานวน 1 โครงการ จํานวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
เพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ต้ังงบประมาณไว้ใน

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินสามารถขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี และหากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินยังมิได้ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันตามเง่ือนไข ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปี 
ต่อสภาท้องถ่ินตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 59   

เหตุผล 
 เน่ืองจากเทศบาลนครลําปางได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างบ่อ
ฝั ง ก ล บ มู ล ฝ อ ย  จํ า น ว น  1  โ ค ร ง ก า ร  จํ า น ว น  3 , 0 0 0 , 0 0 0  บ า ท  ( ส า ม ล้ า น บ า ท ถ้ ว น )  
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4.3 หน้า 5-209 สํานักการช่าง 
และสภาเทศบาลนครลําปางได้อนุมัติให้กันเงินในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ 
ประจําปี 2557 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2557 เพ่ือดําเนินการต่อไปอีกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ท้ังน้ี เทศบาลฯได้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 27 
ตุลาคม 2557 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2557 ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2558 และครั้งท่ี 4 
เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ย่ืนประมูล และได้กําหนดการขายเอกสารการประมูล ครั้งท่ี 5 
ระหว่างวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 ถึง 8 กันยายน 2558 และกําหนดย่ืนเอกสารการประมูลในวันท่ี 16 กันยายน 
2558 และกําหนดทําการประมูลในวันท่ี 24 กันยายน 2558 แต่เน่ืองจากใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว และอยู่
ระหว่างการดําเนินการตามข้ันตอนดังกล่าวไม่สามารถแล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ดัง น้ัน จึ งขอโปรดนําเรียนต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เ พ่ือขออนุมัติขยายเวลา 
เบิกจ่ายเงินอีกหน่ึงปี ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักการช่าง 
จํานวน 1 โครงการ จํานวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 ข้อ 59 ต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)     กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
           นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ 

เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 
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นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ี
เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติน้ี ผมก็เห็นด้วยครับท่าน
ประธาน เพราะว่าเป็นสิ่งจําเป็น เม่ือปีท่ีแล้วก็ยังไม่ได้ดําเนินการ ก็อาจจะมีเหตุ อุปสรรคอะไรติดค้างไว้ ปีน้ีก็
ยังไม่ได้ทําอีก ต้องมาขอกันเงินอีกหน่ึงปี ดูจากเหตุผลท่ีฝ่ายบริหารได้อ้างอิงแล้วก็สมควร เพราะขาดผู้ประมูล
ถึง 5 ครั้ง แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันเราก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเพราะเหตุการณ์ใด ปรกติงานประมูลแต่ละชิ้น งบประมาณ
การใช้จ่ายท่ีเขาคํานวณมาแล้วก็มีต้นทุน ผลกําไรอยู่แล้ว แต่เท่ียวน้ีไม่มีผู้มารับดําเนินการก็ไม่รู้เพราะเหตุอะไร 
แต่ในเม่ือมีความจําเป็นตรงน้ี เพ่ือนๆ สมาชิกก็คงจะเห็นด้วย เพราะว่าขยะทุกวันน้ีในเทศบาลของเราถัวเฉลี่ย
แล้วตกวันละประมาณเกือบหน่ึงร้อยตัน เกิดถ้าเราไม่มีงบประมาณตัวน้ีท่ีจะขุดฝังกลบบ่อใหม่ อนาคตข้างหน้า
อาจจะมีภูเขาขยะ หรือคอนโดขยะอยู่ในเขตท่ีเราเอาขยะไปฝังกลบ ถ้ามีปัญหาข้ึนมา เกิดมีชาวบ้านมาต่อต้าน 
เทศบาลนครลําปางเราก็คงจะไม่มีท่ีฝังกลบขยะ ณ ปัจจุบันน้ี บ่อของเราน้ันปรกติเขาให้ฝังกลบสองชั้น ชั้นท่ี
หน่ึง ชั้นท่ีสองประมาณสองเมตรครึ่ง  แต่  ณ ปัจจุบันน้ีจะเข้าชั้นท่ีสี่อยู่แล้วครับ    และก็เห็นทางฝ่ายบริหาร
ต้ังงบไว้เพ่ือท่ีจะเอาดินมาฝังกลบตรงน้ีอีกห้าแสนบาท  ก็เป็นความจําเป็นท่ีจะต้องทํา  ในส่วนของผมตรงน้ีก็
คงจะเห็นดีด้วย เพราะว่านึกถึงผลประโยชน์ของประชาชนพ่อแม่พ่ีน้อง ก็คงมีเท่าน้ี ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านอ่ืนอภิปรายเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีประชุม ในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินอีกหน่ึงปี ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สํานักการช่าง 
จํานวน 1 โครงการ จํานวน  3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ พ้นศีรษะนะครับ ผมจะได้
นับและรายงานท่านประธาน  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกหน่ึงปี ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย กรณียังมิได้
ก่อหน้ีผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สํานักการช่าง จํานวน 1 โครงการ จํานวน  3,000,000 บาท 
(สามล้านบาทถ้วน) 

3.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนการรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 500,000 บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน)  สํานักปลัดเทศบาล 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ข้อ 3.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนการรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท
ถ้วน)  สํานักปลัดเทศบาล  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรี  ในนามของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอ
ญัตติ 
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เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่ รายการค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
สํานักปลัดเทศบาล 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
เหลือจ่ ายจากงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไป ต้ังจ่ ายเ ป็นรายการใหม่  
ในแผนการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ
ค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล  
ตามหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
เพ่ือให้การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (1) 
เป็นไปโดยเรียบร้อยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องขอโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนการรักษาความสงบภายใน  
งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) 
งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล ท้ังน้ี การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27  

เหตุผล 
เน่ืองจากงานรักษาความสงบ (งานเทศกิจ) ฝ่ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าท่ีในการรักษาความ

สงบเรียบร้อยของประชาชนและความม่ันคง โดยเฉพาะความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนและ 
ทางเท้ารวมท้ังท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลนครลําปาง และเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังเหตุการณ์ความไม่สงบ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนร่วมกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความม่ันคงและมณฑลทหารบกท่ี 32 จําเป็นต้องมีการติดต้ังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) อันเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามสถานท่ีท่ีมีคนมาชุมนุมเป็นจํานวนมาก
บริเวณตลาดเทศบาล (ตลาดอัศวิน) และทางแยกตลาดสนามบินลําปาง แต่เน่ืองจากบริเวณดังกล่าวไม่มีการ
ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้แต่อย่างใด ประกอบกับไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการน้ีไว้ เทศบาลนครลําปาง 
จึงมีความจําเป็นต้องติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) ท่ีตลาดเทศบาล (ตลาดอัศวิน) จํานวน 12 ตัวและทางแยก
ตลาดสนามบินลําปาง จํานวน 8 ตัว งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพ่ือให้การบริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 6 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 5.5 หน้า 11 รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี   

ดังน้ัน ขอได้โปรดนําเรียนต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพ่ือขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนการรักษาความสงบ
ภายใน งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3  
พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป 
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  ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)     กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
           นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านอ่ืนอภิปรายหรือไม่
ครับ  ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีประชุม ในญัตติ เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนการรักษาความสงบ
ภายใน  งานเทศกิจ  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  สํานักปลัดเทศบาล  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรด
ยกมือข้ึน 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ พ้นศีรษะนะครับ ผมจะได้นับ
และรายงานท่านประธาน  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้โอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนการรักษาความสงบภายใน  งาน
เทศกิจ  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) 
งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)   

        

3.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2558 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน นข 998 
ลําปาง  เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ งบประมาณ 465,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ข้อ 3.4 ญัตติ เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2558 ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  รายการค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน นข 998 
ลําปาง เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ี งบประมาณ 465,000 บาท (สี่แสนหกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) (กอง
วิชาการและแผนงาน) เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรี  ในนามของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอ
ญัตติ 
เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษา 
และปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน นข 998 ลําปาง  
เ ป็นรถประชาสัม พันธ์ เ คลื่ อน ท่ี  งบประมาณ 465 ,000 บาท (สี่ แสนหกห ม่ืนห้ า พันบาทถ้วน )  
(กองวิชาการและแผนงาน) 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
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ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
เหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการ 
ค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน นข 998 ลําปาง เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ี 
งบประมาณ 465,000 บาท (สี่แสนหกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) กองวิชาการและแผนงาน ตามหลักการและเหตุผล 
ดังน้ี 

หลักการ 
เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนและชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครลําปาง 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 56 (1) ประกอบ
มาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (9)  เป็นไปโดยท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องขอโอนเงินเหลือจ่าย 
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหาร 
งานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าปรับปรุง
สภาพรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน นข 998 ลําปาง เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ี งบประมาณ 465,000 
บาท (สี่แสนหกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) กองวิชาการและแผนงาน ท้ังน้ี การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์  ท่ี ดินและสิ่ ง ก่อสร้ า ง  ท่ี ทํ าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยน หรื อโอนไป ต้ั งจ่ าย 
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27  

เหตุผล 
เน่ืองจากงานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  

มีหน้าท่ีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลให้แก่ประชาชนและชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครลําปาง 
และเพ่ือให้ภารกิจการเผยแพร่ข่าวสารแก่ประชาชนเป็นไปอย่างท่ัวถึง รวดเร็วและทันสมัยในสถานการณ์
ปัจจุบันแต่งานประชาสัมพันธ์ ยังไม่มีเครื่องมือสําหรับในการประชาสัมพันธ์ท่ีตอบสนองตามภารกิจดังกล่าว 
ประกอบกับงานประชาสัมพันธ์ ไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการน้ีไว้ เทศบาลนครลําปางจึงจําเป็นต้องนํารถยนต์
กระบะหมายเลขทะเบียน นข 998 ลําปาง ท่ีใช้อยู่มาปรับปรุงสภาพ เพ่ือทําเป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ี โดย
ติดต้ังชุดตู้ประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ีแบบไฮดรอลิค ชุดเครื่องเสียง ลําโพง ไมโครโฟน โทรทัศน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เวที ชุดแปลงไฟพร้อมแบตเตอรี่ ทําสีรถและส่วนประกอบอ่ืนๆ โดยใช้งบประมาณ 465,000 
บาท (สี่แสนหกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ซ่ึงจะทําให้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ีดังกล่าว สามารถใช้เป็นรถ
ประชาสัมพันธ์เอนกประสงค์ เพ่ือใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ี จัดเวทีการแสดงกิจกรรม
ขนาดเล็ก จัดนิทรรศการต่างๆ ได้โดยสะดวกซ่ึงทําให้ย่นระยะเวลาในการจัดเตรียมสถานท่ีและประหยัด
งบประมาณ ท้ังน้ี เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 6 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทาง
ท่ี 5.5 หน้า 10 รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีแนบมา
พร้อมน้ี   

ดังน้ัน ขอได้โปรดนําเรียนต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพ่ือขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหาร 
งานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าปรับปรุง 
สภาพรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน นข 998 ลําปาง เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ี  งบประมาณ 
465,000 บาท (สี่แสนหกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) กองวิชาการและแผนงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3  
พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป 
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  ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)     กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
           นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จากการท่ีพิจารณาในรายละเอียดแล้ว ก็เห็น
ด้วยนะครับเพราะว่าจะเกิดประโยชน์กับการทํางานด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครลําปางกับพ่ีน้อง
ประชาชนในข้ันตอนของการขออนุมัติโอน ผมไม่ได้ติดใจสงสัย แต่สงสัยเฉพาะในส่วนของรายการประกอบท่ี
ทําเป็นเอกสารแนบเข้ามาให้กับสมาชิกได้พิจารณา ผมดูในรายการท่ีเป็นประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีบอกว่า 
เป้าหมายโครงการ จะปรับปรุงสภาพรถยนต์กระบะเป็นรถโครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ีในข้อท่ี 6 บอกว่า 
ทําสีหัวรถและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง แต่เม่ือไปดูในรูปภาพประกอบท่ีทางฝ่ายบริหารจัดส่งมาให้ เห็นว่า
เปลี่ยนแปลงสีไปท้ังคัน น่ีเป็นเพียงภาพท่ีนําเสนอมาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการเห็นว่า รถประชาสัมพันธ์จะ
ทํางานอย่างไรใช่หรือไม่ครับ ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนสีรถจาก นข 998 สีนํ้าเงิน ไปเป็นสีขาวท้ังคัน  และ
ก็อีกประการหนึ่งที่อยากจะฝากไปยังฝ่ายบริหารก็คือ  ถ้าเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้งานแล้ว ต้อง
ทําการย่ืนตรวจสภาพรถยนต์เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ฝากไว้ด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอชี้แจงครับว่า รถกระบะย่ีห้อ มาสด้า ทะเบียน 
นข 998 ลําปาง ตามเอกสารซ่ึงเป็นสีนํ้าเงิน ภาพท่ีส่งมาประกอบการพิจารณาของสภา น่ีคือตัวอย่างของรถ 
รถมาสด้าคันดังกล่าวยังไม่ได้ทําอะไร สภาพเป็นสีนํ้าเงิน น่ีเป็นตัวอย่างท่ีเราจะทํา  แต่จะทําอย่างไร เป็นไป
ตามคําอธิบายของงบประมาณท่ีได้นําเสนอต่อสภา  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านอ่ืนอภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีประชุม ในญัตติ เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือ
จ่าย จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  รายการค่าปรับปรุงสภาพ
รถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน นข 998 ลําปาง เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ี งบประมาณ 465,000 บาท 
(สี่แสนหกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) (กองวิชาการและแผนงาน) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้โอนเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  รายการค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์กระบะ  หมายเลข
ทะเบียน นข 998 ลําปาง เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ี งบประมาณ 465,000 บาท (สี่แสนหกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
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3.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์  งานบ้านงานครัว  รายการเครื่องตัดหญ้า จํานวน 10 เครื่อง จํานวน
เงิน 95,000 บาท (เก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ข้อ 3.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์  งานบ้านงานครัว  รายการเครื่องตัดหญ้า จํานวน  10  เครื่อง จํานวนเงิน  95,000  บาท  
(เก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรี  ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้า จํานวน 10 เครื่อง จํานวนเงิน 95,000 บาท 
(เก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
เหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ
เครื่องตัดหญ้า จํานวน 10 เครื่อง จํานวนเงิน 95,000 บาท (เก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
เพ่ือให้การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลนครลําปางตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 
53 (1) และมาตรา 50 (3) เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องขอโอนเงินเหลือจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้า 
จํานวน 10 เครื่อง จํานวนเงิน 95,000 บาท (เก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ท้ังน้ี 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543  
ข้อ 27  

เหตุผล 
เน่ืองจากงานรักษาความสะอาด ฝ่ ายบริการสาธารสุข กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม  

มีหน้าท่ีรักษาความสะอาดของถนน ไหล่ถนน ทางเท้าและท่ีสาธารณะ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา 
จําเป็นต้องมีเครื่องตัดหญ้า อันเป็นเครื่องมือเพ่ือใช้ในการขจัดหญ้าและวัชพืชท่ีข้ึนตามขอบถนน ไหล่ถนน  
ทางเท้าและท่ีสาธารณะ ท้ังในเขตเมืองและชุมชนท่ีอยู่ในความดูแลของเทศบาลนครลําปาง โดยเฉพาะในช่วง 
ฤดูฝนจะมีหญ้าและวัชพืชข้ึนปกคลุมตามไหล่ถนนหรือทางเท้าอย่างรวดเร็ว แต่เครื่องตัดหญ้าท่ีมีใช้อยู่ใน
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ปัจจุบันการทํางานของเครื่องยนต์ก็เสื่อมประสิทธิภาพลง เพราะใช้งานมาหลายปีและหลายเครื่องมีสภาพเก่า 
ชํารุด ซ่อมแซมบ่อยครั้ง จึงไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานดังกล่าว ประกอบกับงานรักษาความสะอาดไม่ได้ต้ัง 
งบประมาณไว้ เทศบาลนครลําปางจึงมีความจําเป็นต้องจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า จํานวน 10 เครื่อง จํานวนเงิน 
95,000 บาท (เก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเน่ืองรวดเร็วและ 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด ท้ังน้ี เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 6 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 5.5 หน้า 10 รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี   

ดังน้ัน ขอได้โปรดนําเรียนต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพ่ือขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้า 
จํานวน 10 เครื่อง จํานวนเงิน 95,000 บาท (เก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)     กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
           นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ี
เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติน้ีผมเห็นด้วยครับท่าน
ประธาน เพราะว่าในเขตเทศบาลของเรา มี 43 ชุมชน แต่ละชุมชนก็มีไม่ก่ีชุมชนท่ีอยู่ในเขตเมืองท่ีปราศจาก
วัชพืช ต้นไม้ ใบไม้ 80% - 90% ส่วนมากจะเป็นชานเมือง ต้นไม้ใบไม้เยอะ ผมยังมีความเห็นว่าเครื่องตัดหญ้า 
10 เครื่อง กับชุมชน 43 ชุมชนจะน้อยไปด้วยซํ้า ดูแล้วไม่ถึงครึ่งของชุมชน จํานวน 10 เครื่อง หากประธาน
ชุมชนท่ีมีจิตอาสาทํางานเพ่ือประชาชนเขียนคําร้องมาเพ่ือไปช่วยจัดการงานตรงน้ีพร้อมๆ กัน 10 – 20 ชุมชน 
แต่มีเครื่องตัดหญ้าเพียง 10 เครื่อง จะบริการไม่ท่ัวถึงนะครับ ผมก็ขอความกรุณาฝ่ายบริหารช่วยหา
งบประมาณส่วนต่างๆ ท่ีพอจะซ้ือเครื่องตัดหญ้าเพ่ิมเติมอีก เพราะผมมาพิจารณาดูแล้ว 10 เครื่องอาจจะไม่
เพียงพอกับการบริการของชุมชนนะครับ  ผมก็กลัวเกิดปัญหา ประธานชุมชนเขียนคําร้องมาพร้อมๆ กัน 20 – 30 
ชุมชน ก็จะมีปัญหาการบริหารอาจจะล่าช้าไป ความคิดเห็นของผมมีเท่าน้ีครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ท่ีสนับสนุนนะครับ 
แต่ต้องเข้าใจนิดหน่ึงนะครับว่า งบประมาณขนาดน้ีเราจะซ้ือเครื่องตัดหญ้า 43 เครื่องตามชุมชนเราก็ซ้ือได้ 
เพราะเราไม่ได้ซ้ือให้กับชุมชน  เพราะระเบียบไม่ได้  แต่เราคํานึงถึงคนตัดว่ามีกี่คน เพราะคนเดียวคงตัด 
4 เครื่องไม่ได้แน่นอน ต้องตัดทีละเครื่อง ก็ต้องใช้ขนาดน้ัน จึงจําเป็นต้องซ้ือเพียง 10 เครื่องก่อน ให้พอกําลัง
ดําเนินการ และจะได้เจียดงบประมาณไปใช้ในภารกิจอ่ืนท่ีสําคัญต่อไป  ขอบคุณมากครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านอ่ืนอภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีประชุม ในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือ
จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์  งานบ้านงานครัว  
รายการเครื่องตัดหญ้า จํานวน 10 เครื่อง จํานวนเงิน 95,000 บาท (เก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม   สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้โอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์  งานบ้านงานครัว  รายการเครื่องตัดหญ้า 
จํานวน 10 เครื่อง จํานวนเงิน 95,000 บาท (เก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

3.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กําหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
สํานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไม่ต่ํากว่า 30,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 37,000 บาท  งบประมาณ  74,000 บาท (เจ็ดหม่ืน
ส่ีพันบาทถ้วน) สํานักการศึกษา 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ข้อ 3.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กําหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 
รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ตํ่ากว่า 
30,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 37,000 บาท  งบประมาณ  74,000 บาท (เจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) สํานัก
การศึกษา เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรี  ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  
รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ตํ่ากว่า 
30,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 37,000 บาท งบประมาณ 74,000 บาท (เจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) สํานัก
การศึกษา      
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้า  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงินเหลือจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา  
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ตํ่ากว่า 30,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ  
37,000 บาท งบประมาณ 74,000 บาท (เจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) สํานักการศึกษา  ตามหลักการและเหตุผล ดังน้ี 



- 16 - 
 

 

หลักการ 
เพ่ือให้การทํานุบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 56 (1) ประกอบ
มาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (8) ท่ีจัดแสดงไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลําปาง (หอปูมละกอน) มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีเข้ามาศึกษาค้นคว้าและเย่ียมชม จําเป็นต้องขอโอนเงินเหลือจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานการศึกษา งาน
ศึกษาไม่กําหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาดไม่ตํ่ากว่า 30,000 บีทียู จํานวน  2  เครื่องๆ ละ  
37,000 บาท งบประมาณ 74,000 บาท (เจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) สํานักการศึกษา  ท้ังน้ี การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27  

เหตุผล 
เน่ืองจากงานพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา สํานักการศึกษา มีหน้าท่ีดําเนินงานภายใน

พิพิธภัณฑ์ ให้บริการและอํานวยความสะดวกในการนําชมและศึกษาดูงาน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม 
ข้อมูลและวัตถุจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ซ่ึงพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลําปาง (หอปูมละกอน)  
ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึง แต่ห้องจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ยังไม่มีการติดต้ังเครื่องปรับอากาศไว้ 
ทําให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมในการให้บริการเย่ียมชมนิทรรศการแก่ประชาชนและนักท่องเท่ียว และเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลําปาง (หอปูมละกอน) ให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดลําปาง  
ในการพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดลําปาง ประกอบกับงานพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  
ไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการน้ีไว้ เทศบาลนครลําปางจึงมีความจําเป็นต้องติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  
ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ตํ่ากว่า 30,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ  
37,000 บาท งบประมาณ 74,000 บาท  (เจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) ไว้รองรับนักท่องเท่ียวและประชาคมอาเซียน
ในอนาคต เพ่ือให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-
2560) แก้ไข ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางท่ี 3.1 หน้า 5-90 รายละเอียดตามเอกสารและบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี   

ดังน้ัน ขอได้โปรดนําเรียนต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพ่ือขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา  
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  รายการเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ตํ่ากว่า 30,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ  
37,000 บาท งบประมาณ 74,000 บาท (เจ็ดหม่ืนสี่ พันบาทถ้วน) สํานักการศึกษา   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)     กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
           นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 
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นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ก็เห็นด้วยนะครับกับการท่ีจะติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศเพ่ือให้ห้องแสดงนิทรรศการมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเข้าเย่ียมชม ทีน้ีเรื่องของหอ
ปูมละกอน ทางสมาชิกหลายๆ ท่านก็ได้เคยอภิปรายต้ังข้อสังเกตและขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ไปหาทางพัฒนา 
ซ่ึงวันน้ีก็เห็นว่าได้นําการโอนเงินงบประมาณเพ่ือนําไปติดต้ังเครื่องปรับอากาศเพ่ิมเข้ามา แต่ว่าเม่ือวันท่ี 18 
มิถุนายน ปีท่ีผ่านมา ผมได้มีโอกาสเย่ียมชมท่ีหอปูมละกอน และก็ได้เข้าไปเดินชมบริเวณห้องวีดีทัศน์ ซ่ึงไม่ได้มี
การใช้งานอยู่ตามวัตถุประสงค์ของห้อง แต่กลับไปพบเจ้าหน้าท่ีกําลังนอนใช้โทรศัพท์แชท มีรูปภาพ ถ้าทาง
ฝ่ายบริหารต้องการก็จะส่งให้นะครับ และห้องน้ันก็วางข้าวของเกะกะ มีสภาพไม่เหมาะท่ีจะเป็นห้องฉายวีดี
ทัศน์เลย ท่ีนํามาเรียนต่อท่านประธานก็เพ่ือว่า อยากจะให้ฝ่ายบริหารได้เข้มงวดกวดขันต่อการมาขออนุมัติใช้
งบประมาณ และเม่ือสภาอนุมัติงบประมาณให้ไปใช้แล้ว ก็ขอได้โปรดนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านอ่ืนอภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม่ครับ  ฝ่ายบริหารมีอะไรหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีประชุม ในญัตติ เรื่อง 
เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
การศึกษา  งานศึกษาไม่ กําหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ตํ่ากว่า 30,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 37,000 บาท  งบประมาณ  74,000 บาท (เจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) สํานักการศึกษา  
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ ผมจะได้นับ ท่ีประชุม
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้โอนเงินเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กําหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ตํ่ากว่า 30,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 37,000 บาท  งบประมาณ  74,000 บาท 
(เจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

3.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาและทางลาด
สําหรับผู้พิการ คนชรา ท่ีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง)  ช้ันล่าง บริเวณ
ด้านหลังห้องทํางานเจ้าหน้าท่ี จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ข้อ 3.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาและทางลาดสําหรับผู้พิการ 
คนชรา ท่ีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง)  ชั้นล่าง บริเวณด้านหลังห้องทํางาน
เจ้าหน้าท่ี จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เชิญ ฝ่ายบริหาร 
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นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรี  ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ต ่อ เ ต ิมหร ือด ัดแปลงอาคารบ ้านพ ัก  โ คร งการ ก่อสร้ างปรับปรุงห้องสุขาและทางลาดสํ าหรับ 
ผู้พิการ คนชรา ที ่สถานีขนส่งผู ้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) ชั้นล่าง บริเวณด้านหลัง 
ห้องทํางานเจ้าหน้าท่ี จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาและทางลาดสําหรับผู้พิการ คนชรา ท่ีสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) ชั้นล่าง บริเวณด้านหลังห้องทํางานเจ้าหน้าที ่ จํานวน 1 รายการ 
งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
เพ่ือให้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนและ

จัดให้เป็นท่ีจอดรถตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 
56 (6) ประกอบพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (3) มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ไว้บริการแก่ประชาชนท่ีมาใช้บริการและเป็นไปโดย
เรียบร้อย จําเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติม
หรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาและทางลาดสําหรับผู้พิการ คนชรา ที่สถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) ชั้นล่าง บริเวณด้านหลังห้องทํางานเจ้าหน้าท่ี จํานวน 1 
รายการ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ท้ังน้ี การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุ ภัณ ฑ์  ท่ี ดินและสิ่ ง ก่ อสร้ า ง  ท่ี ทํ า ให้ ลั กษณะ  ปริ มาณ  คุณภาพ เปลี่ ยน  หรื อ โอน ไป ต้ั งจ่ า ย 
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27  

เหตุผล 
เน่ืองจากงานกิจการสถานีขนส่ง ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าท่ีในการจัดให้มี

บริการแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง เช่น การบริการห้องสุขา เป็นต้น แต่
ปัจจุบันน้ียังไม่ได้จัดให้มีห้องสุขาและทางลาดสําหรับผู้พิการ คนชรา ท่ีมาใช้บริการแต่อย่างใด ประกอบกับ 
เป็นภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการติดตามผลการจัด
ระเบียบการให้บริการขนส่งสาธารณะรับจ้าง  ตามหนังสือกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบก
ท่ี 32 ท่ี คสช (รส) 3.7/167 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2558 และหนังสือสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ท่ี ลป
0012/694 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 ให้มีการพัฒนาห้องนํ้าสถานีขนส่งผู้โดยสารให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมการขนส่งทางบก และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แต่งานกิจการสถานีขนส่งไม่ได้ต้ังงบประมาณ
เพ่ือการน้ีไว้ เทศบาลนครลําปางจึงมีความจําเป็นต้องยกเลิกโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องโถง บริเวณชั้น 2 
อาคารสถา นีขนส่ ง ผู้ โ ด ยสารจั งหวั ดลํ าป า ง  ( เทศบาลนครลํ าปา ง )  จํ านวน  400 , 000  บาท  
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(สี่แสนบาทถ้วน) ซ่ึงยังไม่สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณน้ี เพราะยังอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบพ้ืนท่ี
และทดสอบกําลังรับนํ้าหนักบรรทุกของโครงสร้างอาคารดังกล่าวจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือนําเงินงบประมาณ 
ตามโครงการดังกล่าวมาดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาและทางลาดสําหรับผู้พิการ คนชรา ท่ีสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) ชั้นล่าง บริเวณด้านหลังห้องทํางานเจ้าหน้าท่ี งบประมาณ  
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพ่ือให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 6 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4.1 หน้า 3 รายละเอียด
ตามเอกสารและบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี   

ดังน้ัน ขอได้โปรดนําเรียนต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในงบรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร แผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท                  
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาและทางลาดสําหรับผู้พิการ คนชรา  
ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) ชั้นล่าง บริเวณด้านหลังห้องทํางานเจ้าหน้าท่ี  
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543  
ข้อ 27 ต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)     กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
           นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
เชิญ ร้อยเอกศักด์ิชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักด์ิชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม ร้อยเอกศักด์ิชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตามญัตติเรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาและทางลาดสําหรับผู้พิการ คนชรา ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง 
(เทศบาลนครลําปาง) ชั้นล่าง บริเวณด้านหลังห้องทํางานเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 300,000 
บาท ญัตติน้ีท่ีจะสร้างห้องนํ้าให้คนพิการ ผมเชื่อว่าพ่ีน้องคนพิการท้ังจังหวัดลําปางท่ีได้ยิน จะยินดีและตบมือ
ให้ท่านเป็นอย่างมากครับ มีผู้บริหารท่ีทําห้องสุขาชั้นล่างให้คนพิการ ซ่ึงครั้งก่อนๆ น้ี ห้องนํ้าคนพิการจะข้ึนไป
ชั้น 2 ลําบากมาก เช่น ผมเป็นคนพิการ และท่ีขนส่ง เพ่ือนและพ่ีน้องคนพิการของผมก็บ่นกับผมมาเยอะมาก 
ท่านเป็นสมาชิกสภาแล้ว ขนส่งก็เป็นของเทศบาลแล้ว ทําไมท่านไม่ดูแลห้องนํ้าให้คนพิการบ้าง เดินทางไปไหน
มาไหน พอมาถึงเทศบาลนครลําปางมีปัญหาเรื่องห้องนํ้า รถวีลแชร์ก็ลําบากมากครับ ถ้ากลางคืนก็พอทน มืดก็
พอจะหามุมได้ แต่กลางวันน่ีลําบากครับ ผมก็เลยแนะนําว่า ถ้าลําบากมากก็หลับตา ใครก็ไม่เห็นแล้วครับ ยินดี
มากเลยครับ เพราะการสร้างสาธารณูปโภคใช้ภาษีของพ่ีน้องทุกคนในประเทศไทย เพราะกฎหมายมีเขียนไว้ว่า 
คนไทยทุกคนมีหน้าท่ีเสียภาษี และในการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยงบภาษีของราษฎร ต้องนึกถึงว่าให้คนทุกคน
มีสิทธิเข้าถึงและใช้ได้ ไม่ใช่ว่าพวกหน่ึงคนปกติใช้ได้ แต่คนพิการจะไปใช้ จะใช้อย่างไรเพราะไม่มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกให้ใช้ได้ ฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารด้วยนะครับ พ่ีน้องคนพิการจะยินดีอย่างมาก และฝากอีก
เรื่องท่ีสถานีขนส่งควรจะมีท่ีจอดรถสําหรับคนพิการสัก 1 ท่ีด้วยนะครับ คงใช้พ้ืนท่ีไม่มากครับ เหมือนกับ
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เทศบาลทําบริเวณทางก่อนข้ึนไปห้องประชุมสภาครับ  ซ่ึงไม่ได้ใช้อะไรมากมาย เพียงทาสี ติดป้ายเท่าน้ันเอง และ
ต้องให้คนพิการจริงๆ เข้าไปใช้นะครับ อย่าให้คนท่ีไม่พิการ  พอวนหาท่ีจอดรถไม่ได้  ก็มาเป็นคนพิการจอด
ตรงน้ีเลย ก็ขอให้เป็นคนพิการจริงๆ เข้าไปใช้ สําหรับท่ีจอดรถนะครับ ผมก็ขอขอบคุณแทนพ่ีน้องคนพิการท่ัว
ประเทศเลย ท่ีจะได้มาใช้ห้องนํ้าคนพิการ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านอ่ืนอภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม่ครับ  ฝ่ายบริหารมีอะไรหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีประชุม ในญัตติ เรื่อง 
เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ต ่อ เ ต ิมหร ือด ัดแปลงอาคารบ ้านพ ัก  โ คร งการ ก่อสร้ างปรับปรุงห้องสุขาและทางลาดสํ าหรับ 
ผู้พิการ คนชรา ที ่สถานีขนส่งผู ้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) ชั้นล่าง บริเวณด้านหลัง 
ห้องทํางานเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ครับท่านประธาน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ห้องสุขาและทางลาดสําหรับผู้พิการ คนชรา ท่ีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) ชั้นล่าง 
บริเวณด้านหลังห้องทํางานเจ้าหน้าท่ี จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

3.8 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  (วาระท่ี 1) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ข้อ 3.8 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  (วาระท่ี 1) เชิญ ฝ่ายบริหาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก่อนท่ีผมจะเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เพ่ือนําเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ในการประชุมสภาแห่งน้ี และในวันน้ี ผมขออนุญาตเท้าความเดิมเรื่องของพิพิธภัณฑ์  เรื่องของมิวเซียมท่ีทาง
เทศบาลนครลําปางของเราได้ร่วมทํา MOU กับสถาบันการเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ขณะน้ีผลการเจรจาต่างๆ 
เพ่ือให้ MOU ดังกล่าวได้เดินไปข้างหน้า เพ่ือให้เป็นไปตาม MOU ท่ีเราได้ลงนามเอาไว้ต้ังแต่หลายปีท่ีแล้ว 
และงบประมาณส่วนหน่ึงทางเทศบาลนครลําปางของเราได้ดําเนินการในส่วนของ MOU ท่ีเราได้ดําเนินการ
ภายใต้ MOU ระหว่างกัน แต่ท้ังน้ีโครงการดังกล่าวได้หยุดชะงักไปพอสมควร เพราะความชัดเจนระหว่าง
คณะกรรมการ คือบอร์ดบริหารของ สพร. กับทางเทศบาลนครลําปางยังมีปัญหาเรื่องข้อตกลง ความเข้าใจใน
การท่ีจะดําเนินการร่วมกัน ขณะน้ีผลการเจรจา ผลการประชุมร่วมระหว่างเทศบาลนครลําปาง กับ สพร. ได้
บรรลุข้อตกลงอย่างละเอียด เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีผมในฐานะนายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่ีมีความจําเป็นต้อง
ขับเคลื่อนภายใต้ MOU ท่ีทางคณะผู้บริหารชุดเดิมได้ MOU ไว้ และสิ่งสําคัญท่ีสุดคือ มิวเซียมลําปาง และ
พิพิธภัณฑ์ลําปาง มีความสําคัญกับพ่ีน้องชาวจังหวัดลําปาง ไม่เฉพาะเทศบาลนครลําปางของเราเท่าน้ัน ท่ี
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อยากจะเห็นพิพิธภัณฑ์ลําปางเกิดข้ึนกับจังหวัดลําปางของเรา เพราะตรงน้ีจะอธิบายถึงความเป็นมา 
ประวัติศาสตร์ด้ังเดิมของเราได้ รวมไปถึงความเป็นรากเหง้าของคนลําปางว่า มีท่ีมาท่ีไปอย่างไร แต่ท้ังน้ีท้ังน้ัน 
งบประมาณในการก่อสร้างดําเนินการในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ใช้เป็นจํานวนมาก ผลการเจรจาในเบ้ืองต้น  และ
หาข้อสรุปร่วมกันว่า เพ่ือท่ีจะให้พิพิธภัณฑ์ลําปางขับเคลื่อนไปข้างหน้าให้ได้ และสามารถท่ีจะเปิดให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้เรียนรู้ ได้ดู ได้ชม ประกอบกับเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือเป็นเมืองประวัติศาสตร์ท่ีพวกเราเห็น 
และที่สําคัญที่สุดคือสนองนโยบายเมืองต้องห้าม...พลาด  เพราะตอนนี้เทศบาลนครลําปางของเราก็ไปเป็น
ส่วนหน่ึงของจังหวัดลําปางท่ีจะช่วยกันขับเคลื่อนเมืองท่ีไม่หมุนตามกาลเวลา ก็คือ 12 เมืองต้องห้ามพลาด  
ผลการเจรจาดังกล่าวจะแบ่งเซกชั่นงานเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 ก็คือ ตัวพิพิธภัณฑ์ชั้น 2 ในวันท่ี 22 กันยายน 
2558  ท่ีจะถึงน้ีผมจะได้แจ้งผ่านท่านเลขาว่า ถ้ามีการประชุมอะไรขอเลื่อน เพราะผมจะต้องไปพรีเซ็นต์เรื่อง
งบประมาณ สพร. ท่ีจะต้องมาดําเนินการส่วนท่ี 1 ท่ี 2 สําหรับในชั้นท่ี 2 ในส่วนท่ี 1 น้ี ทาง สพร.ได้อนุมัติเงิน
ให้กับการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์จํานวน 25 ล้านบาท หลังจากท่ี สพร. ได้ดําเนินการในเบ้ืองต้นในการศึกษา 
ออกแบบและบริหารจัดการโครงการพิพิธภัณฑ์ลําปางใช้งบประมาณอยู่ระหว่างดําเนินการท้ังหมด 15 ล้าน
บาท ซ่ึงไม่ได้ใช้ของเทศบาล แล้วทาง สพร. ก็ได้สนับสนุนเงินอีก 25 ล้านบาท จริงๆ แล้ว  ผมก็เข้าใจว่าเงิน 
25 ล้านบาท ของทาง สพร. สามารถท่ีจะมาดําเนินการได้ทุกอย่าง ไม่จําเป็นต้องใช้เงินของทางเทศบาล จริงๆ 
ไม่ใช่ พอตรวจสอบในรายละเอียดของงบประมาณแล้ว ปรากฏว่า ทาง สพร. จะรับผิดชอบเฉพาะการจัดทํา
นิทรรศการถาวรในชั้น 2 ใน MOU ดังกล่าวก็ระบุไว้อย่างชัดเจน รวมไปถึงภารกิจหน้าท่ีของเทศบาลท่ีจะต้อง
ดําเนินการปรับปรุง เพ่ือรองรับนิทรรศการถาวรดังกล่าวของ สพร. เป็นหน้าท่ีของเทศบาล  รวมไปถึงชั้นท่ี 1 
ในเฟสแรกน้ี ท่ีจะต้องจัดทําห้องนิทรรศการถาวร ห้องท้ังหลาย เพ่ือรองรับพิพิธภัณฑ์ท่ีจะเกิดข้ึนข้างหน้า 
สําหรับในส่วนปีกท้ัง 2 ข้างในเซกชั่นท่ี 2 ท่ี 3 ซ่ึงทาง สพร. ร่วมกับเทศบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังหลาย 
ก็จะหาทางหางบประมาณมาดําเนินการให้แล้วเสร็จ เพราะฉะน้ันการนําเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมในครั้งน้ี มีท่ีมาท่ีไปตามท่ีผมได้ชี้แจงในเบ้ืองต้นน้ี ต่อจากน้ีผมจะได้นําเสนอญัตติ ดังน้ี 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ข้าพเจ้า  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ  
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ฉบับน้ีมาเพ่ือโปรดนําเสนอ
ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในสมัยประชุมนี้   ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่าง
เทศบัญญัติฯ ดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

 ขอได้โปรดนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพ่ือพิจารณาต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ)   กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 
(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 

นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของเทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

------------------------------ 
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หลักการ 
 

ด้าน รวม 
ด้านการเศรษฐกิจ  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000,00 
ด้านการดําเนินงานอ่ืน  
     แผนงานงบกลาง 409,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 20,409,000 
เหตุผล 

 เทศบาลนครลําปางมีความจําเป็นต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีรายรับบางประเภท
เพ่ิมมากข้ึน  ประกอบกับเทศบาลนครลําปางมีรายรับเกินยอดรวมท้ังสิ้นของประมาณการรายรับ  ทําให้มี
ความจําเป็นต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ือสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (วาระท่ี 1) จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายหรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  อันน้ีเก่ียวกับญัตติท่ี 3.8 นะครับท่าน
ผู้เสนอญัตติได้แถลงไปเม่ือสักครู่ ท่านประธานนําเรียนต่อท่ีประชุมว่า ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเก่ียวกับ
ญัตตินี้ เชิญนะครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม  นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ก่อนท่ีจะเข้า
สู่วาระรับหลักการ  เราเคยประชุมกันในเรื่องน้ีและมีการขอผ่านมายังผู้บริหาร เป็นเงินสะสมเข้ามาแต่เราก็
ไม่ได้ผ่านงบประมาณให้ตอนน้ันนะครับ แต่ตอนน้ีผมดีใจท่ีเข้ามาสู่ตามระบบในงบประมาณประจําปี  แต่อยาก
เรียนถามฝ่ายบริหารผ่านไปยังท่านประธานว่า หน่วยงานท่ีทํา MOU กับเรา เขาเริ่มขยับหรือยัง และอีกกรณี
หน่ึงท่ีว่าท่านฝ่ายบริหารเสนองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมมาอีก 20 ล้านบาท ผมอยากเรียนถามว่า ถึงจุดสิ้นสุด
หรือยังครับในเงิน 20 ล้านบาท หรือต้องขอใหม่อีกในปีหน้า หรือขอเพ่ิมอีกตอนไหน  และเรารับผิดชอบใน
ส่วนไหนของมิวเซียมน้ี ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  จริงๆ เม่ือสักครู่เบ้ืองต้นผมก็อธิบาย แต่ยังไม่
ชัดเจน ต้องกราบขอบคุณทางสมาชิกสภานะครับ คือจริงๆ แล้ว ใช่ครับ เป็นเรื่องจริงท่ีเทศบาลคือ ตัวกระผม
เองได้นําเสนอพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสมเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้ทรงเกียรติในครั้งน้ัน แต่ด้วยเหตุและ
ผลเราก็ไม่สามารถท่ีจะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวไปได้ แต่ก็ไม่เป็นไร เรื่องผ่านไปแล้ว วันน้ันในบันทึกรายงาน
การประชุม มีสมาชิกสภาท่านหน่ึงได้แนะนําให้ผมไปต้ังในรูปแบบของงบประจํา  จนวันน้ีจริงๆ แล้ว เราต้อง
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ขอบคุณทางพนักงานเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลท่ีสามารถมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  ให้ภาษีเราได้มากข้ึน 
จึงเป็นต้นเหตุต้นเรื่องท่ีเราได้มีเงินเพ่ิมเติมเข้ามาในการพิจารณาท่ีจะทําพิพิธภัณฑ์ จริงๆ ผมไม่ได้ไปยุ่งเก่ียวกับ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 ท่ีสภาแห่งน้ีได้พิจารณาให้ผมได้ดําเนินการต้ังแต่แรก อันน้ีเป็น
ความสามารถท่ีต้องยกความดีความชอบให้กับพนักงานเทศบาลของเรา ในสัดส่วนของพิพิธภัณฑ์ทาง สพร.เขา
ได้ขับเคลื่อนมาก่อนหน้าเราเรียบร้อยแล้ว ก่อนท่ีเราจะดําเนินการท่ีจะได้มอบหมายภารกิจงานดังกล่าวให้กับ
ทางเทศบาล ภายใต้ MOU สพร. เขามีการแต่งต้ังคณะทํางานท้ังกรรมการฝ่ายกายภาพ ท้ังฝ่ายศึกษา ท้ังฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหลายท่ีมาร่วมกันทําในครั้งน้ัน ซ่ึงตัวผมเองได้มารับงานหลังจากท่ีกระบวนการ
ตรงน้ีเสร็จสิ้นไปแล้ว เหลือแต่เน้ืองานให้ผมเดินต่อ งบประมาณในการดังกล่าวในเบ้ืองต้น เทศบาลกับทาง 
สพร. ทาง สพร.ได้จัดสรรงบประมาณก้อนหน่ึงมาให้ดําเนินการเพ่ือท่ีจะกําหนดทิศทางว่า พิพิธภัณฑ์ลําปางจะ
ไปในทิศทางใด ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล ซ่ึงอยู่ภายใต้ MOU ส่วนของเทศบาลท่ีได้ดําเนินการมาแล้ว 
ด้วยความกรุณาของสภาแห่งน้ีก็ได้อนุมัติเงินให้กับคณะผู้บริหารชุดเดิม ดําเนินการในการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็น
หลังคา ซ่อมแซมส่วนท่ีชํารุดสึกหรอ อันน้ันเป็นงบประมาณของทางเทศบาล ในเบ้ืองต้นเม่ือสักครู่ผมบอกแล้ว
ว่า งานท้ังหมดยังไม่จบสิ้น พอเราแบ่ง section งานออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 ก็คือ ส่วนตัวพิพิธภัณฑ์คือ
นิทรรศการถาวร ซ่ึงเราไม่ได้ใช้งบประมาณของทางเทศบาลนครลําปางของเรา ในจํานวนเงิน 25 ล้านบาท ซ่ึง
ผมเองจะร่วมกันประชุมในวันท่ี 17 น้ี ทางทีมงานของ สพร. จะมาร่วมกับทางทีมงานของเทศบาล อันน้ีอยู่
ภายใต้ MOU เราไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับเขา  เขามาทําให้เรา 25 ล้านบาท แต่ภายใต้ MOU เราต้องดําเนินการใน
เรื่องของการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็น ฝ้า ไฟฟ้า ติดแอร์ ท้ังหลาย  หน้าท่ีของเทศบาลตาม MOU นะครับ ผมก็ได้
ใน section แรก ก็ได้ของบประมาณเพ่ิมเติมตรงน้ีมาดําเนินการ 20 ล้านบาท ซ่ึงจะทําท้ังชั้น 2 และชั้น 1 
เพ่ือท่ีจะเปิดในส่วนน้ีให้ได้ก่อน และก็แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนข้างซ้าย กับข้างขวา ทางทีมงานก็จะต้องมาร่วมกัน
ออกแบบว่า เราควรจะทําอะไรให้สมบูรณ์ท่ีสุด ซ่ึงจะต้องในการพิจารณาต่อไป สบายใจได้ครับ ถ้าไม่จําเป็น
จริงๆ ผมจะไม่ขอใช้งบประมาณของเทศบาล ซ่ึงเหมือนกับหลายๆ โครงการ เพราะหลายๆ หน่วยงานให้
ความสําคัญ จริงๆ แล้ว พิพิธภัณฑ์ลําปางไม่ใช่แค่เป็นมรดกของคนลําปางอย่างเดียว เป็นประวัติศาสตร์
ท้ังหลาย เป็นมรดกของคนท้ังประเทศไทย เพราะฉะน้ันหลายๆ หน่วยงานก็ได้เริ่มคุยกันบ้างแล้วว่า เราควรท่ี
จะต้องทําอย่างไรในการท่ีจะทําในส่วนท่ีสอง กับส่วนท่ีสาม ให้สมบูรณ์ท่ีสุด แต่ในเบ้ืองต้นน้ีผมขอนําเสนอ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม จํานวน 20,409,000 บาทในวันน้ี จะต้องทําตรงน้ีให้สําเร็จแล้วต้องเปิดบริการ
ให้กับคนท่ีมาเท่ียว มาดู มาชม มาศึกษาค้นคว้าในส่วน section ท่ีหน่ึงให้เร็วท่ีสุดในเบ้ืองต้นน้ี แต่สําหรับส่วน
ท่ีสองท่ีสาม ผลการออกแบบการเจรจาเป็นอย่างไร ในวันท่ี 28 กันยายน 2558 ท่ีจะถึงน้ี ท่ีผมบอกในเบ้ืองต้น
เม่ือสักครู่น้ีว่า ผมจะไปเซ็นเรื่องงบประมาณในการท่ีจะทําส่วนท่ีสองท่ีสามกับทาง สพร. ในการท่ีจะกําหนด
งบประมาณในการดําเนินการในครั้งต่อไปอีกครั้งหน่ึง ขอให้ทุกท่านสบายใจได้ครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  
กระผม  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ขอชมเชยท่านนายกฯ นะครับ พูดจาได้ดี
มากๆ มีทักษะการพูด ก็คล้อยตามนะครับ ประเด็นแรกท่ีท่านนายกฯ บอกถึงเรื่องของเจ้าหน้าท่ีพนักงาน
เทศบาลได้ทําการจัดเก็บภาษี จัดเก็บรายได้ ทําให้เราได้มีเงินก้อน 20 ล้านบาทกลับคืนมา คือ การทํางานอย่าง
เหน็ดเหน่ือย ผมก็ชื่นชมเจ้าหน้าท่ีเหล่าน้ันนะครับ  ซ่ึงโดยหลักการผมก็ไม่ขัดข้องเรื่องโครงการน้ี เน่ืองจากว่า
เราได้ดําเนินการมาได้เกือบจะลุล่วงและทีน้ีก็ขาดเม็ดเงินอยู่จํานวนหน่ึงซ่ึงก็ได้บอกแล้วว่า เป็นการจัดเก็บ
รายได้มาด้วยความยากลําบาก เงิน 20 ล้านบาท เป็นเงินท่ีมากพอสมควร แทบจะสร้างอาคารหลังใหญ่ๆ ได้
หลังหน่ึง เงิน 20 ล้านบาทก็เป็นเงินภาษีของพวกเราท้ังหมดนะครับ  ท้ังฝ่ายบริหาร ท้ังฝ่ายสภา  และชุมชน
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ทุกท่านท่ีมาในวันน้ี น่ีก็เป็นเงินของท่านด้วยนะครับ ในเม่ือมีหน้าท่ีในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประมาณการ 20 ล้านบาทท่ีเสนอมาน้ี ผมก็จะขอรับไว้พิจารณาว่ามีรายการใดบ้างท่ีควรต่อการพิจารณาโดย
รอบคอบ เพราะว่าการพิจารณางบประมาณจํานวนมากรายการ อาจจะมีบางรายการท่ีต้ังไว้ อาจจะสูงเกินไป
หรือขาดอะไรไป ผมก็จะได้ช่วยฝ่ายบริหารดูให้ เพราะฉะน้ัน ฝ่ายพ่ีน้องชุมชนท่ีมาก็ขอให้เข้าใจด้วยนะครับ 
การพิจารณาของสภาโดยเฉพาะสมาชิกสภา สิ่งใดท่ีเห็นเป็นประโยชน์เราก็สนับสนุน  แต่ขณะเดียวกันการ
สนับสนุนก็ต้องอยู่บนรากฐานท่ีถูกต้องนะครับ ด้วยการต้องประหยัดงบประมาณให้มากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือสักครู่ก็
บอกแล้ว งบประมาณน้ีก็คือเงินของท่านท้ังหลายท่ีมาในวันน้ีด้วย ก็ขอเรียนไว้ต่อประธานสภา ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ี
เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผม
ขอเวลานิดหน่ึงครับ ก่อนอ่ืนผมต้องกล่าวชื่นชมทางผู้บริหารท่ีใช้วิธีการเก่ียวกับการดําเนินการในโครงการ
ดังกล่าวน้ี ด้วยวิธีการทางด้านงบประมาณท่ีท่านขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านนายกฯ ได้อภิปรายเม่ือสักครู่ว่า มี
สมาชิกท่านหน่ึงได้เคยแสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมแห่งน้ีว่า ควรท่ีจะไปดําเนินการทางวิธีการงบประมาณน้ัน 
ผมขอแสดงตัวครับว่า ในการประชุมสภาแห่งน้ีท่ีผ่านมาเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะในเรื่องเก่ียวกับการจ่าย
ขาดเงินสะสม ผมเป็นท่านหน่ึงครับท่ีได้แสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมแห่งน้ีว่า ควรท่ีจะดําเนินการโดยวิธีการ
งบประมาณ ซ่ึงเหตุผลในครั้งน้ันท่ีผมได้พูดเช่นน้ีก็เพราะผมได้พิจารณาแล้ว การขอจ่ายขาดเงินสะสมน้ัน ผม
เห็นว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ ฉะน้ันผมจึงขอแสดงตนว่า ท่ีนายกฯ ท่านได้อธิบายเม่ือสักครู่ว่า สมาชิกท่านหน่ึงได้
อภิปรายว่าให้ใช้วิธีการทางงบประมาณน้ัน มีผมท่านหน่ึงครับท่ีได้กล่าวไว้เช่นน้ี ท่านประธานครับ มีข้อ
อภิปรายของท่านนายกฯ อยู่ประโยคหน่ึงบอกว่า ท่านจะพิจารณาตามความจําเป็น ก็เป็นการดี แต่ท้ังน้ีท้ังน้ัน 
โครงการดังกล่าวมีข้อตกลงอยู่อย่างท่ีท่ีประชุมแห่งน้ีได้ทราบ แต่อย่างไรก็ตามการดําเนินการตามข้อตกลงน้ัน 
การท่ีจะเอาค่าใช้จ่ายอะไรไปดําเนินการก็ตาม เทศบาลแห่งน้ีจะต้องดูด้วยว่า งานเหล่าน้ันเป็นภารกิจของ
เทศบาลหรือไม่ น่ีผมให้เป็นข้อสังเกตไว้ แต่สําหรับวิธีการในวันน้ี ญัตติท่ีเรากําลังพิจารณากันอยู่ในวาระ 1 น้ัน 
โดยหลักการแล้วผมเห็นด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมต้องกราบขอบคุณทางสมาชิกสภานะครับ 
ก่อนท่ีเราจะได้ลงมติกัน คือจริงๆ แล้ว การตรวจสอบติดตามประสานงาน เร่งรัด เป็นภารกิจหน้าท่ีท่ีเรา
จําเป็นต้องทําให้พ่ีน้องประชาชนอยู่แล้ว ไม่ใช่แค่ลําพังเพียงโครงการของพิพิธภัณฑ์อย่างเดียว แต่ผมต้อง
ขอขอบคุณนะครับ เพราะบางเรื่องนายกเทศมนตรีไม่ได้รู้ท้ังหมด ผู้บริหารไม่ได้รู้ท้ังหมด บางเรื่องก็รู้ บางเรื่อง
ก็โง่จะตาย เพราะฉะน้ันถ้าสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ลงมาช่วยกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน แม้แต่เม็ดเงิน
แต่ละบาทแต่ละสตางค์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผมว่าเป็นความใฝ่ฝันของพ่ีน้องประชาชน รวมไปถึงงานท่ีทําไมช้า 
เราจะเร่งได้หรือไม่ เพราะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน เร่งทําให้หน่อย ผมว่าเป็นความใฝ่ฝันของพ่ีน้อง
ประชาชน เขาอยากได้อย่างน้ีมากท่ีสุดนะครับ แต่ภารกิจของนายกเทศมนตรี นอกจากผมประมาณ
การงบประมาณ ยกตัวอย่าง ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 การประมาณการ  ผมเอง
ร่วมกับคณะผู้บริหารท่ีสําคัญสุดคือ เครื่องมือของเรา คือ พนักงานเทศบาลท่ีจะต้องขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้
ได้มาซ่ึงเงิน ซ่ึงงบประมาณ ว่าจะทําอย่างไรให้ได้เงินมา ถ้าไม่ได้ นายกฯ ต้องรับผิดชอบ เพราะได้เสนอต่อสภา
ไว้แล้ว ผมก็ต้องด้ินรนว่าผมต้องทําอย่างไร ต้องสลับสับหลีกอย่างไร ต้องเรียบเรียงปัญหาความสําคัญอย่างไร 



- 25 - 
 

 

อะไรมาก่อนมาหลัง แต่ถ้าท่านมีหน้าท่ีบอกว่า  นายกเรื่องน้ีนะ จําเป็นก่อนนะ ขอก่อนเถอะ เรามาพูดคุย
เจรจากัน และเอาผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนเป็นท่ีต้ัง ผมว่าบ้านเมืองสนุก บ้านเมืองไปไกลมาก ผมต้อง
ขอขอบคุณทางสมาชิกสภา ขออนุญาตเอ่ยนาม  ท่านสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ท่ีท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้
ทางด้านวิศวกรรม ผมเองไม่มีความรู้เรื่องน้ี  ขอบคุณมากครับท่ีท่านจะช่วยผม ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  
กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง วันน้ีเช้ามากินของหวานเยอะนะครับ คําพูด
หวานๆ ออกมาเยอะ ก็คงจะเป็นนิมิตหมายท่ีดีนะครับ  ความจริงเรื่องน้ีเป็นเรื่องท่ีสําคัญควรจะต้องคุยกัน
มากๆ นะครับ เพราะว่างบประมาณ 20 ล้านบาท ไม่ใช่เงินน้อยๆ ย่ิงเราต้องใช้เงินของคนอ่ืนมาทํางาน ย่ิงต้อง
ให้ความสําคัญ เพราะเงิน 20 ล้านบาทไม่ใช่เงินของพวกเรา ท้ังฝ่ายสภา ท้ังฝ่ายบริหาร เรารู้ท่ีมาท่ีไปอยู่แล้วว่า
เงิน 20 ล้านบาทมาจากไหน ท่านนายกฯ ก็ได้อธิบายไปแล้วว่าจากการจัดเก็บภาษี ก็คงไม่ใช่ของใคร ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางเรา ท่ีรวบรวมเงินจ่ายภาษีมาได้ต้ัง 20 ล้านบาทท่ีเกินมาน้ี เราต้องใช้ เงิน 
20 ล้านบาทในการพัฒนาบ้านเมือง ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญท่ีจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า อย่างท่ี
ท่านสมาชิกได้อภิปรายก่อนหน้าน้ัน ก็มีหลายประการอาจจะขาดตกบกพร่อง บางอย่างอาจจะใส่เกินเข้าไป 
บางอย่างอาจจะลืมใส่ไปในงบประมาณน้ี ผมคิดว่าก็ต้องมาช่วยกันพิจารณาในรายละเอียดว่า  อะไรบ้างท่ีเรา
จะปรับลดได้บ้าง ถ้าทําแล้วจริงๆ ได้ตามคุณสมบัติท่ีเราต้องการจริงๆ แล้ว แต่ใช้เงินไม่ถึง  20  ล้านบาท  เงิน
ท่ีเหลือก็จะใช้อย่างอ่ืนได้ ถึงจะเป็นประโยชน์ ผมคิดว่าน่ีเป็นสาระสําคัญท่ีเราควรจะต้องคุยกันในวันน้ี และ
หลังจากท่ีเราได้รับหลักการ ซ่ึงในความคิดเห็นผมในส่วนตัวคงจะเห็นชอบในเรื่องรับหลักการ  แต่ว่าใน
รายละเอียดน้ันควรจะต้องคุยกัน เพราะว่าอะไรครับ บ้านเมืองเรามีหลายอย่างท่ีจําเป็นในขณะน้ี ในเขต
เทศบาลนครลําปางเรามีหลายอย่างท่ีจําเป็น ถ้าท่านผู้บริหารได้พิจารณาแล้วว่าสิ่งน้ีจําเป็นมาเป็นอันดับต้นๆ 
พิจารณาแล้วจึงส่งเรื่องน้ีเข้ามาพิจารณาในวันน้ี แต่ก็มีหลายๆ เรื่องเหมือนกันท่ีจําเป็น แต่อาจจะรองกว่าน้ีก็
คงจะต้องดูว่า ถ้ามีงบประมาณก้อนน้ีหลงเหลือพอจะเจียดไปในส่วนท่ีจําเป็นรองลงมา ก็จะเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาความจําเป็นท้ังหลายเหล่าน้ีได้ ก็อีกมุมมองหน่ึง  เม่ือสักครู่เราได้พิจารณาในเรื่องงบประมาณของ
หอปูมละกอน แต่ขณะน้ีเรากําลังพิจารณาในเรื่องงบประมาณท่ีเราจะทําพิพิธภัณฑ์เมืองลําปาง ทีน้ีในมุมมอง
ผมก็เหมือนเราเปิดร้านนะครับ เปิดร้านหน่ึงแล้ว ก็ไปเปิดร้านอีกร้านหน่ึง จะมีการแย่งลูกค้ากันหรือไม่ เราจะ
ทําอย่างไรถ้าเกิดเป็นร้านของเราเอง ซ่ึงผมก็คิดว่าเทศบาลเราก็มีส่วนเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ไม่มากก็น้อย เม่ือ
เกิดเป็นมิวเซียมลําปางท่ีสมบูรณ์แล้ว  อย่างน้อยเทศบาลนครลําปางเราก็ลงทุนในสิ่งปลูกสร้างในอาคาร
ตั้งหลายอย่าง อย่างน้อยเราก็ถือว่าเทศบาลก็มีส่วนเป็นเจ้าของ ทีน้ีเราจะทําอย่างไรถ้าสิ่งใหม่ท่ีเกิดข้ึนสําเร็จ
ลุล่วง และสิ่งเก่าท่ีเราทําไว้ตรงน้ีจะมีผลตอบรับอย่างไร ผมคิดว่าน่ีเราต้องคุยกันนะครับ ก็ฝากท่านประธาน
ผ่านไปยังผู้บริหาร เราไปเปิดท่ีใหม่แล้ว ท่ีเก่าก็ร้าง แต่เราก็ลงทุนท่ีเก่าของเราไปไม่น้อยเหมือนกัน เม่ือไม่มีคน 
เราจะทําอย่างไร ผมคิดว่าบริบทคงไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเราจะบูรณาการกัน หลายๆ เหตุผลท่ีบอกมาในน้ีว่า 
จะต้องมีความจําเป็น เราจะต้องต้อนรับ AEC เราจะต้องต้อนรับนักท่องเท่ียว ในขณะท่ีน่ีท่ีของเราท่ีมีอยู่ทุก
วันน้ี ผมเข้าใจว่าเปิดในเวลาราชการ เสาร์- อาทิตย์ก็หยุด หอปูมละกอนแห่งน้ี ถามว่านักท่องเท่ียวจะเท่ียววัน
ไหน เท่ียววันเวลาราชการ ก็คงจะขัดในหลักนโยบายหรือเหตุผลท่ีเราจะต้องทํา เม่ือเราทําสิ่งท่ีจะต้องเป็นการ
บริการนักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวไม่มีเวลาบอกว่าจะต้องเท่ียวต้ังแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึงสามโมงครึ่ง สี่โมงครึ่ง 
ถูกม้ัยครับ เสาร์ - อาทิตย์เป็นวันหยุดงานของเขา  เขาก็มาเท่ียว แต่เม่ือมาแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์ มาแล้วไม่ได้ 
น่ีก็เป็นสิ่ง ท่ีผมประสบนะครับ เพราะบางทีมีแขกมาจากต่างถ่ิน เราก็พยายามจะโชว์และพยายาม
ประชาสัมพันธ์ แต่พอมาถึงไม่มี เราก็ไม่รู้จะทําอย่างไร น่ีต้องฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารเรื่องของ
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หลักการ เพราะเราจะลงทุนเพ่ิมเติมไปอีกไม่น้อย วิธีการทํางานก็อาจจะต้องมีหลายอย่าง สามารถปรับเปลี่ยน
ได้เพ่ือวิธีการบริการ น่ีผมกําลังพูดให้เห็นว่าเราจะเชื่อมโยงระหว่างสิ่งท่ีเรามีอยู่กับสิ่งใหม่ท่ีกําลังจะเกิดข้ึนให้ดี
ข้ึนได้อย่างไร ก็คงจะไปเก่ียวเน่ืองกับการบริการและการท่องเท่ียวว่าทําอย่างไร เม่ือมีรถประชาสัมพันธ์แล้ว 
เราจะประชาสัมพันธ์อย่างไร ให้คนรู้ว่ามีปูมละกอน มาดูบ้านเกิดก่อน แล้วไปดูรายละเอียดในภาพรวมของ
จังหวัดอย่างน้ีเป็นต้น ผมไม่แน่ใจว่ามีวิธีการอย่างไร แต่ในหลักการเบ้ืองต้น ผมคิดว่าเราควรจะต้องบูรณาการ
ระหว่างสิ่งท่ีเรามีอยู่ ลงทุนไปหลายล้านบาทกับสิ่งท่ีเรากําลังจะลงทุนอีก 20 ล้านบาท ผมคิดว่าเป็น
สาระสําคัญท่ีจะอภิปรายเพ่ือฝากไปยังฝ่ายบริหารได้ดูในกระบวนการต่างๆ ให้ครอบคลุมกับงบประมาณ ท่ี
เสนอมา ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (วาระท่ี 1) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน  
มติเป็นเอกฉันท์ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือสูงๆ นะครับ มติเป็นเอกฉันท์
ครับท่านประธาน 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรับหลักการของร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  (วาระท่ี 1) 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เม่ือท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ในเรื่องรับหลักการ  ก่อนท่ีจะเข้าสู่ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ผมจะขอปรึกษากับสมาชิกสภาฯ ในเรื่องการ
แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ และกําหนดระยะเวลาการแปรญัตติ แต่ผมจะให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้
ชี้แจงถึงข้ันตอนและระเบียบการประชุมฯ ในเรื่องน้ีให้ท่านสมาชิกฯ ได้ทราบโดยสังเขปก่อน เชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ท่ีเคารพทุกท่าน กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนคร
ลําปาง เม่ือปรากฏว่าท่ีประชุมแห่งน้ีได้ลงมติเก่ียวกับญัตติร่างเทศบัญญัติเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปี
งบประมาณ 2558 วาระท่ี 1 ชั้นรับหลักการด้วยมติเอกฉันท์ไปแล้วน้ัน จากน้ีไปท่ีประชุมก็จะต้องดําเนินการ
พิจารณาในวาระท่ี 2 แต่เน่ืองจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสาม ได้บัญญัติหลักการไว้ว่า “ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระท่ีสอง ให้กําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณน้ัน”  ตามหลักการตรงน้ีก็แปลความว่า ที่ประชุมแห่งนี้จะพิจารณาร่างเทศบัญญัติเพิ่มเติมน้ี
เป็น 3 วาระไม่ได้ ส่วนในวาระท่ี 2 เก่ียวกับการพิจารณาในข้ันแปรญัตติน้ัน ก็จะต้องมีคณะกรรมการแปร 
ด้วยหลักการดังกล่าว จากน้ีไป ท่านประธานในท่ีประชุมจะต้องนําเสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้เพื่อเสนอญัตติ 
และลงมติในประเด็นสําคัญอยู่ 4 ประเด็น ประเด็นแรก ที่ประชุมแห่งนี้จะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กี่ท่าน 
ระหว่าง 3 – 7 คน โดยต้ังเป็นคระกรรมการสามัญ ผู้ที่จะเสนอเป็นคณะกรรมการได้ จะต้องเป็นสมาชิก
สภาเท่านั้น ในประเด็นที่สอง เมื่อที่ประชุมแห่งนี้มีมติว่าจะตั้งกรรมการกี่คนดังกล่าวแล้ว ระหว่าง 3-7 
คน  ท่ีประชุมแห่งน้ีก็จะต้องมีการเสนอชื่อบุคคลท่ีจะเป็นคณะกรรมการ โดยมีการเลือกเป็นคนๆ ไปทั้งน้ี
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อยู่ภายใต้ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 107 ประกอบด้วยข้อ 12 ส่วนประเด็นที่สาม ที่ประชุม
แห่งน้ีจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตามที่ผมแจ้งให้ทราบว่า ข้อ 43 วรรคสามกําหนดไว้ว่า 
ต้องกําหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ชั่วโมงนับแต่ท่ีสภาลงมติรับหลักการแล้ว ประเด็นนี้ที่ประชุมแห่ง
น้ีจะต้องเสนอญัตติและลงมติกัน  อีกประเด็นหน่ึง ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติท่ี
ประชุมแห่งน้ีก็จะต้องมีการเสนอและลงมติว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติน้ัน ได้พิจารณาร่าง พิจารณา
คําแปร ในกรณีที ่มีการเสนอคําแปรเมื่อใด ก็จะต้องกําหนดไว้เช่นกัน ผมให้ข้อสังเกตนิดหนึ่งครับ 
ระยะเวลากําหนดคําแปรกับระยะเวลาพิจารณาคําแปรของคณะกรรมการ เมื่อท่านกําหนดระยะเวลาคํา
แปรไว้แล้ว ในการกําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรควรจะทิ้งเวลาห่างกัน อย่างน้อยสัก 1-2 วันเพื่อ
คณะกรรมการแปรจะได้ไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการแปรต่อไป ผมคิดว่าที่ประชุม
แห่งน้ีจะเข้าใจหลักการและวิธีการท่ีผมนําเรียนไปแล้ว ถ้าไม่มีอะไรสงสัยผมจะได้ให้ประธานในที่ประชุม
ได้ดําเนินการตามท่ีผมได้ชี้แจงไปแล้วข้างต้น  ขอบคุณครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ  
ได้ชี้แจงให้สมาชิกฯ ได้รับทราบถึงข้ันตอนการดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ ผมจะเริ่มต้น 
ในข้ันตอนแรก การพิจารณาว่าจะต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือพิจารณางบประมาณมีจํานวนก่ีคน ผมขอ
เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ ว่ามีจํานวนก่ีคน  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม 
นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จํานวน 3 คน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เม่ือไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จํานวน 3 คน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอรายชื่อ
สมาชิกสภาฯ ท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยผมจะขอมติในท่ีประชุมฯ พิจารณาเป็นรายๆ ไป 
ผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อบุคคลท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  คนท่ี 1 เชิญ นายจรูญ  เติงจันต๊ะ 

นายจรูญ   เ ติ ง จัน ต๊ะ   สมา ชิกสภา เทศบาลนคร ลําปาง   เ รี ยน ท่านประธ านสภาฯ  
ท่ีเคารพ กระผม  นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสันติ  เขียวอุไร ทํา
หน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558  คนท่ี 1  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เม่ือไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้  
นายสันติ  เขียวอุไร ทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คนท่ี 1 โปรดยกมือข้ึน มติเสียงข้างมาก 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายสันติ  เขียวอุไร ทําหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
คนท่ี 1 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล
ที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 คนท่ี 2  เชิญ  นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  กระผม 
นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  ทําหน้าท่ี
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
คนท่ี 2 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เม่ือไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้  
นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  ทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คนท่ี 2 โปรดยกมือข้ึน มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ ทําหน้าท่ี
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
คนท่ี 2 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล
ที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 คนท่ี 3  เชิญ  นายประชัญ  บุญสูง 

นายประชัญ  บุญสูง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  กระผม 
นายประชัญ  บุญสูง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ทําหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
คนท่ี 3 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เม่ือไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้  
นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คนท่ี 3 โปรดยกมือข้ึน มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีม ติ ด้วย เสี ยง ข้างมากเห็นชอบให้  นายสมบูรณ์   คุ รุ ภากรณ์   
ทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 คนท่ี 3 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เป็นอันว่าสภาแห่งน้ีได้เลือกสมาชิก
สภาฯ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 3 ท่าน คือ  

1. นายสันติ  เขียวอุไร   
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2. นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 
3. นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

 
มติ ท่ีประ ชุม  ท่ีป ระชุ ม มีม ติ เห็ นชอบแ ต่ ง ต้ั งสมาชิ กสภาฯ  จํ านวน  3  ท่ าน  ทํ าห น้ า ท่ี 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 ได้แก่  

1. นายสันติ  เขียวอุไร   
2. นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์   
3. นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปผมขอท่านสมาชิกฯ ได้เสนอ
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ และกําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรฯ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม  
นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ จํานวน 2 วัน  คือ ต้ังแต่วันท่ี 17-18  กันยายน  2558  ต้ังแต่เวลา 9.00 น. ถึง15.00 น.  ณ 
ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  และกําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ จํานวน 1 วัน คือ วันท่ี 19 กันยายน 2558  ต้ังแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้องสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรองครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะ
ครับ  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม  
นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมเกรงว่าอาจจะมีปัญหา เน่ืองจากจะต้องมี
ระยะเวลาย่ีสิบสี่ชั่วโมงในการท่ีจะแจ้งให้กับผู้บริหาร และผู้ยื่นคําแปร  จึงขอเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 2 วัน  คือ ต้ังแต่วันท่ี  17-18  กันยายน  2558  ต้ังแต่เวลา 9.00 น.
ถึง15.00 น.  ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  และกําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 1 วัน คือ วันท่ี 20 กันยายน 2558  ต้ังแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.  ณ 
ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรองครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  เม่ือไม่มี ผมจะขอมติท่ีประชุม  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ
ตามท่ี นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  เสนอ  โปรดยกมือข้ึน   

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือข้ึนสูงๆ นะครับ  ท่านประธาน
ถามว่า ผู้ใดเห็นด้วยท่ีคุณสมบูรณ์เสนอ ผมจะได้นับ  ผมก็เห็นด้วยกับคุณสมบูรณ์เสนอ  รวมท้ังหมด 9 คนครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามท่ี นาย
บริบูรณ์  บุญยู่ฮง เสนอ  โปรดยกมือข้ึน   

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือข้ึนสูงๆ นะครับ  ผู้ใดเห็นด้วยท่ี
คุณบริบูรณ์เสนอ  มี 4 ท่านครับท่านประธาน 



- 30 - 
 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากให้มีระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  จํานวน 2 วัน  คือ ต้ังแต่วันท่ี  17-18  กันยายน  2558  ต้ังแต่เวลา 9.00 น. 
ถึง15.00 น.  ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง และกําหนดพิจารณาคําแปรญัตติของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ จํานวน 1 วัน คือ วันท่ี 20 กันยายน 2558 ต้ังแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.  ณ ห้องสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เก่ียวกับเรื่องระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ สืบเน่ืองจากเม่ือสักครู่ ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ท่ี
ท่านนายกได้พูดอยู่ช่วงหน่ึงว่า ในวันท่ี 28 กันยายน 2558 ท่ีจะถึงน้ัน ท่านติดภารกิจก็พูดฝากท่านเลขาว่า ใน
ทํานองท่ีผมเข้าใจนะครับ คือ ถ้ามีเรื่องอะไร ถ้าหลีกเว้นในวันดังกล่าวได้จะเป็นการดี ผมเข้าใจอย่างน้ันนะ
ครับ ซ่ึงเม่ือท่านแจ้งผมอย่างน้ี ผมก็อยากจะนําเรียนต่อท่ีประชุมแห่งน้ีว่า ท่ีประชุมคงจะทราบแล้วนะครับว่า 
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2558 น้ัน แต่เดิมสภาแห่งน้ีได้กําหนดวันท่ี 1 – 30 สิงหาคม 2558 
จากน้ันท่านประธานได้รายงานต่อจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขยายอีก 30 วัน โดยระยะเวลาท่ีขยายน้ัน
จะสิ้นสุดลงในวันท่ี 29 กันยายน ศกน้ี เม่ือกรณีเป็นอย่างน้ี ผมขอเรียนต่อท่ีประชุมแห่งน้ีว่า หากท่ีประชุมแห่ง
น้ี ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาก็ดี ทางท่านนายกฯ ก็ดี มีญัตติ ไม่ว่าจะเป็นญัตติข้อบัญญัติหรือญัตติเก่ียวกับกิจการ
สภาก็ต้องขอความร่วมมือ ต้องเร่งรีบดําเนินการเพ่ือกระผมในฐานะเลขานุการสภาจะได้จัดระเบียบวาระ จะได้
บรรจุเรื่องท่ีท่านประสงค์จะให้ท่ีประชุมแห่งน้ีได้พิจารณาน้ัน  ให้เสร็จได้ทันภายในวันท่ี 29 กันยายน 2558 
นะครับ ผมให้ข้อสังเกตว่า วันท่ี 29 กันยายน 2558 น้ีจะสิ้นสุดสมัยประชุม สมัยสามัญแล้ว ถ้าในกรณีท่ีเป็น
ญัตติเก่ียวกับกิจการสภาส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาเสนอเข้ามา เราพิจารณาแค่วาระเดียวคือ เห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบ จะมีปัญหาก็คือในเรื่องของญัตติเก่ียวกับร่างข้อบัญญัติท่ีจะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ และผมก็ให้
ข้อสังเกตอีกนิดหน่ึงว่า วันน้ีเราได้พิจารณางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 
2558 เรากําลังอยู่ในวาระ 1 และจะเข้าสู่วาระ 2 ข้ันตอนต่อไปเม่ือสภาพิจารณาวาระ 2 , 3 เสร็จ เราก็จะ
นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ เม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ ผมดูในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เม่ือประกาศใช้ก็มีผลบังคับใช้ทันที ฉะน้ัน งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 จะต้องดําเนินการให้ทันภายใน
วันท่ี 30 กันยายน 2558 น้ี ฉะน้ันผมเล็งเห็นแล้วว่า ร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าว เม่ือผ่านกระบวนการต้ังแต่
สภาเห็นชอบไปจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ ก็คงจะต้องมีการกันเงินหรืออะไรในลักษณะทํานองน้ี ผมเข้าใจ
เช่นน้ี ดังน้ันผมจึงให้ข้อสังเกตว่า กระบวนการต่างๆ จะต้องเข้าใจและเร่งรีบจัดการให้ทันภายในกําหนดคือ
วันท่ี 29 กันยายน ศกน้ีด้วย ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก  
เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ี
เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตอนแรกก็ว่าจะไม่พูดครับท่าน
ประธาน เพราะถึงเวลาทานอาหารเท่ียงแล้ว ขอเวลาไม่มากครับท่านประธาน คือ มีเรื่องทางชาวบ้านโทรมา
สอบถามผม เก่ียวกับกรณีท่ีผมย่ืนแปรญัตติของงบประมาณรายจ่ายน้ี เขาก็ถามผมว่า สท.สมหมายมี
หลักเกณฑ์และเหตุผลอย่างไรท่ีไปขอย่ืนแปรญัตติของฝ่ายบริหารเก่ียวกับโครงการต่างๆ ท่ีผมย่ืนไป  ผมก็มี
ความคิดเห็นย่ืนไป 2 เรื่อง เก่ียวกับการก่อสร้างปรับปรุงถนน 2 สาย ถนนทิพย์วรรณ ต้ังแต่แยกถนนซุปเปอร์
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ไฮเวย์ลําปาง-งาว ถึงแยกถนนพหลโยธิน ท่ีใช้งบประมาณ 3 ล้านบาท และอีกเรื่องหน่ึงก่อสร้างปรับปรุงถนน
บุญวาทย์ต้ังแต่หน้าร้านอาหารตาลเด่ียวถึงลําห้วยแม่กระต๊ิบ ใช้งบประมาณสองล้านกว่าบาท  เขาอยากทราบ
ว่าผมมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานอย่างไร ท่ีทําหน้าท่ีตรงน้ี ผมเรียนท่านประธานเลยว่า ผมเป็นสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปางได้เพราะประชาชน ประชาชนเป็นผู้คัดเลือกลงคะแนนให้ ผมก็ต้องทําตามหน้าท่ีของผม 
สมาชิกสภามีหน้าท่ีอะไรครับท่านประธาน ตรวจสอบงบประมาณ พิจารณางบประมาณเพ่ือความเหมาะสม 
เ พ่ือ เ ป็นไปไ ด้ ท่ี ก่อให้ เ กิดประโยชน์สู งสุด ต่อประชาชน ผมก็ ยึดหลักจากหนังสื อ ซัก ซ้อมท่ีทาง
กระทรวงมหาดไทยส่งมาให้ มีอยู่ข้อหน่ึงเขาเน้นเลยว่า เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แล้ว
ถนนเส้นท่ีผมขอย่ืนแปร น่ีเป็นความเห็นของผมนะครับ แต่ท้ังน้ีท้ังน้ัน ความเห็นของผมอาจจะไม่ตรงกับคนอ่ืน
ก็ได้ คนอ่ืนอาจมีความเห็นแตกต่างก็ได้ เพราะว่าการท่ีผมย่ืนแปร ก็ไม่ได้จบอยู่ท่ีผม ไม่ใช่จบอยู่ ท่ี
คณะกรรมการแปรฯ ด้วย ท้ังน้ีท้ังน้ันถ้าความเห็นของผมไม่ตรงกับคนอ่ืน ก็ต้องมาใช้มติใหญ่ในสภาแห่งน้ี ใน
สภาแห่งน้ีผมก็เชื่อว่า สมาชิกทุกคนท่ีมาจากประชาชนก็ต้องเห็นความโปร่งใส มองเห็นประโยชน์ส่วนรวม ท่ี
ประชาชนจะได้รับเป็นท่ีต้ัง  อย่างถนนท่ีผมย่ืนไป 2 เรื่อง ผมไปดูแล้วไม่ใช่ว่าผมน่ังอยู่กับท่ีและย่ืนเรื่อยเป่ือย
นะครับ ผมไปตรวจสอบแล้ว ถนนก็ยังใช้การได้ น่ีเป็นความคิดของผมครับ เป็นบางท่ีบางแห่งท่ีมีนํ้าขังหรือ
ชํารุดจากกรณีท่ีประปาไปขุดวางท่อตรงน้ัน ด้วยความคิดของผม คือ ซ่อมแซมได้ อุปกรณ์เครื่องมือของ
เทศบาลเราก็มี ไม่จําเป็นต้องเอางบประมาณ 2 ล้าน 3 ล้านตรงน้ีไปทําตรงนู้น เราไปหาดูท่ีเดือดร้อนมากกว่าน้ี
ดีหรือไม่ มีถนนอีกหลายสายท่ียังไม่ได้ลาดยาง และไม่มีคอนกรีต ยังเป็นถนนลูกรัง กรณีข้างร้านขายข้าวสาร 
หลังโรงแรมลําปางเวียงทอง ก็มีบ้านอยู่ 4-5 หลังท่ีจะต้องใช้สัญจรไปมา ถนนยังเป็นลูกรังอยู่ครับ ฝนตกทีไรก็
สร้างความลําบากให้กับเขา แล้วถนนเส้นน้ียังดี ใช้ได้อยู่ นํ้าขังไม่มาก ความเห็นของผมว่า ปีหน่ึงฝนตกไม่ก่ีครั้ง 
ก็มีนํ้าขังบ้างนิดหน่อย นํ้าขังไม่นานก็แห้งแล้ว ถ้าเราจะแก้ไขจริงๆ เราไปเอายางแอสฟัลติกค์ไปลง ปรับให้
เสมอเท่ากันก็แก้ไขปัญหาตรงน้ีได้ ผมยกตัวอย่างเช่น ถนนเส้นน้ีเสียเพียงแค่บางจุด ไม่ได้เสียท้ังหมด กรณีบ้าน
ของเราหลังคากว้างใหญ่มาก มีกระเบ้ืองแผ่นเดียวชํารุด ฝนตกมารั่วเฉพาะตรงน้ัน น่ีถ้ามองคุณค่าของเงินท่ีเรา
จะลงไปแล้ว เราก็เปลี่ยนแค่กระเบ้ืองแผ่นเดียวไม่ได้หรือครับ ทําไมต้องเปลี่ยนท้ังหลัง กระเบ้ืองแผ่นเดียว
ราคาไม่ก่ีร้อย ก็แก้ปัญหาได้แล้ว ถ้าเปลี่ยนหลังคาท้ังผืนเป็นแสนสองแสน สิ้นเปลืองม้ัยครับ อันน้ีเป็นความคิด
ของผม ผมก็ทําหน้าท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางท่ีประชาชนเลือกมา เพราะผมคํานึงอยู่เสมอว่า ภาษี
ประชาชนทุกบาททุกสตางค์ท่ีเสียไป ล้วนเป็นรายได้ท่ีเขาต้องเอาไปจุนเจือครอบครัว แต่เขาต้องมาเสียตรงน้ี
เพราะเป็นระเบียบกฎหมายท่ีเราต้องเสีย เพราะฉะน้ันผมเลยพิจารณาให้เป็นประโยชน์ท่ีสุด ทุกโครงการท่ีมี
สมาชิกสภาย่ืนขอคําแปรตรงน้ี น่ีก็เป็นความคิดเห็นของสมาชิกสภาแต่ละคน เพราะเขาอาจจะมีความคิดแบบ
ผม แต่ท้ังน้ีท้ังน้ัน ก็อยู่ท่ีมติของสมาชิกสภาแห่งน้ี ในเม่ือความเห็นของผมเป็นอย่างน้ี ทางฝ่ายบริหารให้
ความเห็นไปอีกอย่างหน่ึง เราก็ให้สภาแห่งน้ีตัดสินว่าความเห็นของใครจะถูกต้องและดีท่ีสุดในระบอบ
ประชาธิปไตยครับ แต่ระยะเวลาช่วง 4 -5 ชั่วโมงมาน้ี เริ่มต้ังแต่ 2 ทุ่ม – 3 ทุ่ม มีชาวบ้านโทรหาผมตลอด คุณ
สมหมายทําไมถึงถ่วงความเจริญของบ้านเมืองอย่างน้ัน เขาจะสร้างนู่นสร้างน่ีไปย่ืนแปรตัดเขาได้อย่างไร ผม
เสียเวลาอธิบายให้เขาเหมือนกับท่ีผมพูดเม่ือสักครู่นี้ ความคิดเห็นของผมเป็นอย่างน้ี ใครเห็นต่างกับผมอย่างไร 
ผมไม่รู้ แล้วผมก็บอกครับว่า สมมติว่าถ้าความเห็นของผมมีสมาชิกเห็นด้วย ก็แสดงว่าโครงการท่ีผมขอย่ืนไป 
ถูก ประชาชน สมาชิกแต่ละคนพิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณค่า ประหยัด ท่ีจะเอาเงินก้อนน้ีไปทําอย่างอ่ืน น่ีผมก็
ขอทําความเข้าใจกับพ่อแม่พ่ีน้องด้วยว่า วิธีการพิจารณากับโครงการต่างๆ น้ี ท้ังน้ีท้ังน้ันผมเห็นประชาชนเป็น
ท่ีต้ังอยู่แล้ว  ถ้าเขาได้ประโยชน์สูงสุด ดีท่ีสุด สมาชิกท่ีเกิดจากประชาชนท่ีเลือกต้ังมาแล้วก็คิดว่าไม่มีใคร
ขัดขวางได้หรอกครับ เว้นเสียแต่ เอานํ้าพริกไปละลายแม่นํ้า ไม่ได้รสชาด เผ็ด ร้อน เค็ม ไม่รู้รส อย่างท่ีผม
ยกตัวอย่างเม่ือสักครู่ เงินสามล้านกว่าบาทถ้าเราเอาไปแก้ไขปรับปรุงก็ไม่ต้องเสียเงินตรงน้ี เอาเงินสามล้าน
บาทไปทําท่ีอ่ืนก็ได้ เทศบาลมีถนนหนทางท่ีชํารุดเยอะ ประธานชุมชนก็แจ้งมาตลอดว่าบ้านผมนํ้าท่วมถนนเส้น
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น้ันเส้นน้ี เราเอาไปแก้ไขตรงน้ันได้หรือไม่ครับ ก็มีสมาชิกหลายท่านท่ีมาย่ืนตรงน้ี เพราะว่าเขาเห็นประโยชน์
ส่วนรวม เห็นคุณค่า ภาษีประชาชนตรงน้ี จากท่านนายกฯ พูดเม่ือสักครู่ นายกฯ ก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่อง รู้บ้างไม่รู้บ้าง 
นายกฯ เสนอมา  ใช่ถูกต้องตามกฎหมายเลยครับที่เสนอมา  แต่สมาชิกสภาทําหน้าที่พิจารณาเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ ในเม่ือก่อนท่ีเราจะเห็นชอบด้วย เราก็ต้องไปศึกษา ไปดูว่าเหมาะสมหรือไม่ ในเม่ือความคิดของผม 
ของสมาชิกท่ีย่ืนไปเห็นแตกต่างกับฝ่ายบริหารก็คอมเม้นท์มา มาบอกกับคณะกรรมการแปรว่าเป็นอย่างน้ี 
สมควรจะเป็นอย่างน้ีหรือไม่ ในเม่ือคณะกรรมการแปรก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่า โครงการน้ีเป็นประโยชน์มากน้อย
แค่ไหนระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายผู้ยื่นคําแปร ก็ต้องใช้มติจากสภาเหมือนกัน ผมก็เชื่อได้ว่า สมาชิกสภาทุกคน
ท่ีอยู่ในสภาแห่งน้ีก็ต้องยึดหลักความเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด ผมก็คงจะมีเรื่องเพียงเท่าน้ี  เพ่ือชี้แจง
กรณีท่ีมีชาวบ้านโทรมาถามถึงกรณีท่ีผมขอย่ืนแปรญัตติกับฝ่ายบริหาร 3-4 โครงการ และเป็นตัวแทนของ
สมาชิกอ่ืนๆ ท่ีย่ืนด้วย เพราะว่าเขาก็มีความคิดเหมือนผมน่ีแหละ เห็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน งบประมาณภาษี
ประชาชน ขอบคุณมากครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ จะมี
สมาชิกท่านใดอีกหรือไม่  ไม่มีนะครับ  ถ้าไม่มี  วันน้ีการประชุมก็เริ่มต้ังแต่ 10.00 น. เรื่องญัตติต่างๆ 
ตลอดจนร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวาระรับหลักการก็
ผ่านไปด้วยดี ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมในวันน้ี ผมขอปิดประชุม และเชิญทุกท่านร่วมรับประทาน
อาหารกลาง รวมท้ังประชาชนทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

เลิกประชุม  เวลา  12.20 น. 
 
 

(ลงชื่อ) ....................................................................... 
(นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
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