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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 4 ประจําปี พ.ศ.2558 

วันท่ี  24  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. นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 5. นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 6. นายสมหมาย พงษไ์พบูลย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 7. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 8. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 9. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 10. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 11. นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 12. นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 13.นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 14. นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 15. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 16. นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 17. นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 18. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
  19. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 20. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 21. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 22. นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ) 
 2. นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย) 
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รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 
  1. นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  2. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 3. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 4. นพ.สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 5. นางชนูสี อินดาวงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 6. นางจันทร์สม   เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 7. นายสุทธิพันธุ์ รัตนรังสรรค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 8. นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 9. นายสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 

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

ฯลฯ 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ  
วันนี้เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  4 ประจําปี
พุทธศักราช 2558 บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาล 
นครลําปาง หัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนครลําปางส่วนหนึ่งได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และได้เวลาตาม
กําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร ในฐานะเลขานุการ
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สภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเรียนเชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   
ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้สภาเทศบาลนครลําปาง 

ได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ 3 ครั้งที ่ 4 ประจําปี พ.ศ.2558  
ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  สื่อมวลชน  และคณะกรรมการชุมชน ที่ได้
ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในวันนี้   ในนามของสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่ง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญ 
ท่านเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร  
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ จะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีหนังสือของเทศบาลนครลําปาง  เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ ดังนี้ 
หนังสือ 
ที่  ลป 52001/5543                 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
                  ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000 
                               23   กันยายน   2558 
เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 
        ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/108  ลงวันที่  20  กันยายน  2558 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 4 ประจําปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่  24  กันยายน  2558 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 
เอกาทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และอํานาจตามความในข้อ 56 
วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และ
แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานักและกอง เป็นผู้อภิปราย
ช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
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1. นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
2. นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
3. นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ สําหรับหนังสือมอบหมายของท่านนายกเทศมนตรี
นครลําปาง เพื่อประกอบการประชุมในครั้งนี้ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ 
ในการประชุมต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง   
 2.1  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2  
  ประจําปี 2558  วันท่ี 9 กันยายน พ.ศ.2558 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี  2558  
เมื่อวันพุธที่  9 กันยายน  2558  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแกไ้ขหรือไม่  เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม 

ในหน้าที่ 28 บรรทัดที่ 3 จากด้านล่าง   ข้อความว่า “นโยบายนี้ดูแล้วก็น่าจะสมจริง เพราะว่า 

ฝ่ายบริหารที่ดูๆ มาแล้วก็น่าจะทุจริตจริง คงไม่มีอะไรแอบแฝง”  ขอแก้ไขโดยตัดคําว่า “ ท่ีดูๆ มาแล้ว
ก็น่าจะทุจริตจริง”  ออก  เป็น  “นโยบายนี้ดูแล้วก็น่าจะสมจริง  เพราะว่า ฝ่ายบริหารคงไม่มีอะไร

แอบแฝง” 
ในหน้าที่ 29 บรรทัดที่ 14- 16  ข้อความว่า “ทุนส่งเสริมการศึกษาจากเทศบาลหรือโรงเรียน

เทศบาลคนละ 1,000 บาทต่อไป  อันนี้เป็นคําแถลงนโยบายของท่านนายกฯ เมื่อมารับตําแหน่งใหม่ 

ไม่รู้ว่าเพื่อนสมาชิกมาหรือยังนะครับ”  ขอแก้ไขเป็น “ทุนส่งเสริมการศึกษาจากเทศบาลหรือโรงเรียน

เทศบาลคนละ 1,000 บาทต่อปี  ประโยคนี้เป็นคําแถลงนโยบายของท่านนายกฯ เมื่อมารับตําแหน่งใหม ่

ไม่รู้ว่าเพื่อนสมาชิกจําได้ไหมครับ”  และบรรทัดที่ 19  ข้อความว่า “ก็เป็นเวลาล่วงเลยมาแล้ว 3 ปีแล้ว

ครับ”  ขอแก้ไขเป็น  “ก็เป็นเวลาลว่งเลยมาแล้ว 2 ปีแล้วครับ”  ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข
อีกหรือไม่  เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
กระผม  นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอแก้ไขรายงานการประชุม  

ในหน้าที่ 39 บรรทัดที่ 5 จากด้านล่าง  ข้อความว่า  “จํานวน 3 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 

กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง”  ขอแก้ไขโดยตัด
คําว่า “ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ออก และเปลี่ยนข้อความ จาก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง  เป็น  ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง”   

ในหน้าที่ 40 บรรทัดที่ 2  ข้อความว่า “จํานวน 3 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 11 - 13  กันยายน  2558 

ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง”  ขอแก้ไขโดยตัดคําว่า “ตั้งแต่
เวลา 9.00-15.00 น. ออก และเปลี่ยนข้อความจาก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  เป็น  
“ณ  ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง”  บรรทัดที่ 8   ข้อความว่า  “มีจํานวน 2 วัน คือ วันที่ 14-15 

กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง”  ขอแก้ไขโดยตัด
คําว่า “ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น.” ออก และเปลี่ยนข้อความจาก ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง เป็น “ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง”  และบรรทัดที่ 14   ข้อความว่า  “มีจํานวน 
2 วัน คือ วันที่ 14-15 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร

ลําปาง”  ขอแก้ไขโดยตัดคําว่า   “ตั้งแต่เวลา  9.00-15.00 น.” ออก  และเปลี่ยนข้อความจาก   
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  เป็น “ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง” ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข

อีกหรือไม่  เชิญ พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 

พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  กระผม  พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอแก้ไขรายงานการ

ประชุม ในหน้าที่ 34  บรรทัดที่ 10   ข้อความว่า  “ห้างเสรีสรรพสินค้ามงคลลําปาง”  ขอแก้ไขเป็น 
“ห้างเสรีสรรพสินค้าคนลําปาง”  และบรรทัดที่ 13  ข้อความว่า “เทศบาลนครลําปางที่มีศักยภาพสูง 

และมากท่านหนึ่ง”  ขอแก้ไขโดยตัดคําว่า “และ” ออก เป็น “เทศบาลนครลําปางที่มีศักยภาพสูงมาก

ทา่นหนึ่ง”  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข
อีกหรือไม่  ไม่มีนะครับ  ผมได้รับหนังสือขอแก้ไขรายงานการประชุม จาก นายแพทย์วัฒนา วานิชสุข
สมบัติ  เนื่องจากวันนี้ท่านขอลานะครับ  โดยขอแก้ไขรายงานการประชุม ในหน้าที่ 12  บรรทัดที่ 10  

จากบนลงลา่ง ข้อความว่า “ห้าล้านเจ็ดสิบสองล้านบาท”  ขอแก้ไขเป็น  “ห้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาท”  
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ในหน้าที่ 14 บรรทัดที่ 13 จากล่างขึ้นบน   ข้อความว่า “ใกล้จะครบ 65 ปี ถึง 90 ปี”  ขอแก้ไขเป็น 

“ใกล้จะครบ 65 ปี ถึง 90 ปี”  บรรทัดที่ 7 จากล่างขึ้นบน  ข้อความว่า “ตัวเลขที่รับแจ้งจาก อบจ.มา” 

ขอแก้ไขเป็น “ตัวเลขที่รับแจ้งจาก พมจ.มา”   บรรทัดที่ 6 จากล่างขึ้นบน   ข้อความว่า “มีตัวเลข

คนพิการไม่กี่ราย” ขอแก้ไขโดยเพิ่มข้อความเป็น  “มีตัวเลขคนพิการเพิ่มขึ้นไมก่ี่ราย” 

กระผมจะขอมตใินที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมฯ ตามที่สมาชิกฯ 
ขอแกไ้ข โปรดยกมือขึ้น  มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมฯ นะครับ 
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2 ประจําปี  2558 เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558  โปรดยกมือขึ้น  มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี  2558 เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558  

1. หน้าที่ 28 บรรทัดที่ 3 จากด้านล่าง   ข้อความว่า “นโยบายนี้ดูแล้วก็น่าจะสมจริง เพราะว่า 

ฝ่ายบริหารที่ดูๆ มาแล้วก็น่าจะทุจริตจริง คงไม่มีอะไรแอบแฝง”  แก้ไขโดยตัดคําว่า “ ท่ีดูๆ มาแล้วก็
น่าจะทุจริตจริง” ออก เป็น “นโยบายนี้ดูแล้วก็นา่จะสมจริง  เพราะวา่ฝ่ายบริหารคงไมมี่อะไรแอบแฝง” 

2. หน้าที่ 29 บรรทัดที่ 14- 16  ข้อความว่า “ทุนส่งเสริมการศึกษาจากเทศบาลหรือโรงเรียน
เทศบาลคนละ 1,000 บาทต่อไป อันนี้เป็นคําแถลงนโยบายของท่านนายกเมื่อมารับตําแหน่งใหม่ ไม่รู้ว่า

เพื่อนสมาชิกมาหรือยังนะครับ”  แก้ไขเป็น “ทุนส่งเสริมการศึกษาจากเทศบาลหรือโรงเรียนเทศบาลคน

ละ 1,000 บาทต่อปี  ประโยคนี้เป็นคําแถลงนโยบายของท่านนายกเมื่อมารับตําแหน่งใหม่ ไม่รู้ว่าเพื่อน

สมาชิกจําได้ไหมครับ”   

3. หน้าที่ 39 บรรทัดที่ 5 จากด้านล่าง  ข้อความว่า  “จํานวน 3 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 

กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง” แก้ไขโดยตัดคําว่า 
“ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ออก และเปลี่ยนข้อความ จาก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  เป็น  ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง”   

4. หน้าที่ 40 บรรทัดที่ 2  ข้อความว่า “จํานวน 3 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 11 - 13  กันยายน  2558 

ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง”  แก้ไขโดยตัดคําว่า “ตั้งแต่เวลา 
9.00-15.00 น. ออก และเปลี่ยนข้อความจาก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  เป็น  “ณ  

ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง”   

5. หน้าที่ 40  บรรทัดที่ 8   ข้อความว่า  “มีจํานวน 2 วัน คือ วันที่ 14-15 กันยายน  2558 

ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง”  แก้ไขโดยตัดคําว่า “ตั้งแต่เวลา 
9.00-15.00 น.” ออก และเปลี่ยนข้อความจาก  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  เป็น 
“ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง”  และบรรทัดที่ 14   ข้อความว่า  “มีจํานวน 2 วัน คือ วันที่  
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14-15 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง”  แก้ไข
โดยตัดคําว่า  “ตั้งแต่เวลา  9.00-15.00 น.” ออก  และเปลี่ยนข้อความจาก ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง  เป็น “ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง” 

6. หน้าที่ 34  บรรทัดที่ 10  ข้อความว่า  “ห้างเสรีสรรพสินค้ามงคลลําปาง”  แก้ไขเป็น “ห้าง

เสรีสรรพสินค้าคนลําปาง”   

7. หน้าที่ 34  บรรทัดที่ 13  ข้อความว่า “เทศบาลนครลําปางที่มีศักยภาพสูง และมากท่านหนึ่ง”  

แก้ไขโดยตัดคําว่า “และ” ออก เป็น “เทศบาลนครลําปางที่มีศักยภาพสูงมากทา่นหนึ่ง” 

8. หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 10 จากบนลงล่าง  ข้อความว่า “ห้าล้านเจ็ดสิบสองล้านบาท” แก้ไขเป็น  

“ห้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาท”   

9. หน้าที่ 14 บรรทัดที่ 13 จากล่างขึ้นบน  ข้อความว่า “ใกล้จะครบ 65 ปี ถึง 90 ปี” แก้ไขเป็น 

“ใกล้จะครบ 65 ปี ถึง 90 ปี”   

10. หน้าที่ 14  บรรทัดที่ 7 จากลา่งขึ้นบน  ข้อความว่า “ตัวเลขที่รับแจ้งจาก อบจ.มา” แก้ไขเป็น 
“ตัวเลขที่รับแจ้งจาก พมจ.มา”   

11. หน้าที่ 14  บรรทัดที่ 6 จากล่างขึ้นบน  ข้อความว่า “มีตัวเลขคนพิการไม่กี่ราย” แก้ไข
โดยเพิ่มข้อความเป็น  “มีตัวเลขคนพิการเพิ่มขึ้นไมก่ี่ราย” 

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่  9  กันยายน  พ.ศ. 2558 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ไม่มีนะครับ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4  
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 4.1 เร่ือง รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง 
ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ข้อ 4.1  เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ  
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 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ขออนุญาตอ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสามญั 
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยเพิม่เติม ฉบับที่ 1  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 

วันที่  17 – 20  กันยายน  2558 
ณ  หอ้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  อาคาร 2  ช้ัน 2  สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 

............................................ 
ผู้มาประชุม 

1. นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานคณะกรรมการ 
   2. นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ กรรมการ 

3.นายสันติ  เขียวอุไร กรรมการและเลขานุการ 

เร่ิมประชุม  9.00  น. 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ตามประกาศสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  เ ร่ือง  แต่งตั้ งคณะกรรมการสามัญประจําเทศบาลนครลําปาง คณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 15 กันยายน 
2558 โดยที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วาระที่ 1 ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 3 คร้ังที่ 3 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 2 วัน  นับตั้งแต่วันที่ 17-18 กันยายน 2558 และพิจารณาคําแปรญัตติ คือ
วันที่ 20 กันยายน 2558 นั้น 

บัดนี้  ระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครบกําหนดระยะเวลาแล้ว จึงขอ
สรุปรายงานของคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม ฉบับที่ 1  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ดังนี้ 

วันท่ี  17  กันยายน  2558  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ทําการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่วนที่  1  คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ส่วนที่ 2 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 
1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บันทึกหลักการและเหตุผล  รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  รายงานประมาณการรายรับ 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ รายงานประมาณการรายจ่าย รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่าย   
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เวลา 10.00 น.  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ขอพักการประชุมเพื่อไปร่วมรับฟังการประชุมกับ
คณะผู้แทนจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ตามคําเชิญของนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ณ  
ห้องประชุมราชพฤกษ์  พร้อมกับเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

เวลา 11.30 น.  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ประชุมต่อเพื่อพิจารณารายละเอียดงบประมาณเพิ่มเติมฯ 
พร้อมกันนี้ ได้มี นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาล ได้มาร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการ
แปรฯ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ อนุญาต ได้เชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ และ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไปร่วมสังเกตการณ์ในการศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สถานที่ก่อสร้างมิวเซียมลําปาง ร่วมกับคณะผู้บริหาร
เทศบาล  

เวลา 13.30 น.  คณะกรรมการแปรญัตติฯ พร้อมผู้แทนจากสํานักการช่าง ได้เดินทางไปชมสถานที่
จัดทํามิวเซียมลําปาง เพื่อดูสถานที่ประกอบการพิจารณารายละเอียดงบประมาณตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นเสนอ
งบประมาณเพิ่มเติม  โดยการนี้  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ขอเอกสารเพิ่มเติม ใบประมาณราคา
ค่าติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศจากเจ้าหน้าที่สํานักการช่าง เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาด้วย 

เวลา 14.30 น.  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้เดินทางกลับมาประจําห้องสมาชิกสภาฯ พิจารณา
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ต่อ) 

และไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญัตต ิ  

วันท่ี  18  กันยายน  2558  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แจ้งต่อคณะกรรมการแปรญัตติว่า
ได้ รับเอกสารเพิ่มเติมรายละเอียดประมาณราคา ค่าติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ จาก นายโชติ  กฤษอัมร์   
นายช่างโยธา เรียบร้อยตามคําขอของประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ และคณะกรรมการได้พิจารณา
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ต่อ) 

เวลา 14.30 น. ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาฯ คือ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง ได้มาเสนอคําแปรญัตติต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายในรายละเอียดประมาณการงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการปรับปรุง
อาคารศาลากลาง (หลังเก่า) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง 

หน้าที่ 10 โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลาง (หลังเก่า) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง  
ตั้งไว้ 20,000,000 บาท โดยขอลดจํานวนเงิน คงเหลือ  18,800,000 บาท  ประธานคณะกรรมการฯ ได้รับ 
คําแปรฯ ไว้พิจารณา 

และไม่ปรากฏว่า ผู้บริหารเทศบาล หรือสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมายืน่หนงัสอืขอแปรญัตติเพิ่มเติม
แต่อย่างใด 
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วันท่ี  20  กันยายน  2558  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาคําขอแปรญัตติ ตามที่มีสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง ได้มายื่นคําแปรญัตตไิว้ จํานวน 1 ราย  โดยประธานกรรมการฯ ได้เชิญผู้บริหารมาร่วม
ฟังการพิจารณาโดยทางฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้ นายอรรณพ  สิทธิวงศ์  ผู้อํานวยการสํานักการช่าง มาเป็น
ผู้แทน  ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  และเชิญผู้แปรญัตติแถลงช้ีเหตุผลประกอบการแปร 
ต่อคณะกรรมการฯ  โดยผู้แปรญัตติฯ ไดใ้ห้เหตุผลว่า ในส่วนของค่าเคร่ืองปรับอากาศอาจมีการประมาณราคา
ไว้สูงเกินความเป็นจริง ประกอบกับในส่วนของราคาอาจมีการคิดค่า  Factor  F ไว้ และจากประสบการณ์ที่ได้
ศึกษาเร่ืองราคาเคร่ืองปรับอากาศมาจึงมีความเห็นว่า ราคาไม่ควรสูงตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอมา  จึงขอลด
จํานวนเงิน คงเหลือ  18,800,000 บาท  ในส่วนผู้แทนผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดประกอบงบประมาณ 
หลักการตามเหตุผลเดิม  เมื่อผู้แปรญัตติและผู้แทนผู้บริหารได้แถลงแล้ว คณะกรรมการฯ  ได้นําเอกสารที่ได้
จากเจ้าหน้าที่มาร่วมพิจารณาด้วย จากนั้น  ประธานคณะกรรมการฯ ได้ขอมติที่ประชุม โดยคณะกรรมการ
มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกับคําแปรญัตติ 

เวลา 13.30 น. คณะกรรมการแปรญัตติได้จัดทํารายงานสรุปการประชุม  คณะกรรมการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรียบร้อย 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้

พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  ประจําปี  2558 แล้ว  จึงขอมติที่ประชุมในการ
พิจารณาเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว  ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ ขอให้ที่ประชุม
พิจารณา 

มติท่ีประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

ฉบับที่ 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตามร่างเดิม 
และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  โดยให้ส่งรายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติยื่นต่อ
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลฯ จัดส่งรายงานให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
และเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคราวต่อไป 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  
สมั ยที่  3  ค ร้ั งที่  4  ประ จํ า ปี  2 558  เพื่ อ ร าย ง านและ ช้ี แจ งข้ อส งสั ยต่ า ง ๆ  เ ก่ี ย ว กับราย ง า น 
ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ทราบต่อไป 

เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
 ลงช่ือ  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์      ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

         ลงช่ือ  นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์  กรรมการ   
          ลงช่ือ  นายสันต ิ เขยีวอุไร             กรรมการและเลขานุการ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ครับทั้งหมดเป็นรายงานของ

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 โดยนายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอรายงานทั้งหมด 

ต่อสภาเทศบาลนครลําปางแห่งนี้รับทราบ 

 ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 4.2 เร่ือง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558  ( วาระท่ี 2 )   
 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปข้อ 4.2 เรื่อง ญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  วาระที่ 2  
ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ได้รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และก่อนที่จะเข้าสู่
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
วาระที่ 2  กระผมขอเชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ได้ช้ีแจงระเบียบฯ 
ในการดําเนินการในวาระที่ 2 ให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางได้รับทราบ เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อที่จะ
ช้ีแจงต่อที่ประชุมแห่งนี้ เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2558  ของเทศบาลนครลําปาง ในวาระที่ 2   

ท่านประธานฯ ครับ ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับฟังการเสนอรายงานการประชุมที่คณะกรรมการสามัญ
แปรญัตติฯ ได้ช้ีแจงเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นว่า มีการเสนอคําแปรญัตติ มีการพิจารณาคําแปรญัตติ และมีมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติ  แต่ในรายงานก็ไม่ปรากฏว่ามีการสงวนคําแปรญัตติของผู้เสนอคําแปรฯ 
หรือการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติแต่อย่างใด  ฉะนั้น ในการพิจารณาในวาระที่ 2  
ที่ประชุมแห่งนี้ก็ต้องปฏิบัตใิห้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 51 ซึ่งบัญญัติไว้เป็นหลักการว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ 2  

ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น” เมื่อเราได้ดูรายงานจากคณะกรรมการแปรญัตติ 
เมื่ อ สักค รู่ นี้ แล้ ว  ต่อ ไปประธานสภาฯ  ก็ จะ นําปรึกษาหารือต่อที่ ประ ชุมแ ห่งนี้ เป็ นรายข้อ 
เฉพาะที่มีการแปรญัตติฯ เท่านั้น  ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี 
พ.ศ.2558  เป็นลําดับต่อไป ผมขอเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้ให้ได้รับทราบและเข้าใจ ขอบคุณครับท่าน

ประธานฯ 



12 

 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนจะเข้าสู่วาระการพิจารณา 
ขอเชิญ คณะกรรมการแปรญัตติฯ แถลง ครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  
กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ผมขอสรุปย่อๆ นะครับ  
ผู้ยื่นคําแปรญัตติ ได้มีข้อสังเกตอยู่ 2 ประเด็น คือ 1. เรื่องราคาอาจสูงเกินความจริง  2. เรื่อง Factor F
อาจมีการคิดซ้ําซ้อน   คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ซักถามผู้แทนฝ่ายบริหารและพิจารณาเอกสารที่
ได้รับจากเจ้าหน้าที่แล้ว  มีความสอดคล้องกับข้อสังเกตของผู้ยื่นคําแปรไว้  คณะกรรมการจึงเห็นควรที่
จะปรับลดจํานวนเงิน 1,200,000 บาท ตามที่ผู้ยื่นคําขอแปรไว้ครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  จริงๆ 
แล้วก็ไม่ได้มีการท้วงติงหรืออะไรนะครับ ก็เคารพ เพราะว่าผมได้มอบหมายให้ ผอ.สํานักการช่าง มา
ช้ีแจงในประเด็นข้อจําเป็นดังกล่าว เคารพในการตัดสินใจ การช้ีแจงของ ผอ.สํานักการช่าง  ในเมื่อทาง
คณะกรรมการแปรญัตตไิด้มีข้อสรุปแล้ว ก็ขอให้ทางสมาชิกสภาในสภาสูงสุดแห่งนี้ช่วยกันพิจารณา และ
ลงมตใินวาระที่ 2 , 3 ต่อไป ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจง 

ถึงขั้นตอนในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2558  
วาระที่ 2 แล้ว  กระผมจะขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและจะขอมติเฉพาะที่มีการแปรญัตติเท่านั้น  แล้วผม
จะถามสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพียง 2 อย่างเท่านั้น คือ ท่านใดเห็นตามร่างเดิม หมายถึง ร่างเทศบัญญัติฯ 
ที่นายกเทศมนตรีนําเสนอต่อสภา และ ท่านใดเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ดังนี้ 

ข้อ 1 ขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายในรายละเอียดประมาณการงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 2558 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลาง (หลังเก่า) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง   

           หน้าท่ี 10 โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลาง(หลังเก่า) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 

เมืองลําปาง  ตั้งไว้  20,000,000 บาท  โดยขอลดจํานวนเงิน คงเหลือ  18,800,000  บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ จํานวน 3 เสียง  
 

          นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปกระผมจะขอมติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใดเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
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รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2558  หน้าท่ี 10  โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลาง 

(หลังเก่า) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง ตั้งไว้ 20,000,000 บาท ตามร่างเดิม ขอได้โปรด 

ยกมือ  มีผู้เห็นชอบ จํานวน  5  เสียง   
         สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใดเห็นชอบ ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

ขอแปรลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายฯ แก้ไขเป็น คงเหลือจํานวน  18,800,000 บาท ขอได้โปรด 

ยกมือ  มีผู้เห็นชอบ จํานวน  14  เสียง และงดออกเสียง จํานวน  3  เสียง 
 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยมติเสียงข้างมาก จํานวน 14 เสียง ให้แปรลดจํานวนเงิน 

ที่ขออนุญาตจ่ายในรายละเอียดประมาณการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 
พุทธศักราช 2558 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก  หน้าท่ี 10 โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลาง 
(หลังเก่า) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เมืองลําปาง  โดยให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายฯ  
คงเหลือ  18,800,000  บาท  เห็นชอบตามร่างเดิม จํานวน 5 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 3 เสียง 

4.3 เ รื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 (วาระท่ี 3 ) 

 นายกิตติ   จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไป ข้อ 4.3 เรื่อง  
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ของเทศบาล

นครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง (วาระท่ี 3) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โปรดยกมือขึ้น 
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

เป็นอันว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่  1 ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  ของเทศบาลนครลําปาง ได้ผ่านวาระที่ 3  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 

   มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
   

           4.4 เร่ือง รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่  4  
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ข้อ 4.4  เรื่อง รายงานการประชุม
คณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 
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 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559  ขออนุญาตอ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสามญัแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน พ.ศ.2558 

ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  อาคาร  2  สาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง 
------------------------ 

ผู้มาประชุม 
  1. นายสมบูรณ ์   คุรุภากรณ์ ประธานกรรมการ 

2. นายเกษม  ปัญญาทอง กรรมการ 
3. นายประชัญ  บุญสูง  กรรมการ 
4. ร้อยเอกศักดิ์ชัย    หงษใ์จส ี           กรรมการ 

  5. พันตรีวิชานนท ์ แดงสร้อย กรรมการ 
6. นายบริบูรณ ์  บุญยู่ฮง  กรรมการ 
7. นายวิบูลย ์  ฐานิสรากูล กรรมการและเลขานุการ 

เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น. 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามประกาศสภาเทศบาลนคร

ลําปาง เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559  ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2558 โดยที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ได้มีมติรับหลักการแห่ง 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โดยกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร

ญัตติต่อคณะกรรมการฯ จํานวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-13 กันยายน 2558 และพิจารณาคําขอแปรญัตติ จํานวน 
2 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-15 กันยายน 2558 บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาการพิจารณาแล้ว จึงขอสรุปรายงานของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ดังนี้ 

วันท่ี 11 กันยายน พ.ศ.2558  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มาพร้อมแล้ว นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. เร่ือง แจ้งประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง  เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล 
นครลําปาง (คณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2559 ) 
           ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง  เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนคร
ลําปาง (คณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)   
ลงวันที่ 9  กันยายน พ.ศ.2558 จํานวน 7 คน โดยที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ได้มีมติรับหลักการแห่ง 
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ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  วาระที่ 1  ในการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2558 โดยกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 11-13 กันยายน พ.ศ.2558 และพิจารณา 
คําแปรญัตติ จํานวน  2 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2558 และเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้นัดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 9 
กันยายน พ.ศ.2558  เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ซ่ึงมติที่ประชุมได้เลือกนายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และได้เลือก 
นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

2. เร่ือง แจ้งกําหนดการแปรญัตติของคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ และนายกเทศมนตรีนครลําปางทราบ 
ตามหนังสือ ที่ ลป 52001(สภา)/ว 83 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยมีกําหนดการดังนี้   
 วันที่ 11-13 กันยายน พ.ศ.2558  กําหนดให้ยื่นคําแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ณ  
ห้องประชุมสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อาคาร 2 สํานักปลัดเทศบาล  

วันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ.2558 กําหนดเป็นวันพิจารณาคําขอแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีฯ  ณ  ห้องประชุมสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2558 สรุปรายงานย่อของคณะกรรมการแปรญัตติยื่นต่อประธานสภาเทศบาลฯ 
เพื่อให้ประธานสภาฯ แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ทราบในการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง คร้ังต่อไป  
   3 .  เ ร่ื อ ง  ส่ ง ร่ า ง เทศ บัญญัติ งบประมาณรายจ่ า ย  ประ จํ า ปี งบประมาณ พ .ศ . 2559  
โดยประธานคณะการแปรญัตติฯ ได้รับบันทึกข้อความ ที่ ลป 52001(บ.ส.)/109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2558   
จากประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เร่ือง ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 ให้กับคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาโดยละเอียดพร้อมทั้งรายงานยื่นต่อประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ในการประชุมสภาเทศบาลฯ คร้ังต่อไป 
            4. เร่ือง ขอเชิญมาให้รายละเอียดข้อมูลร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตามหนังสือที่  ลป 52001(สภา)/84 ลงวันที่  10 กันยายน  
พ.ศ.2558 คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ขอเชิญให้นายกเทศมนตรีนครลําปางหรือผู้แทน  มาให้รายละเอียด
ข้อมูลร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ในวันที่ 11-13  กันยายน พ.ศ.2558  ซ่ึงนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
ผู้อํานวยการสํานัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียด ข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น  
การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ตามหนังสือเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001/ 5189  ลงวันที่ 10 กันยายน 2558  
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ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอให้

คณะกรรมการฯ ได้ทําการพิจารณาในรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  ดังนี้ 

ส่วนท่ี  1  คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  หน้าที่ 1/1 ถึง

หน้าที่ 1/5 ปรากฏตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2559 มีความชัดเจนถูกต้อง 
โดยสรุป  

ท่ีประชุมมีข้อซักถาม   

1 .  เ ร่ือง   การ ต้ัง จ่ายงบประมาณรายจ่าย ท่ัวไป ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามประมาณการรายรับ ต้ังไว้ 572,057,000 บาท เมื่อดูจากรายรับจริงปี 2557 เทศบาลฯมีรายรับจริง 
542,801,808.16 บาท ขอทราบเหตุผลว่าทําไมถึงต้ังประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น  

นายพิชิต โมกศรี  ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ กล่าวในภาพรวมการตั้งงบประมาณ  

ในส่วนของรายรับจะพิจารณารายรับจริงปีที่ผ่านมา คือ งบประมาณปี 2557 และรับจริงจนถึงปัจจุบัน 
มาประกอบการพิจารณา ซ่ึงในส่วนรายละเอียดของการประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 2559 ขอให้ 
ผู้อํานวยการกองคลัง สรุปช้ีแจงให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทราบ 

ผู้อํานวยการกองคลัง  ในส่วนของรายรับที่เทศบาลฯ ได้รับจัดสรร ในหมวดภาษีจัดสรร ประเภทภาษี

และค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ซ่ึงได้รับจัดสรรต้นปีงบประมาณ 2558 จํานวน 1,667,438.45 บาท 
งบประมาณดังกล่าว เป็นของปีงบประมาณ 2557 เนื่องจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลําปาง  
ได้เข้าตรวจงบการเงินประจําปีงบประมาณ 2557 พบว่ารายรับ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ต้อง
รับรู้เป็นรายได้ในปี 2557 ตามใบจัดสรรในระบบ GFMIS เมื่อวันที่   29-30 ก.ย. 2557 จึงทําให้ 
รายรับจริง ในปีงบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้นอีก จํานวน 1,667,438.45 บาท ดังนั้น ในส่วนของรายรับทั้งหมด  
จึงปรับเป็นยอดรายรับจริงทั้งสิ้น จํานวน  544,469,246.61 บาท  ทั้งนี้ ในส่วนของหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ในปีงบประมาณ 2557 รับจริง 172,274,465 บาท ประกอบกับในปัจจุบันได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2557-31 สิงหาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 191,469,191 บาท และหากรวมรายการที่กรมฯ ให้ตั้งรับเพิ่มใน
ปีงบประมาณ 2559 อีก 2 รายการ ก็จะมียอดรายรับจริงเงินอุดหนุนท่ัวไป รวมทั้งสิ้น 205,068,079 บาท  

กล่าวโดยสรุป คือ การตั้งประมาณการรายรับของเทศบาลจะใช้แนวทางการประมาณการ                    
ใหใ้กล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ 2557 ประกอบกับการประเมินจากยอดรายรับจริงจนถึงปัจจุบันของ
ปีงบประมาณ 2558 มาประกอบการตั้งประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 2559 ทั้งนี้  เป็นไปตามแนวทาง
หนั งสือสั่ งการของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่ ง เส ริมการปกครองท้อง ถ่ิน ซัก ซ้อมแนวทาง 
การตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2559  

 

2. เร่ือง ขอทราบวิธีการต้ังจ่ายและคิดค่าใช้จ่ายการบริหารบุคลากร ขอให้ช้ีแจง 

นายพิชิต โมกศรี  ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ ช้ีแจงในภาพรวมว่า การตั้งงบประมาณเป็น

ค่าใช้จ่ายในส่วนของการบริหารบุคลากร จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย  
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ว่าด้วยการบริหารบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 35 ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ สําหรับรายละเอียด
ให้ ผอ.กองวิชาการฯ ช้ีแจง  

ผอ.กองวิชาการฯ สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 

ทุกประเภท) ประจําปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 30.70 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวนทั้งสิ้น  
483,877,400 บาท โดยใช้ฐานคํานวณงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามแนวทางหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 55 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557  ทั้งนี้ ไม่รวมเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา / พนักงานจ้างซ่ึงจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไปที่ได้รับการจัดสรรจากกรมฯ  

ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียด ส่วนที่ 2 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 / 

รายงานประมาณการรายจ่ายและรายละเอียดตามแผนงาน ของสํานัก/กอง  ประจําปีงบประมาณฯ 2559 ของ
สํานักปลัดเทศบาล ได้แก่  1. งานบริหารท่ัวไป (สํานักปลัดเทศบาล/งานตรวจสอบภายใน) 2. งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   3. งานเทศกิจ  4. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
5. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  6. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  สถานีขนส่ง

ผู้โดยสารฯ  และของกองวิชาการและแผนงาน  ได้แก่  1.งานบริหารทั่วไป(งานประชาสัมพันธ์)   

2.งานวางแผนสถิติและวิชาการ  3.งานเทศกิจ (ฝ่ายนิติการ) 
ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียด ส่วนที่ 2 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 / 

รายงานประมาณการรายจ่ายและรายละเอียดตามแผนงาน  ประจําปีงบประมาณฯ 2559 ของกองคลัง ได้แก่ 

งานบริหารงานคลัง /ของสํานักการศึกษา ได้แก่  1.งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  2.งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 3.งานระดับมัธยมศึกษา  4.งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 5.งานกีฬาและนันทนาการ  
6.งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ร่วมกันพิจารณารายงานประมาณการรายจ่าย  ประจําปี 2559 ของ
สํานักปลัดเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารฯ , กองวิชาการและแผนงาน  กอง
คลั งและสํ านักการศึกษา  ได้ ซักถามรายละ เอียดประมาณการรายจ่ายต่ า งๆ  ทุกหมวดที่ ตั้ ง ไ ว้ 
โดยเจ้าหน้าที่ / พนักงานที่เก่ียวข้องได้ตอบข้อซักถามต่างๆ  จนคณะกรรมการเข้าใจอย่างละเอียด  มีงบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซีลําปาง) ต้อง
แก้ไขรูปแบบรายการใหม่ เป็นขนาดกว้าง 39.40 เมตร ยาว 47.00 เมตร งบประมาณ  20,000,000 บาท จะได้
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  1,500  ตารางเมตร  โดยมีเจ้าหน้าที่สํานักการช่างได้นํารูปแบบรายการที่ถูกต้องใหม่
มามอบให้ คณะกรรมการทุกคนรับทราบแล้ว   

ข้ อ สั ง เ ก ต   จ า ก ก า ร ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ปี ที่ ผ่ า น ม า  จ ะ เ ห็ น ว่ า ข้ อ มู ล 

การตั้งงบประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา เทศบาลฯ จะตั้งงบประมาณไว้ต่ํา เนื่องจากกิจการพาณิชย์ซบเซา  ส่วนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้จัดตั้งงบประมาณบางรายการไว้สูงมากขึ้น  เนื่องจากเทศบาลมีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น  ประกอบกับเทศบาลได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางมากขึ้น 
กว่าปีก่อนๆ 

และไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญัตติ 
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วันท่ี 12 กันยายน พ.ศ.2558 คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ต่อ) 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  วันนี้เป็นวันที่สองของการพิจารณา

รายละเอียดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียด ส่วนที่ 2 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 / 
รายงานประมาณการรายจ่ายและรายละเอียดตามแผนงานของสํานัก/กอง ประจําปีงบประมาณฯ 2559  ของ

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ได้แก่  1.งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข   2.งานโรงพยาบาล  3.งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 4.งานศูนย์บริการสาธารณสุข 5.งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
6.งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  7.งานตลาดสด และเรียนเชิญ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ ช้ีแจงข้อซักถาม
ของคณะกรรมการแปรญัตติ 

 นายพงค์กร  รัตนประเวศน์  ผอ.กองสาธารณสุขฯ ขอเรียนช้ีแจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ดังต่อไปนี้ งบฐานเงินเดือนของพนักงานของกองสาธารณสุขค่อนข้างสูง เนื่องจากพนักงานมีตําแหน่งหน้าที่
ชํานาญการหรือเช่ียวชาญชํานาญการ งานที่จัดทําด้านป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟู งบประมาณที่ใช้มากเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย  การให้คําแนะนํา และรักษาโรค เช่น กิจกรรมเยี่ยมถึงเรือนเยือนพันหลัง 
ในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา ส่วนปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายการจัดมหกรรมอนามัยดีชีวีมีสุข ,  
งานส่งเสริมอนุรักษ์ของก๋ินถ่ินเหนือ , การพัฒนาศักยภาพ อสม. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนการทํางานของ อสม. 43 กลุ่มๆ ละ 7,500 บาท งานจ้างกวาดถนน ดําเนินการเปลี่ยนวิธีการจ้างใน  
4 ภารกิจ ได้แก่ งานสวนสาธารณะ , งานถนน , งานตลาด และงานไฟฟ้า ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ ทุกหมวดได้
ประมาณการไวไ้ด้ ตามความเหมาะสมกับภารกิจงาน ดังปรากฎรายละเอียดในร่างเทศบัญญัติเร่ืองงบประมาณ
รายจ่าย 
 ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียด ส่วนที่ 2 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 / 

รายงานประมาณการรายจ่ายและรายละเอียดตามแผนงานของสํานัก/กอง ประจําปีงบประมาณฯ 2559 ของ
กองสวัสดิการสังคม ได้แก่ 1.งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 2.งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 3.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน และเรียนเชิญ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมฯ 
ช้ีแจงข้อซักถามของคณะกรรมการแปรญัตติ 

 นายสุนทร จวงพลงาม ผอ.กองสวัสดิการสังคม ขอเรียนช้ีแจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ดังต่อไปนี้ 

1. ค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นค่าเช่าใช้ และดูแลความปลอดภัย ภาษีโรงเรือน 
อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา  ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะน่ารู้สําหรับผู้สูงอายุและครอบครัว จัดประมาณ  
7 เดือนๆ ละ 2 คร้ัง งบประมาณ 400,000 บาท มีครอบครัวร่วมกิจกรรมด้วย  ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย 4 ครั้ง/เดือน รวม 7  กิจกรรม ตั้งงบประมาณไว้ 
400,000 บาท ส่วนกิจกรรมรดน้ําดําหัว ทาง สตง.ได้แนะนําไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ จึงจัดเป็น
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติแทน 

2. ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมธนาคารความดี เน้นกลุ่มผู้สูงอายุมาก  ซ่ึงใช้งบ 200,000 บาท   
เพื่อจัดทําข้อมูล ขยายฐานแนวคิดของชุมชน มีการบันทึก มีผู้รับรอง ภาพถ่ายกิจกรรมซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่า 
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ผู้สูงอายุส่วนมากก็ทําความดีอยู่ เสมอแล้ว เช่น ไปวัด พัฒนาต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน ประมาณการไว้ 580,000 บาท เน้นคณะกรรมการชุมชนทั้ง 9 คน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ปรากฏตามรายละเอียดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2559 มีความเหมาะสม 
ตามภารกิจงาน 

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียด ส่วนที่ 2 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 / 

รายงานประมาณการรายจ่ายและรายละเอียดตามแผนงานของสํานัก/กอง ประจําปีงบประมาณฯ 2559  ของ
สํานักการช่าง ได้แก่  1.งานไฟฟ้าถนน  2.งานสวนสาธารณะ 3.งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4.งาน

บําบัดน้ําเสีย 5.งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  6.งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเรียน
เชิญ  ผู้อํานวยการสํานักการช่าง ช้ีแจงข้อซักถามของคณะกรรมการแปรญัตติ 

 นายอรรณพ  สิทธิวงศ์  ผอ.สํานักการช่าง  ขอเรียนช้ีแจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ดังต่อไปนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ต 
งบประมาณตั้งไว้จํานวน  800,000 บาท เป็นขนาดกําลังผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 20 กิโลวัตต์ เพื่อ
ส่งเสริมเป็นเมือง LOW CARBON ลดก๊าซเรือนกระจก และประมาณการระยะเวลา 7-8 ปี ถึงจะคุ้มค่าการลงทุน 
ต้องมีการดูแลรักษาแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอร่ีอยู่เสมอ ถือว่าเป็นการทดลองใช้ตามนโยบายประหยัด
พลังงานและลดภาวะโลกร้อน 

2. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างปรับปรุงถนนเจริญประเทศ งบประมาณตั้งไว้ จํานวน 
10,364,000 บาท ก่อสร้างปรับปรุงถนนทิพย์วรรณ ก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบ
แม่น้ําวังฝ่ังซ้าย ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนลําปาง-แม่ทะ ซอย 5 โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซํ้าซาก  
บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจ และก่อสร้างปรับปรุงถนนสายต่างๆ  ตามรายละเอียดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จากการตรวจสอบถนนที่จะปรับปรุง นั้น ปรากฏว่า ถนนบางสายมี
สภาพดีบ้าง ชํารุดบ้าง เป็นถนนลูกรังบ้าง เป็นถนนสายสําคัญเพื่อการท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมในเทศกาล
ต่างๆ บ้างตามความจําเป็นและเหมาะสม 

3. โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณ 
ข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก โดยก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้
ดิน งบประมาณตั้งไว้จํานวน 31,100,000 บาท ซ่ึงทางเทศบาลมีความพร้อมค่าใช้จ่ายงานโยธาตลอดโครงการ 
เพื่อรองบงานไฟฟ้าจากส่วนกลางดําเนินงานร่วมกัน  หากดําเนินการได้สําเร็จก็จะเป็นโครงการที่ดีต่อไป 

4. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซีลําปาง) งบประมาณ
ตั้งไว้ จํานวน 20,000,000 บาท สํานักการช่างได้นํารูปแบบแปลนรายการชุดใหม่มามอบให้คณะกรรมการได้
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว มีขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 
และงานอื่นๆ เพื่อใ ช้รอง รับกิจกรรมการแข่ง ขันกีฬาของเทศบาล ซ่ึงอาคารโรงยิมข้างโรง เ รียน 
เทศบาล 4 นั้นจะถูกปรับปรุงเป็นสถานบริการรถม้า ตามนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางในอนาคต  
ซ่ึงผู้บริหารได้ประสานงานกับทางการท่องเที่ยวจังหวัดลําปางแล้ว แต่ยังไม่ได้นํา MOU ซ่ึงบริเวณก่อสร้าง
โครงการนี้ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9 ไร่ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ 
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           นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (ฉบับที่  2 )  พ.ศ.2557 ซ่ึงสํานักเลขาธิการรัฐมนตรี ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา  
ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เล่ม 132 ตอนพิเศษ 13 ง วันที่ 16 มกราคม 2558 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติรับทราบ 

 และไม่มีผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาเทศบาลผูใ้ดมายื่นหนังสือขอแปรญัตติแต่อย่างใด 

 วันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2558 คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (ต่อ) 

            นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ วันนี้เป็นวันที่สามของ 

การพิจารณารายละเอียดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
ตามกําหนดการจะเป็นส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ของสถานธนานุบาล และรายละเอียด 
งบกลาง ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และเรียนเชิญตัวแทนของสถานธนานุบาลฯ ช้ีแจงซักถามของคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียด ส่วนที่ 3 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจําปี 2559 / 

รายงานประมาณการรายจ่ายและรายละเอยีด ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการของสถานธนานุบาล 
โดยมีรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานธนานุบาล ปี 2559 

   ประมาณการรายรับ ทั้งสิ้น    45,700,200      บาท 
    ประมาณการรายจา่ย   ทั้งสิ้น  35,244,000  บาท 

 รายจ่าย   เงินทํานุบํารุงทอ้งถ่ิน 30%  ของกําไรสุทธิ เป็นเงิน  6,300,000  บาท 
     ทุนดําเนนิการ  50%   ของกําไรสุทธ ิ เป็นเงิน  10,500,000  บาท 
     เงนิบําเหน็จรางวัล 20%   ของกําไรสุทธิ เป็นเงิน              4,200,000  บาท 
 ส่วนรายละเอียด  ค่าใช้จ่าย หมวดอื่นๆ ปรากฏตามประมาณการรายจ่ายงบประมาณเฉพาะการ 
กิจการสถานธนานุบาล  ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี 2559 

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดงบกลาง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 
 และมีผู้มายื่นคําขอแปรญัตตฯิ ดังนี้ 

เวลา 14.25 น. ได้รับหนังสือคําขอแปรญัตติฯ ของนายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาล 
นครลําปาง ยื่นขอแปรญัตติฯ เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานธนาคารความดี (ตามเลขรับที่ 361 วันที่ 13 
กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 14.25 น.) 

เวลา 14.28 น. ได้รับหนังสือคําขอแปรญัตติฯ ของนายพิทักษ์ แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาล 
นครลําปาง  ยื่นขอแปรญัตติฯ เร่ือง ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเจริญประเทศ  ตั้งแต่ถนนรัษฎา ถึงบริเวณ 
บ้านเลขที่  227 และค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนประตูม้า ซอย 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 6/3 (ตามเลขรับ 
ที่ 362 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 14.28 น.) 
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เวลา 14.30 น. ได้รับหนังสือคําขอแปรญัตติฯ ของนายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  ยื่นขอแปรญัตติฯ เร่ือง  ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนทิพย์วรรณ ตั้งแต่บริเวณแยกถนนไฮเวย์ลําปาง  
– งาว ถึงบริเวณแยกถนนพหลโยธิน และค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณหน้าร้านอาหาร 
ตาลเดี่ยว ถึงบริเวณลําห้วยแม่กระติ๊บ (ตามเลขรับที่ 363 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 14.30 น. ) 

เวลา 14.35 น. ได้รับหนังสือคําขอแปรญัตติฯ ของนางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภา 
เทศบาลนครลําปาง  ยื่นขอแปรญัตติฯ เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง)  
และเร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า สะพานดํา (ตามเลขรับที่ 364  
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 14.35 น.) 

เวลา 14.40 น. ได้รับหนังสือคําขอแปรญัตติฯ ของนายสมัย  เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาล 

นครลําปาง  ยื่นขอแปรญัตติฯ เร่ือง ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้าม 
บิ๊กซีลําปาง)  และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดกองต้า (ตามเลขรับที่ 365 วันที่ 13 
กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 14.40 น. ) 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ 

แปรญัตติรับทราบว่า ได้ออกหนังสือแจ้งกําหนดวันพิจารณาคําแปรญัตติฯ ให้นายกเทศมนตรีนครลําปางและ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ (ผู้ยื่นคําขอแปรญัตติฯ) รับทราบ ตามหนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001 
(สภา) /93 ลงวันที่  13 กันยายน พ.ศ.2558 เร่ือง แจ้งกําหนดนัดการประชุมพิจารณาคําแปรญัตติ  
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  และหนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง แจ้ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ (ผู้ยื่นคําขอแปรญัตติฯ) ที่ ลป 52001(สภา) /94,95,96 และ 97 ลงวันที่ 13 กันยายน 
พ.ศ.2558  นําเรียนที่ประชุมทราบ 

 วัน ท่ี  1 4  กันยายน พ .ศ .2558 เ ร่ิ มประ ชุม เวลา  9 .00 น .  คณะกรรมการแปรญัตติ  

ได้พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และหารือกรณีที่
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สภาเทศบาลฯ ได้กําหนดไว้ 

 นายสมบูรณ์  คุ รุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามมติที่ประชุม 

สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3 คร้ังที่  2 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่  9 กันยายน  
พ.ศ.2558 โดยที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการฯ จํานวน 
3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 11-13 กันยายน พ.ศ.2558 และกําหนดพิจารณาคําแปรญัตติ จํานวน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 
14-15 กันยายน 2558 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ไปแล้วนั้น 
           ในการดําเนินการของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ดําเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อ บัง คับการประชุมสภาท้อง ถ่ิน  พ.ศ .2547 รวมที่ แ ก้ ไข เพิ่ ม เติม  ฉบับที่  2  พ.ศ .  2554 ข้อ  49 
ข้อ 112 ข้อ 113 ข้อ 114 ข้อ 115 โดยได้กําหนดนัดประชุมพิจารณาคําแปรญัตติในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558 
เวลา 9.00 น.-15.00 น. ณ ห้องประชุมสมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึงได้แจ้งนัดการประชุมพิจารณาคําแปรญัตติฯ ให้
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลฯ (ผู้ยื่นคําแปรญัตติ) ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว สําหรับเหตุผลของการ
แจ้งนัดประชุมวันพิจารณา คําขอแปรญัตติฯ เป็นวันที่ 15 กันยายน 2558 เนื่องจากเพื่อให้การแจ้งนัดประชุม
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พิจารณาคําขอแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 115 ซ่ึงจะต้องแจ้งนัด
ประชุมให้นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ยื่นคําแปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงก่อน
กําหนดเวลานัดประชุม  
           อนึ่ ง  ในวันนัดประชุมพิจารณาคําแปรญัตติ  คือ วันที่  15 กันยายน พ.ศ.2558 จึง เ ป็นเหตุ 
ที่ทําให้คณะกรรมการแปรญัตตไิม่สามารถดําเนินการพิจารณาคําแปรญัตติให้แล้วเสร็จในเวลาที่กําหนดไว้ด้วย
เหตุผลดังต่อไปนี้ 

            เหตุผลท่ีหนึ่ง คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รับหนังสือแจ้งนัดการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 3 ประจําปี 2558 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วาระที่ 1 และญัตติอื่นๆ ซ่ึงการดังกล่าว 
คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 7 คน มีความประสงค์ที่จะเข้าประชุมสภาเทศบาลฯในวันดังกล่าว  เนื่องจาก
เป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ และมีญัตติสําคัญที่จะต้องพิจารณาให้ความเห็นต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลฯ  

           เหตุผลท่ีสอง ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 9.00 น.-15.00 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาล

เป็นวันนัดประชุมพิจารณาคําขอแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ที่ได้ยื่นคําขอแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติไว้ 
และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แจ้งนัดประชุมพิจารณาคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นเสนอคําแปรญัตติ เข้าช้ีแจง  
แสดงความคิดเห็นในการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไปแล้วนั้น  
           จากเหตุผลทั้งสองประการดังกล่าว ทําให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไม่สามารถดําเนินการพิจารณาคํา
แปรญัตติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สภาเทศบาลนครลําปางได้กําหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณา 
คําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 116 กระผมจึงขอหารือ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
   ทั้งนี้  ในนามของประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ จะรายงานต่อประธานสภาเทศบาล
ไ ด ้ร ับ ท ร า บ  แ ล ะ จ ะ ต ้อ ง เ ส น อ ญ ัต ต ิ เ ร่ื อ ง  ข อ ข ย า ย เ ว ล า ก า ร พิ จ า ร ณ า คํ า แ ป ร ญั ต ติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาให้ขยายเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558 จากระยะเวลา 9.00 น.- 15.00 น. 
เป็นระยะเวลา 9.00 น.- 18.00 น. ต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ และให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  รายงานประธานสภา
เทศบาลนครลําปางเพื่อทราบ และเสนอญัตติ เร่ือง ขอขยายเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อ
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พิจารณาให้ขยายเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558  จากระยะเวลา 9.00 น.- 15.00 น. เป็นระยะเวลา 9.00 น.- 18.00 น. 
ต่อไป 

 เลิกประชุมเวลา 15.00  น. 

           วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ.2558  เร่ิมประชุมเวลา  9.00 น. 
            เมื่ อคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 มาพร้อมแล้ว นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังนี้ 

            ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
            เมื่ อคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  มาพร้อมแล้ว นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีเร่ืองที่จะแจ้งให้ที่
ประชุมทราบได้แก่ 

1. วันนี้เป็นวันนัดประชุมเพื่อพิจารณาคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.ตามที่ได้นัดหมายโดยได้แจ้งให้นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ยื่นคําขอแปรญัตติ ทราบแล้วนั้น 

2. ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้รายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ต่อประธานสภาเทศบาลฯ และจะขอขยายการประชุมพิจารณาคําแปรญัตติจากเวลา 9.00 – 15.00 น. เป็นเวลา 
9.00 – 18.00 น. ของวันที่ 15 กันยายน 2558 นี้ เนื่องจากวันที่ 15 กันยายน 2558 มีการนัดประชุมสภาฯ  
เวลา 10.00 น. ซ่ึงได้เสนอญัตติ เร่ือง ขอขยายเวลาพิจารณาคําแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาให้ขยายเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติ 
ต่อไป   

 ท่ีประชุม   รับทราบ 

 ในเวลา 9.20 น.  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้มายื่นหนังสือ ที่ ลป 52001/5286 ลงวันที่  15 
กันยายน 2558 เ ร่ือง ขอให้ระงับการนํา คําแปรญัตติ เข้ าสู่ การประ ชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  
พร้อมแนบรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาคําแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 1 ชุด 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ด้วย นายกิตติภูมิ นามวงค์ 

นายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้ยื่นหนังสือ ที่ ลป 52001/5286 ลงวันที่  15 กันยายน 2558 เร่ือง ขอให้ระงับ 
การนําคําแปรญัตติเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เนื่องจากคําเสนอขอแปรญัตติของสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ผู้ยื่นคําขอแปรญัตติฯ ทั้ง 5 ฉบับ เป็นการเสนอแปรญัตติที่ไม่ชอบด้วยระเบียบ กฎหมาย
หลายๆ ประการ  ทั้งนี้ นายกเทศมนตรี ได้แนบรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาคําแปรญัตติ  
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 1 ชุด จากหนังสือดังกล่าว
นายกเทศมนตรีฯ ได้ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติระงับการประชุมพิจารณาคําขอแปรฯ ของสมาชิกสภา 
ที่ยื่นคําแปร จึงขอหารือที่ประชุม กรณีที่ นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นหนังสือที่ ลป 52001/5286 ลงวันที่ 15 
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กันยายน 2558 เร่ือง ขอให้ระงับการนําคําแปรญัตติเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติและขอให้ที่ประชุม
ได้พิจารณา 

            นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง กรรมการแปรญัตติ  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ดําเนินการพิจารณา

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อ บัง คับการประชุมสภาท้อง ถ่ิน  พ.ศ .2547 รวมที่ แ ก้ ไข เพิ่ ม เติม  ฉ บับที่  2  พ .ศ .2554 ข้อ  49  

ข้อ 112 ข้อ 113 ข้อ 114 ข้อ 115 เป็นการชอบด้วยระเบียบฯ และได้แจ้งนัดประชุมโดยเรียนเชิญ

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ยื่นคําแปรญัตติ เข้าช้ีแจง แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติได้ตลอดระยะเวลาการพิจารณา ดังนั้น กรณีที่นายกเทศมนตรีฯ ได้มีหนังสือขอให้ระงับการนําคําแปร
ญัตติเข้าสู่การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จึงขอให้ที่ประชุมได้บรรจุเป็นวาระการประชุม
เพื่อพิจารณา 

มติท่ีประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้บรรจุ เร่ือง ขอให้ระงับการนํา 
คําแปรญัตติเข้าสู่วาระการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ กระผมขออนุญาตให้
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ได้อ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อจาก
กระผมครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ และสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม  นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  ขออนุญาตอ่าน
รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อนะครับ  แต่ก่อนที่จะอ่านรายงานต่อไปนั้น ขอ
กลับมาดูหน้าแรกผิดที่ พ.ศ. ทุกท่านคงจะเห็นแล้วนะครับ ข้อความว่า  ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการฯ จํานวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 กันยายน 2559 แก้ไขเป็น 2558 ครับ และข้อความ 
พิจารณาคําขอแปรญัตติ จํานวน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 – 15 กันยายน 2559 แก้ไขเป็น 2558 นะครับ  
และบรรทัดล่างสุด ข้อความ 9 กันยายน พ.ศ.2559  แก้ไขเป็น พ.ศ.2558 รวม 3 จุด นะครับ ทีนี้ก็
กลับมารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อจากท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
นะครับที่อ่านมาถึงหน้า 11  ผมขออนุญาตอ่านต่อในระเบียบวาระที่ 2 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณา เร่ือง ขอให้ระงับการนําคําแปรญัตติเข้าสู่การประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ  (ตามหนังสือเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001/5286  ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.

2558) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ด้วย นายกิตติภูมิ นามวงค์  
นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ได้ยื่นหนังสือ ที่ ลป 52001/5286  ลงวันที่ 15 กันยายน 2558 เร่ือง ขอให้ระงับ
การนําคําแปรญัตติเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  เนื่องจากคําเสนอขอแปรญัตติของสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ผู้ยื่นคําขอแปรญัตติฯ ทั้ง 5 ฉบับ นายกเทศมนตรีฯ เห็นว่าเป็นการเสนอแปรญัตติที่ไม่ชอบ
ด้วยระเบียบกฎหมายหลายๆ ประการ  ดังนี้ 
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1. การจัดทําร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลนคร 
ลําปางดังกล่าว ไดใ้ช้แผนพัฒนาเทศบาลเป็นกรอบในการดําเนินการ ซ่ึงแผนพัฒนาเทศบาลดังกล่าวเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน และมีความสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดย
มีสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทําแผนฯ ด้วย และเทศบาลฯ ได้มีการประกาศใช้แผนฯ  
อย่างเป็นทางการแล้ว ดังนั้น การที่สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอคําขอแปรญัตติ โดยลดรายจ่ายที่ตั้งจ่ายไว้
คงเหลือ 0 บาท ซ่ึงเท่ากับว่าได้ตัดโครงการดังกล่าวออกไป หรือในกรณีที่มีการลดค่าใช้จ่ายลงจนไม่สามารถ
ดําเนินโครงการได้ย่อมทําให้การบริหารงานของเทศบาลนครลําปาง ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล อันเป็น
การขัดกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
กรณีนี้ จึงเห็นได้ว่าการเสนอคําแปรญัตติขอแปรญัตติลดค่าใช้จ่ายลดลงดังที่ปรากฎ เป็นการกระทําที่ไม่ชอบ
ด้วยระเบียบกฎหมาย 

2. ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอคําแปรญัตติ  โดยลดรายจ่ายลงเหลือ 0 บาท ดังที่ปรากฏ  
นั้น ย่อมถือว่าเป็นการกระทําที่กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประชาชนในท้องถ่ินอย่างร้ายแรงซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 32 ทวิ ได้บัญญัติให้สมาชิกสภาเทศบาล 
จํ า น ว น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ก่ึ ง ห นึ่ ง ข อ ง จํ า น ว น ส ม า ชิ ก เ ท่ า ที่ มี อ ยู่  ห รื อ น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี อ า จ เ ส น อ 
ต่อประธานสภา เพื่ อ ให้มีการออกเสียงประชามติ ในท้อง ถ่ินได้ และประกาศให้ประชาชนทราบ  
ดังนั้น หากคณะกรรมการแปรญัตติจะมีการประชุมพิจารณาคําขอแปรญัตติ กรณีที่มีการขอลดค่าใช้จ่าย 
เหลือ 0 บาท  ก็จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนการทําประชามติตามข้างต้นเสียก่อน และหากประชาชน 
ส่วนใหญ่เห็นชอบให้ตัดโครงการที่ลดค่าใช้จ่ายเหลือ 0 บาท ออกไป คณะกรรมการแปรญัตติและสภาเทศบาล 
จึงจะสามารถดําเนินการต่อไปได้ 

3. การที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ เสนอคําแปรญัตติขอลดค่าใช้จ่ายในรายละเอียดประมาณการ 
รายจ่ายลงเหลือ 0 บาท หลายโครงการ และลดค่าใช้จ่ายบางรายการลงนั้น หากคณะกรรมการฯ เห็นชอบตาม
คําเสนอขอแปรญัตติ และต่อมาสภาเทศบาลก็ให้ความเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติแล้วย่อมส่งผลให้
งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลดลงตามไปด้วย ซ่ึงหากเป็น
เช่นนั้น ก็จะทําให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลสูงเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดอย่าง 
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าคําเสนอขอแปรญัตติลดค่าใช้จ่ายของสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 5 ฉบับ   
ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากจะทําให้ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

4. เมื่อพิจารณาจากการที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ยื่นคําขอเสนอลดค่าใช้จ่ายลงหลายรายการซ่ึง 

แต่ละโครงการล้วนก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวม อาทิเช่น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
กาดกองต้า ตั้งไว้ 500,000 บาท  มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอขอแปรญัตติลดค่าใช้จ่ายลงเหลือ 0 บาท 
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งไว้ 3,000,000 บาท  ลดลงเหลือ 2,500,000 บาท โครงการจัดกิจกรรม
รําลึกประ วัติศาสตร์รถไฟ รถม้า  สะพานดํา  ตั้ ง ไว้  500,000 บาท ลดลงเหลือ  200,000 บาท  
เ ป็นต้น  ทั้ งที่ โ ครงการดั งกล่ าว เ ป็น โครงการที่ ส่ ง เส ริมศิลป วัฒนธรรมประ เพณีอันดี ง าม  และ 
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ช่วยให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดลําปางมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน และสอดคล้องกับที่การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทยได้คัดเลือกให้จังหวัดลําปาง เป็น 1 ใน 12 จังหวัด เมืองต้องห้ามพลาด ซ่ึงได้ก่อให้เกิดประโยชน์
กับประชาชนโดยรวมเป็นอย่างยิ่ ง  การที่ สมา ชิกสภาเทศบาลได้ เสนอขอแปรญัตติลดค่าใ ช้จ่ าย 
ในลักษณะดังกล่าวย่อมจะส่งผลให้การท่องเที่ยวต้องหยุดชะงัก และนอกจากนี้ยังได้ปรากฏว่ามีสมาชิกสภา
เทศบาลได้ยื่นคําเสนอขอลดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนอีกหลายรายการ ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางไม่มีความปลอดภัย ทําให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก และสร้างความเสียหายให้กับเทศบาลนคร
ลําปางเป็นอย่างมาก  ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแนวทางของกระทรวงมหาดไทยที่ได้เคยมีคําวินิจฉัยไว้ทํานองว่า 
“การลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในท้องถ่ิน ฯลฯ ”แล้ว จะ
เห็นได้ว่า การเสนอขอแปรญัตติลดค่าใช้จ่ายของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
 ด้วยเหตุและผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีนครลําปาง จึงแจ้งมายังประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติฯ เพื่อขอให้ระงับยับยั้ งการนําคําเสนอขอแปรญัตติ ของสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 5 ฉบับ  
ตามระ เบี ยบวาระการประ ชุม โดย ไม่ นํ า เ ข้ าสู่ ก า รประ ชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  เนื่ อ งจาก 
เป็นคําขอแปรญัตติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงช่ือ  
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง กรรมการแปรญัตติฯ  ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้แจ้งขอให้ระงับการนํา

คําแปรญัตติเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ด้วยเห็นว่าไม่ชอบด้วยระเบียบกฎหมายหลายๆประการ 
ดังนี้ 
           ข้อ 1.การจัดทําร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลนคร
ลําปางดังกล่าว ไดใ้ช้แผนพัฒนาเทศบาลเป็นกรอบในการดําเนินการ ซ่ึงแผนพัฒนาเทศบาลดังกล่าวเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน และมีความสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทํา
แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ  
กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทําแผนฯ ด้วย และเทศบาลฯ ได้มี
การประกาศใช้แผนฯ อย่างเป็นทางการแล้ว ดังนั้น การที่สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอคําขอแปรญัตติ โดยลด
รายจ่ายที่ตั้งจ่ายไว้คงเหลือ 0 บาท ซ่ึงเท่ากับว่าได้ตัดโครงการดังกล่าวออกไป หรือในกรณีที่มีการลดค่าใช้จ่าย
ลงจนไม่สามารถดําเนินโครงการได้ย่อมทําให้การบริหารงานของเทศบาลนครลําปาง ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาล อันเป็นการขัดกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2548 กรณีนี้ จึงเห็นได้ว่าการเสนอคําแปรญัตติขอแปรญัตติลดค่าใช้จ่ายลดลงดังที่ปรากฎ เป็นการกระทํา
ที่ไม่ชอบด้วยระเบียบกฎหมาย 
 กระผมมีความเห็นว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้อง ถ่ิน  พ.ศ .2548 ไม่ ใ ช้ บัง คับเ ก่ียวกับการแปรญัตติของสมาชิกสภา เทศบาล คณะกรรมการ 
แปรญัตติฯ ได้พิจารณาคําขอแปรญัตติ ทั้ง 5 ฉบับ มีความเห็นว่าไม่ขัดกับระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  2 พ.ศ.2554 หมวด 4 งบประมาณ  
ข้อ 61 ห้ามไมใ่ห้แปรญัตตใินรายการและจํานวนเงินซ่ึงมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
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            (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ (2) รายจ่ายซ่ึงเป็นจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย ถ้ามีปัญหาว่า 
รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพัน ตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถ่ินเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด  

             ข้อ 2  ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอคําแปรญัตติ  โดยลดรายจ่ายลงเหลือ 0 บาท ดังที่

ป รากฏ  นั้ น  ย่ อม ถือว่ า เ ป็ นการกระ ทําที่ ก ระทบ ถึงประ โ ยชน์ ไ ด้ เ สี ย ขอ งประชาชนในท้ อ ง ถ่ิ น 
อย่างร้ายแรงซ่ึงตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 32 ทวิ ได้บัญญัติให้
สมาชิกสภาเทศบาล จํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ หรือนายกเทศมนตรีอาจเสนอต่อ
ประธานสภา  เพื่ อ ให้ มี การออก เสี ย งประชามติ ใ นท้ อ ง ถ่ิน ได้ และประกาศ ให้ประชาชนทราบ  
ดังนั้น หากคณะกรรมการแปรญัตติจะมีการประชุมพิจารณาคําขอแปรญัตติ กรณีที่มีการขอลดค่าใช้จ่าย 
เหลือ 0 บาท  ก็จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนการทําประชามติตามข้างต้นเสียก่อน และหากประชาชน 
ส่วนใหญ่เห็นชอบให้ตัดโครงการที่ลดค่าใช้จ่ายเหลือ 0 บาท ออกไป คณะกรรมการแปรญัตติและสภาเทศบาล 
จึงจะสามารถดําเนินการต่อไปได้ 
           กระผมมีความเห็นว่ า  ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ .2496 และที่ แ ก้ ไข เพิ่ ม เติม ถึง  
ฉบับที่ 12 พ.ศ.2552 มาตรา 32 ทวิ ในกรณีกิจการอื่นใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาลหรือ
ประชาชนในท้องถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่า ก่ึงหนึ่ งของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 
หรือนายกเทศมนตรีอาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาล เพื่อให้มีการออกเสียงประชามตใินท้องถ่ินได้และ 
ประกาศให้ประชาชนทราบ การออกเสียงประชามติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอปรึกษาความเห็นของ
ประชาชนว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกิจการสําคัญในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ตามวรรคหนึ่ง ซ่ึงมิใช่เร่ืองที่ขัดหรือ
แย้งต่อกฎหมาย การออกเสียงประชามติที่เก่ียวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่ง
โดยเฉพาะจะกระทํามิได้  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ การออกเสียง
ประชามติตามมาตรานี้ ให้มีผลเป็นเพียงการให้คําปรึกษาแก่สภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีในเร่ืองนั้น 
หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ 
 จากมาตรานี้ เห็นว่า  เ ป็นขั้นตอนของฝ่ายบริหาร ก่อนที่จะเข้าบรรจุแผนฯ และการจัดทํา 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ก่อนนําเสนอขอรับความเห็นชอบต่อที่ประชุมสภาฯและถึงแม้ว่านายกเทศมนตรี 
เห็นว่าควรจะต้องทําประชามติ  แต่มาตรานี้ ก็มีผลเป็นเพียงการให้คําปรึกษา เท่านั้น 

ข้อ 3 การที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ เสนอคําแปรญัตติขอลดค่าใช้จ่ายในรายละเอียดประมาณการ

รายจ่ายลงเหลือ 0 บาท หลายโครงการ และลดค่าใช้จ่ายบางรายการลงนั้น หากคณะกรรมการฯ เห็นชอบตาม
คําเสนอขอแปรญัตติ และต่อมาสภาเทศบาลก็ให้ความเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติแล้วย่อมส่งผลให้
งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลดลงตามไปด้วย ซ่ึงหากเป็น
เช่นนั้น  ก็จะทําให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลสูงเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดอย่าง
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าคําเสนอขอแปรญัตติลดค่าใช้จ่ายของสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 5 ฉบับ  
ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากจะทําให้ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
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 กระผมมีข้อเท็จจริง นําเรียนต่อที่ประชุม คือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้
ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท) ในร่างเทศบัญญัติฯงบประมาณประจําปี 2559  ตั้งไว้  148,536,830  บาท  

คิดเป็นร้อยละ 30.70 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวนทั้งสิ้น 483,877,400 บาท โดยใช้ฐานคํานวณ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามแนวทางหนังสือ ที่ มท 0809.2 / ว 55 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 
 ซ่ึงกรณีที่นายกเทศมนตรีฯ ให้ระงับการพิจารณาคําแปรญัตติว่า การที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ เสนอ

คําแปรญัตติขอลดค่าใช้จ่ายในรายละเอียดประมาณการรายจ่ายลงเหลือ 0 บาท หลายโครงการ และลด
ค่าใช้จ่ายบางรายการลงนั้น หากคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามคําเสนอขอแปรญัตติ และต่อมาสภาเทศบาลก็ให้
ความเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ย่อมส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลดลงตามไปด้วย นั้น 
 ขอเรียนช้ีแจงว่า  ในกรณี ถ้าคณะกรรมการแปรญัตติและสภาเทศบาลฯ เห็นชอบให้ลดค่าใช้จ่ายตาม
คําขอแปรญัตติ ทั้ง 5 ฉบับ เป็นจํานวนเงิน 38,187,000 บาท จะทําให้งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท) ในร่างเทศบัญญัติฯ

งบประมาณประจําปี 2559 ตั้งไว้  148,536,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.32 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
จํานวนทั้งสิ้น 445,690,400 บาท ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าคําเสนอขอแปรญัตติลดค่าใช้จ่ายของสมาชิกสภาเทศบาล 
ทั้ง  5 ฉบับ กรณี  ถ้าคณะกรรมการแปรญัตติ  และสภาเห็นชอบ จะไม่ส่งผลให้สัดส่วนค่าใ ช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลสูงเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดแต่อย่างใด และไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของท้องถ่ินพ.ศ.2542 

             ข้อ 4  เมื่อพิจารณาจากการที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ยื่นคําขอเสนอลดค่าใช้จ่ายลงหลายรายการซ่ึง

แต่ ล ะ โ คร ง กา รล้ ว น ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ปร ะ โ ย ชน์ แ ก่ ป ระ ช า ชน โ ด ย รว ม  อ า ทิ เ ช่ น  โ คร ง ก า รส่ ง เ ส ริ ม 
การท่องเที่ยวกาดกองต้า ตั้งไว้ 500,000 บาท  มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอขอแปรญัตติลดค่าใช้จ่ายลงเหลือ 0 
บาท โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งไว้ 3,000,000 บาท  ลดลงเหลือ 2,500,000 บาท โครงการจัด
กิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า สะพานดํา ตั้งไว้ 500,000 บาท ลดลงเหลือ 200,000 บาท เป็นต้น 
ทั้งที่โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และช่วยให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
จังหวัดลําปางมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน และสอดคล้องกับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกให้จังหวัด
ลําปาง เป็น 1 ใน 12 จังหวัด เมืองต้องห้ามพลาด ซ่ึงได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยรวมเป็นอย่างยิ่ง 
การที่สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอขอแปรญัตติลดค่าใช้จ่ายในลักษณะดังกล่าวย่อมจะส่งผลให้การท่องเที่ยว
ต้องหยุดชะงัก และนอกจากนี้ยังได้ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลได้ยื่นคําเสนอขอลดค่าใช้จ่ายโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงถนนอีกหลายรายการ ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนผูใ้ช้เส้นทางไม่มีความปลอดภัย ทําให้การสัญจร
ไปมาไม่สะดวก และสร้างความเสียหายให้กับเทศบาลนครลําปางเป็นอย่างมาก  ดังนั้น เมื่อพิจารณาจาก
แนวทางของกระทรวงมหาดไทยที่ ไ ด้ เคยมี คํ าวินิ จ ฉัย ไว้ ทํ านองว่ า  “การลด จํานวนเงิน 
ที่ขออนุญาตจ่ายดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในท้องถ่ิน ฯลฯ ” แล้ว จะเห็นได้ว่า การเสนอ
ขอแปรญัตติลดค่าใช้จ่ายของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

ขอเรียนช้ีแจงว่า  จากการพิจารณาตามข้อ 4 ตามที่ นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี ฯ  
ได้แจ้งให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ล้วนแต่ไม่เป็นความจริง ซ่ึงในการทํางานของสมาชิกสภาเทศบาล
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นครลํ าปา ง  เ ป็นการดํ า เ นิ นกา รตามหน้ าที่ ที่ กฎหมายและระ เบี ยบฯ  กํ าหนด ไ ว้ ทุ กประการ   
การที่นายกเทศมนตรีฯ แจ้งต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติว่า การกระทําของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในการ
ยื่นคําแปรญัตติ เป็นการกระทําโดยมิชอบและขัดระเบียบกฎหมายนั้น การที่นายกเทศมนตรีได้ยื่นหนังสือ  
ที่ ลป 52001/5286 ลงวันที่  15 กันยายน 2558 เร่ือง ขอให้ระงับการนําคําแปรญัตติเข้าสู่การประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ เนื่องจากคําเสนอขอแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผู้ยื่นคําขอแปร
ญัตติฯ ทั้ง 5 ฉบับ โดยที่นายกเทศมนตรีฯ เห็นว่าเป็นการเสนอแปรญัตติที่ไม่ชอบด้วยระเบียบกฎหมายหลายๆ 
ประการ นั้น น่าจะเข้าข่ายการข่มขู่ คุกคาม และก้าวล่วงการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล (ผู้ยื่นคําขอ
แปรญัตติ) ,คณะกรรมการแปรญัตติฯ รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลฯ ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ไม่ตกอยูใ่นอาณัติ
การบังคับของผูใ้ด นําเรียนที่ประชุมพิจารณา 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามที่ได้มีการอภิปรายให้ความเห็น
ข้อเท็จจริงตามที่นายบริบูรณ์ นําเ รียนที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่าอย่างไร 
จะระงับคําแปรญัตติ หรือจะดําเนินการประชุมพิจารณาคําแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบ
วาระการประชุมฯ ต่อไป  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 

           มติท่ีประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาเร่ือง ขอให้ระงับการนําคําแปรญัตติเข้าสู่ 

การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (ตามหนังสือเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001/5286 ลงวันที่ 15 กันยายน 

พ.ศ.2558) ของนายกเทศมนตรี  แล้วเห็นว่าไม่มีบทบัญญัติในระเบียบและกฎหมายใด ให้อํานาจ
นายกเทศมนตรีในการกระทําเช่นนี้ น่าจะเข้าข่ายการข่มขู่ คุกคาม ถือเป็นการก้าวล่วงการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกสภาเทศบาล (ผู้ยื่นคําขอแปรญัตติ) ,คณะกรรมการแปรญัตติฯ รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลฯ ซ่ึงปฏิบัติ
หน้าที่โดยสุจริต ไม่ตกอยู่ในอาณัติการบังคับของผู้ใด  จึงเป็นการไม่ชอบ  และได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่รับ
พิจารณา เร่ือง ขอให้ระงับการนําคําแปรญัตติเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  พร้อมกับมีมติ  ให้
สําเนาหนังสือและรายละเอียดดังกล่าวให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบด้วย 
          และให้ดําเนินการประชุมพิจารณาคําแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ 
ต่อไป โดยใช้รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ช้ีแจงไว้ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ 

 ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ือง พิจารณาคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

3.1 เร่ือง พจิารณาคําขอแปรญัตติของ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ 
แปรญัตติฯ ได้พิจารณาคําแปรญัตติของ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
ตามหนังสือ เร่ือง ขอเสนอคําแปรญัตติฯ ลงวันที่  13 กันยายน พ.ศ.2558 เร่ือง เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีสมาชิกรับรองถูกต้อง เรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มี
การแปรญัตติ ดังนี้ 
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ขอลดรายจ่าย ที่ตั้งจ่ายในรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               
            ข้อ 1. หน้าท่ี 2.7/113  ข้อความเดิม  ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนทิพย์วรรณ ตั้งแต่บริเวณ 
แยกถนนไฮเวย์ลําปาง-งาว ถึงบริเวณแยกถนนพหลโยธิน  ตั้งไว้  3,185,000 บาท โดยขอลดรายจ่าย  
คงเหลือ 0 บาท   

  ข้อ 2. หนา้ 2.7/113 ข้อความเดิม  ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย ์ตัง้แต่บริเวณหน้าร้านอาหาร

ตาลเดี่ยวถึงบริเวณลาํห้วยแมก่ระติ๊บ ตั้งไว้ 2,777,000 บาท โดยขอลดรายจ่ายคงเหลือ 0 บาท 

           และขอเชิญนายสมหมาย พงษไ์พบูลย ์ผู้เสนอคําขอแปรญัตต ิช้ีแจง 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอช้ีแจงเหตุผลการยื่นคําขอแปร

ญัตติ 2 เร่ือง คือ  
  1. การก่อสร้างปรับปรุงถนนทิพย์วรรณ การก่อสร้างถนนดังกล่าวยังไม่มีความจําเป็น เนื่องจากอาจ

ทําให้เกิดปัญหาการจราจรได้ และสภาพถนนเสียหายเป็นบางจุด ควรซ่อมแซมเป็นบางจุด บางช่วงเท่านั้น ทั้งนี้ 
เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณจากเงินภาษีของประชาชน 
 2.การก่อสร้างถนนบุญวาทย ์ตั้งแต่บริเวณร้านอาหารตาลเดี่ยว ถึงบริเวณลําห้วยแม่กระติ๊บ สภาพ
ถนนบางส่วนดี บางช่วงมนี้ําขังบ้าง ไม่เสียหายมาก ควรใช้การซ่อมแซมปรับปรุงเพียงบางช่วงถนน 
ที่จําเป็นเท่านัน้ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ จากคําแปรญัตติและคําช้ีแจงของ

นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ยืน่คําแปรญัตติ ได้ช้ีแจงเหตุผลไปแลว้นั้น  กระผมขอให้
คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน ได้นาํหนังสอืคําช้ีแจงของนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดส้ําเนาให้มาใช้ประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ด้วย และขอมติที่ประชุม 

1.ขอลดรายจ่าย ที่ตั้งจ่ายในรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   

หน้ า ท่ี  2 . 7 / 1 1 3   ข้ อความ เ ดิม   ค่ า ก่ อส ร้ า งป รับป รุ งถนนทิพย์ ว รรณ ตั้ ง แต่ บ ริ เ วณ 

แยกถนนไฮเวย์ลําปาง-งาว ถึงบริเวณแยกถนนพหลโยธิน  ตั้งไว้ 3,185,000 บาท โดยขอลดรายจ่าย คงเหลือ 
0 บาท   

มติท่ีประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นด้วยกับร่างเดิมจํานวน  4 เสียง  

                   คณะกรรมการแปรญัตติฯ  เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ จํานวน 2 เสยีง  
                   และนายสมหมาย พงษไ์พบูลย ์สมาชิกสภาเทศบาลฯ (ขอสงวนคําแปรญัตติ) 
2.ขอลดรายจ่าย ที่ตั้งจ่ายในรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2559  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
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             หน้า 2.7/113 ข้อความเดิม  ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตัง้แต่บริเวณหน้าร้านอาหาร 

ตาลเดี่ยวถึงบริเวณลาํห้วยแมก่ระติ๊บ  ตั้งไว ้2,777,000 บาท  โดยขอลดรายจา่ย คงเหลือ 0 บาท 

มติท่ีประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นด้วยกับร่างเดิมจํานวน  4 เสียง  
                   คณะกรรมการแปรญัตติฯ  เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ จํานวน 2 เสยีง  
                   งดออกเสยีง 1 เสียง และนายสมหมาย พงษไ์พบูลย ์สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

             (ขอสงวนคําแปรญัตติ) 
      เวลา 9.55 น. นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้เสนอประธานฯ 
พักการประชุมเพื่อขออนุญาตเข้าประชุมสภาฯ ในเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา  คณะกรรมการแปรฯ ได้
ลงมติให้พักการประชุม เพื่อไปร่วมประชุมสภาฯ จนเสร็จสิ้นแล้วให้กลับมาประชุมคณะกรรมการแปรญัตติต่อ 
ในเวลา 13.30 น. 

 มติท่ีประชุม   พักการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. (ต่อ) 
   เวลา 13.30 น. นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แจ้งมติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 3 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558 ได้มีมติให้ขยาย
เวลาการพิจารณาคําแปรญัตติฯ จากระเวลา 9.00 น.-15.00 น. เป็นเวลา 9.00 น.-18.00น. ดังนั้น  
จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ เร่ิมประชุมการพิจารณาคําแปรญัตติ ของผู้ยื่นคําขอแปรญัตติ (ต่อ) 

2.2 เร่ือง พิจารณาคําขอแปรญัตติของ นายสมัย เมฆนคร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ 

แปรญัตติฯ ได้พิจารณาคําแปรญัตติของ นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตามหนังสือ  
เร่ือง ขอเสนอคําแปรญัตติฯ ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2558 เร่ือง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีสมาชิกรับรองถูกต้อง เรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ ดังนี้ 

  1.ขอลดรายจ่ายที่ตั้งจ่ายในรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ   
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท อาคารต่างๆ 

  หน้าท่ี 2.7/142  ข้อความเดิม  ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  บริเวณตลาดเทศบาล 4  

(ตรงข้ามบิ๊กซี ลําปาง)  ตัง้ไว ้ 20,000,000 บาท  โดยขอลดรายจ่าย คงเหลือ  0  บาท 

  2. ขอลดรายจ่ายที่ตั้งจ่ายในรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย   

 หน้ า  2 . 7 / 1 5 2  ข้ อคว าม เ ดิม   ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ นกา ร จัด กิจกรรม ส่ ง เ ส ริม การท่ อ ง เที่ ย ว 

กาดกองต้า  ตั้งไว้ 500,000 บาท  โดยขอลดรายจ่าย คงเหลือ  0  บาท 



32 

 

 

 ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน ไดน้ําหนังสือคําช้ีแจงของนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดส้ําเนาใหม้าใช้
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯด้วย   

 นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ เนื่องจากขณะนี้เวลา 14.05 น. 

นายสมยั เมฆนคร สมาชิกสภาฯ ผู้ยืน่คําขอแปรญัตติ ไม่มาประชุมช้ีแจงตามที่นดัหมาย นับแต่เวลาที่

คณะกรรมการฯ ได้เร่ิมประชุมเกินกว่าสามสิบนาที ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 

พ.ศ.2547 รวมที่แก้ไขเพิ่มเตมิฯ ข้อ 115 วรรคสอง ให้ถือว่าผู้แปรญัตตไิด้ถอนคาํแปรญัตตินั้นแล้ว 

 ท่ีประชุม  รับทราบ  

 2.3 เร่ือง พิจารณาคาํขอแปรญัตติของ นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการแปร

ญัตติฯ ได้พิจารณาคําแปรญัตติของ นายพิทักษ์  แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตามหนังสือ  
เร่ือง ขอเสนอคําแปรญัตติฯ ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2558 เร่ือง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีสมาชิกรับรองถูกต้อง เรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ ดังนี้ 

    1.ขอลดรายจ่ายที่ตั้งจ่ายในรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ .  2559   แผนงานส ร้า งความเข้มแ ข็ งของ ชุมชน งานส่ ง เส ริมและสนับสนุ น 
ความเข้มแข็งชุมชน งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย  

    หน้าท่ี 2.7/132  ข้อความเดิม  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานธนาคารความดี ตั้งไว้  200,000 บาท  

โดยขอลดรายจ่าย คงเหลือ  0  บาท 

  2.ขอลดรายจ่ายที่ตั้งจ่ายในรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   

  2.1 หน้าท่ี 2.7/112  ข้อความเดิม  ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเจริญประเทศ ตั้งแต่ถนนรัษฎา 

ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 227  ตั้งไว้  10,364,000 บาท  โดยขอลดรายจ่าย คงเหลือ  0  บาท 

  2.2 หน้าท่ี 2.7/115 ข้อความเดิม  ค่าก่อสร้างปรับปรุงและท่อระบายน้ํา ถนนประตูม้า ซอย 1 ซอย

ข้างบ้านเลขที่ 6/3  ตั้งไว้ 361,000 บาท  โดยขอลดรายจ่าย คงเหลือ  0  บาท 

  ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน ได้นําหนังสือคําช้ีแจงของนายกเทศมนตรีฯ ที่ได้สําเนาให้มาใช้
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯด้วย  

 นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เนื่องจากขณะนี้เวลา 14.10 น. 

นายพิทักษ์  แสนชมภู สมาชิกสภาฯ ผู้ยืน่คําขอแปรญัตต ิไม่มาประชุมช้ีแจงตามทีน่ัดหมาย นับแต่เวลาที่
คณะกรรมการฯ ได้เร่ิมประชุมเกินกว่าสามสิบนาที ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 

พ.ศ.2547 รวมที่แก้ไขเพิ่มเตมิฯ ข้อ 115 วรรคสอง ให้ถือว่าผู้แปรญัตตไิด้ถอนคาํแปรญัตตินั้นแล้ว 
      ท่ีประชุม  รับทราบ  
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  2.4 เร่ือง พิจารณาคําขอแปรญัตตขิอง นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ได้พิจารณาคําแปรญัตติของ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามหนังสือ 
เร่ือง ขอเสนอคําแปรญัตติฯ ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2558 เร่ือง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีสมาชิกรับรองถูกต้อง เรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ ดังนี้ 

  ขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายในรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ดังนี้ 

1. หน้าท่ี 2.7 /145 ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง 

ลําปาง) ตั้งไว้  3,000,000 บาท  โดยขอลดจํานวนเงิน คงเหลือ  2,500,000  บาท 

             2. หน้าท่ี 2.7/152 ข้อความเดิม  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ  

รถม้า สะพานดํา  ตั้งไว้  500,000 บาท  โดยขอลดจํานวนเงิน  คงเหลือ  200,000 บาท 

  ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน ได้นําหนังสือคําช้ีแจงของนายกเทศมนตรีฯ ที่ได้สําเนาให้มาใช้
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯด้วย และขอให้นางสาวอมลยาฯ ช้ีแจง 

  นางสาวอมลยา เจนตวนชิย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ไดใ้ห้เหตุผลการยืน่คําขอแปรญัตต ิ

รวม 2 เร่ือง คือ 

  1.งานประเพณีสงกรานต ์(ปีใหม่เมอืง) ขอแปรลดค่าใช้จ่ายงบประมาณ เนือ่งจากมีหลาย 

หน่วยงานร่วมสนับสนนุการจัดงานหลายหน่วยงาน จงึไม่จําเป็นต้องเพิ่มงบฯ จากเดมิ 2,500,000 บาท 

เป็น 3,000,000 บาท 

   2.งานประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า สะพานดํา ขอแปรฯ ลดค่าใช้จ่าย จาก 500,000 บาท เป็น 

 200,000 บาท ซ่ึงปี 2558 ทีผ่่านมา ก็จัดงานได้และมีรายได้เป็นรายรับเข้ามา  จงึสมควรใช้งบประมาณ 

ปี 2559 เป็นเงิน 200,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมาก็จะสามารถดําเนินงานนี้ได ้

   นายสมบูรณ์   คุ รุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จากคําแปรญัตติ 

และคําช้ีแจงของนางสาวอมลยา เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ยื่นคําแปรญัตติ ได้ช้ีแจงเหตุผลไปแล้วนั้น 

กระผ มขอ ให้ คณะกรรม การแปรญั ตติ ทุ กท่ า น  ไ ด้ นํ า หนั ง สื อ คํ า ช้ี แจ งขอ งนา ยก เ ทศม นต รี ฯ  

ที่ได้สําเนาให้มาใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯด้วย และขอมติที่ประชุม 

  1.ขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายในรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ป ร ะ จํ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 5 9  แ ผ น ง า น ก า ร ศ า ส น า วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ นั น ท น า ก า ร  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  หน้าท่ี 2.7/145 ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายในการ

จัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลําปาง) ตั้งไว้  3,000,000 บาท  โดยขอลดจํานวนเงิน คงเหลือ  
2,500,000  บาท 
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   มติท่ีประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ จํานวน  
7 เสียง ให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายในรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  

งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย หน้าท่ี 2.7/145 ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์  

(ปีใหม่เมืองลําปาง) ตั้งไว้  3,000,000 บาท คงเหลือ  2,500,000  บาท 

            2.ขอลดจํานวนเงนิที่ขออนญุาตจา่ยในรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจา่ยท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

งบดําเนนิงาน  หมวดค่าใช้สอย หน้าท่ี 2.7/152 ข้อความเดิม  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์

รถไฟ รถม้า สะพานดาํ  ตั้งไว ้ 500,000 บาท  คงเหลือ  200,000 บาท 

  มติท่ีประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ จํานวน  

7 เสียง ให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายในรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  

งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย หน้าท่ี 2.7/152 ข้อความเดิม  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์

รถไฟ รถม้า สะพานดํา  ตั้งไว้  500,000 บาท  คงเหลือ  200,000 บาท 

            เวลา 14.35 น. ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้เสนอให้มีการพักประชุม 10 นาท ี 

เร่ิมประชุมอีกคร้ังเวลา 14.45 น.  

-พักการประชุม 10 นาที- 
เร่ิมประชุมเวลา 14.45 น. 
ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ือง  พิจารณาการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตตไิด้

พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้ว จะขอมติที่ประชุม 
ในการพิจารณาเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ดังกลา่ว ตามร่างเดมิและตามทีม่ีการแก้ไขเพิ่มเตมิ หรือไม ่ขอให ้
ที่ประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2559  ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม โดยให้ส่งรายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติยื่นต่อประธานสภาเทศบาล 
นครลําปาง เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลฯ จัดส่งรายงานให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง และเพื่อโปรด
นําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคราวต่อไป   

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ   
สมัยที่ 3 คร้ังที่ 4 ประจําปี 2558 เพื่อรายงานและช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ เก่ียวกับรายงานให้ที่ประชุมสภาเทศบาล
ทราบต่อไป 
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           ระเบียบวาระท่ี 5 วาระอื่นๆ 
           นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2558  

ขอแจ้งให้คณะกรรมการแปรญัตติทุกคน  มาสรุปการพิจารณาและจัดทํารายงานและบันทึกความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติยื่นตอ่ประธานสภาเทศบาลฯ เพือ่แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทราบ 
ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง คร้ังต่อไป 

เลิกประชุมเวลา 18.00 น. 
ลงช่ือ   นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์      ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ

                                ลงช่ือ   พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย      กรรมการ      
ลงช่ือ   นายประชัญ  บุญสูง              กรรมการ    

    ลงช่ือ   ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี        กรรมการ 
ลงช่ือ   นายเกษม  ปัญญาทอง          กรรมการ 
ลงช่ือ   นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง           กรรมการ 
ลงช่ือ   นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล        กรรมการและเลขานุการ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในข้อ 4.4 เรื่อง รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยนะครับ ผมจะถือว่าสมาชิกรับรองรายงานฉบับนี้นะครับ ขณะนี้เวลา 
12.15 นาที ผมจะขอพักรับประทานอาหารกลางวัน  และจะกลับมาประชุมอีกครั้งเวลา 13.15 นาที  

 

พักการประชุมเวลา 12.15 น. 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.15 น. 

 4.5  เร่ือง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
(วาระท่ี 2 )   

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปข้อ 4.5 เรื่อง ญัตติ 
ร่ า ง เ ท ศ บั ญ ญั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย  ป ร ะ จํ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 5 9  ว า ร ะ ที่  2  
ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รายงาน 
การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว และก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณา 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วาระที่ 2  กระผมขอเชิญ  
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ช้ีแจงระเบียบฯ ในการดําเนินการ 
ในวาระที่ 2 ให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางได้รับทราบ เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร 
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นายจาตุรงค์  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อที่จะ
ช้ีแจงต่อที่ประชุมแห่งนี้ เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี  
พ.ศ. 2559  ของเทศบาลนครลําปาง ในวาระที่ 2   

ท่านประธานฯ ครับ ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับฟังการเสนอรายงานการประชุมที่คณะกรรมการสามัญ
แปรญัตติฯ ได้ช้ีแจงเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นว่า มีการเสนอคําแปรญัตติ มีการพิจารณาคําแปรญัตติ และมีมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติ  และปรากฏว่ามีการสงวนคําแปรญัตติของผู้เสนอคําแปรญัตติฯ ฉะนั้น  
ในการพิจารณาในวาระที่  2  ที่ประชุมแห่งนี้ก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 51 ซึ่งบัญญัติไว้เป็นหลักการว่า “ในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี 2 ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่าน้ัน เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น”ฯลฯ 

เมื่อเราได้ดูรายงานจากคณะกรรมการแปรญัตติเมื่อสักครู่นี้แล้ว ต่อไปประธานสภาฯ ก็จะนํา
ปรึกษาหารือต่อที่ประชุมแห่งนี้เป็นรายข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติฯ เท่านั้น ตามร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.2559  เป็นลําดับต่อไป ผมขอเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้ให้ได้รับทราบ

และเข้าใจ ขอบคุณครับท่านประธานฯ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจง 
ถึงขั้นตอนในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2559 วาระที่ 2 แล้ว  
กระผมจะขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและจะขอมติเฉพาะที่มีการแปรญัตติเท่านั้น  แล้วผมจะถามสมาชิก
สภาเทศบาลฯ เพียง 2 อย่างเท่านั้น คือ ท่านใดเห็นตามร่างเดิม หมายถึง ร่างเทศบัญญัติฯ  
ที่นายกเทศมนตรีนําเสนอต่อสภา และ ท่านใดเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ดังนี้ 

 ข้อ 1 ขอลดรายจ่าย ที่ตั้งจ่ายในรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   

 หน้าท่ี  2.7/113 ข้อความเดิม   ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนทิพย์วรรณ ตั้ งแต่บริ เวณ 
แยกถนนไฮเวย์ลําปาง-งาว ถึงบริเวณแยกถนนพหลโยธิน  ตั้งไว้ 3,185,000 บาท โดยขอลดรายจ่าย  
คงเหลือ 0 บาท   

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นด้วยกับร่างเดิม จํานวน 4 เสียง  
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ จํานวน 2 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และ 
นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  (ขอสงวนคําแปรญัตติ) 



37 

 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในกรณีนี้ ผู้ยื่นคําแปรญัตติ  
ได้สงวนคําแปรญัตตไิว้ ขอเชิญ นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ ช้ีแจง 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนประธานสภาฯ ที่
เคารพ  กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตตินี้นะครับ การ
สร้างถนนหนทางให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  ผมเห็นดีด้วยครับ  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น  ผมได้ไปดูพื้นที่และดู
สภาพถนนตามที่มีเอกสารประกอบมานี้ครับ ผมว่าน่าจะยังใช้การได้อยู่ สามารถซ่อมแซมได้ เพราะเสีย
เป็นบางจุด ผมก็ยึดหลักการประหยัดงบประมาณ ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์ดีที่สุดกับประชาชน
ทั่วไป  ถนนบางสายที่จะต้องทําก่อน ใช้ก่อน ก็ยังมีอยู่หลายสาย  ผมขออนุญาตท่านประธานใช้
ภาพประกอบครับ  (ประธานอนุญาต) ภาพนี้เป็นถนนตรอกร้านข้าวสารหน้าโรงพยาบาลเขลางค์ จะมี
โรงงาน และมีบ้านอยู่ ถนนยังเป็นลูกรังครับ ฝนตกทีไรก็เฉอะแฉะ ลําบากมาก  อีกภาพหนึ่งก็เหมือนกัน 
น่าจะทําถนนเส้นนี้ก่อนดีหรือไม่  การที่ผมลดเหลือ 0 บาท ไม่ใช่ว่าโครงการนี้จะไม่ได้ทําอีกต่อไปนะครับ 
ก็ยังได้ทําอยู่นะครับ โครงการยังอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่งบประมาณตรงนี้เอาไปทําที่อื่นที่เป็นประโยชน์
ก่อนดีกว่าม้ัย  นี่คือความเห็นของผมนะครับ อีกภาพหนึ่งเป็นถนนบายพาดระหว่างบ้านดงกับสามดวง
สามัคคี ส่วนมากจะใช้เส้นนี้กันนะครับ  ออกจากบ่อแฮ้ว น้ําโท้งมา เขาจะใช้ถนนเส้นนี้กัน  ท่านประธาน
ดูสิครับท่อระบายน้ําก็ไม่มี ถนนก็ชํารุดทรุดโทรม  เป็นยางแอสฟัลท์ติกค์ลาดอยู่นะครับ  นี่ขนาดฝน
ไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับ ยังชํารุดขนาดนี้ และมีอีกบางสายที่นิยมใช้กัน เช่น สนามกีฬา เมื่อที่ผ่านมา 
นักกีฬาก็มาใช้เส้นทางนี้ ลําบากมากครับ อีกภาพหนึ่งครับ ยังเป็นถนนลูกรังอยู่ครับ เหตุผลของผมก็ตาม
นี้ครับ งบประมาณตรงนี้ น่าจะไปทําที่จําเป็นมากกว่านี้ก่อนดีหรือไม่ครับ  เพราะถนนเส้นนี้  ผมดูแล้ว
เสียเป็นบางจุด  เจ้าหน้าที่เราก็มี รถอุปกรณ์เครื่องจักรเราก็มี น่าจะซ่อมแซมใช้ได้อยู่ ขอบคุณครับท่าน
ประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เคารพในการ
ตัดสินใจของสมาชิกสภานะครับ แต่ขออนุญาตช้ีแจงตรงนี้ว่า จริงๆ แล้ว ผมเองได้ยื่นหนังสือต่อประธาน
กรรมการแปรญัตติ ผมไม่มีเจตนาที่จะไปข่มขู่ คุกคาม ใดๆ ทั้งสิ้น ด้วยสัจจะวาจา สิ่งที่ผมได้นําเสนอนั้น 
ผมนําเสนอด้วยเหตุและผล ประกอบกับข้อระเบียบและกฎหมาย และความเป็นไปได้ ถึงแม้ว่า สมาชิก
หลายท่าน หรือว่าหลายคน จะไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดข้อระเบียบที่ผมอ้างถึง ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร 
เพียงแต่ผมบอกว่า  ญัตติที่ได้เสนอต่อสภานั้น  เป็นญัตติที่ไม่ชอบด้วยเหตุผลเท่านั้น  ไม่มีการคุกคาม
ใดๆ ก็สุดแล้วแต่คณะกรรมการแปรญัตติจะรับ ไม่รับ ก็อยู่ที่คณะกรรมการ ผมเคารพในการตัดสินใจ
ของกระบวนการตามระเบียบการประชุมทุกอย่าง  ทั้งนี้ทั้งนั้น  กรณีถนนหนทางก็เช่นเดียวกัน จริงๆ แล้ว
ไม่ใช่แค่ขออนุญาตเอ่ยถึงภาพเมื่อสักครู่ จริงแล้วมีจํานวนมากกว่านั้นเยอะ แต่ในช่วงปี 2559 ที่เราทํา
งบประมาณ สายดังกล่าวยังไม่ได้รับการสํารวจ  และไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล  ผมเห็นด้วยนะครับ
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ที่จะต้องดําเนินการ  ท่านช้ีแจงอย่างนี้  ผมทําแน่นอนครับ  แต่ต้องมีการสํารวจ  ซึ่งการสํารวจต้องดู
แนวเขตทั้งหลายให้ครบถ้วน และจึงมาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล และเราจะจัดสรรงบประมาณตามนั้น  
ถ้าสิ่งไหนไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล เราก็ไม่สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณในปี 2559 ได้  
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกฯ ได้เอ่ยมาเมื่อสักครู่ ผมขอบคุณมากครับ  ผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปสํารวจและมี
เงินงบประมาณเพิ่มเติมเหลือจ่าย หรืองบประมาณในปีถัดไป เราจะได้ดําเนินการให้ถูกต้อง เพราะฉะนั้น
สิ่งที่ได้นําเสนอในงบประมาณ ปี 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลทุกประการ ขอบคุณมากครับ 

          นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  กระผมจะขอมติที่ประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านใดเห็นชอบ ตามคําขอแปรญัตติฯ ของ 

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ หน้าท่ี 2.7/113 ข้อความเดิม ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนทิพย์วรรณ ตั้งแต่
บริเวณแยกถนนไฮเวย์ลําปาง-งาว ถึงบริเวณแยกถนนพหลโยธิน ตั้งไว้ 3,185,000 บาท โดยขอ 

ลดรายจ่ายที่ขออนุญาตตั้งจ่ายฯ  คงเหลือ 0 บาท ขอได้โปรดยกมือ มีผู้เห็นชอบ จํานวน 6 เสียง 

และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางท่านใดเห็นชอบ ตามร่างเดิม  ขอได้โปรดยกมือ  มีผู้เห็นชอบ  

จํานวน 13  เสียง และงดออกเสียง จํานวน 3 เสียง 

          มติท่ีประชุม   มีมติเสียงข้างมาก จํานวน 13 เสียง เห็นชอบ ตามร่างเดิม ในร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หน้าท่ี 2.7/113  ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนทิพย์

วรรณ ตั้งแต่บริเวณแยกถนนไฮเวย์ลําปาง-งาว ถึงบริเวณแยกถนนพหลโยธิน ตั้งไว้ 3,185,000 บาท 
เห็นชอบตามคําขอแปรญัตติฯ จํานวน 6 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 3 เสียง 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเป็นลําดับคําแปรญัตติ  

          ข้อ 2 ขอลดรายจ่าย ที่ตั้งจ่ายในรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   

          หน้าท่ี 2.7/113 ข้อความเดิม  ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณหน้าร้านอาหาร 

ตาลเดี่ยวถึงบริเวณลําห้วยแม่กระติ๊บ  ตั้งไว้ 2,777,000 บาท  โดยขอลดรายจ่าย คงเหลือ 0 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  เห็นด้วยกับร่างเดิม  

จํานวน  4 เสียง คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ จํานวน 2 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
และนายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ (ขอสงวนคําแปรญัตติ) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในกรณีนี้ ผู้ยื่นคําแปรญัตติ  

ได้สงวนคําแปรญัตตไิว้ ขอเชิญ นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ ช้ีแจง 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนประธานสภาฯ ที่
เคารพ  กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เหตุผลของผมก็
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เหมือนเดิมครับท่านประธาน ความเห็นของผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมมีเจตนาที่จะ
รักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนผู้ที่เสียภาษีแต่ละบาทแต่ละสตางค์  ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกที่เห็น
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ถึงแม้ความเห็นของผมจะไม่เหมือนกับผู้สนับสนุน แต่ยังดีที่มีคนเห็นด้วยกับ
ผม ที่ว่าให้ใช้งบประมาณที่เป็นประโยชน์ ข้อนี้ก็เหมือนกันครับ ผมไปดูสภาพแล้ว ที่ชํารุดเพียงเล็กน้อย 
น่าจะซ่อมแซมและใช้การได้ ผมจะยกตัวอย่างกรณีเช่น บ้านเรา หลังคาร่ัว 1 แผ่น ถ้าเราเปลี่ยนทั้งหลังก็
ใช้จ่ายเงินเยอะ ทั้งที่พื้นบ้านก็ยังไม่มีปูน ไม่มีอะไร เราน่าจะเปลี่ยนหลังคาแผ่นที่ร่ัวชํารุดก่อน เงินที่เหลือ
ก็เอาไปทําประโยชน์อย่างอื่น น่าจะดีกว่า ความเห็นของผมมีเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

   นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  กระผมจะขอมติที่ประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางท่านใด เห็นชอบตามคําขอแปรญัตติฯ ของ 

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  หน้าท่ี 2.7/113  ข้อความเดิม ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่
บริเวณหน้าร้านอาหารตาลเดี่ยวถึงบริเวณลําห้วยแม่กระติ๊บ ตั้งไว้ 2,777,000 บาท โดยขอลดรายจ่าย

ที่ตั้งจ่ายฯ คงเหลือ 0 บาท  ขอได้โปรดยกมือ  มีผู้เห็นชอบ จํานวน 6 เสียง และสมาชิกสภาเทศบาล

นครลําปางท่านใดเห็นชอบ ตามร่างเดิม  ขอได้โปรดยกมือ  มีผู้เห็นชอบ จํานวน 13  เสียง และ 

งดออกเสียง จํานวน 3 เสียง 

 มติท่ีประชุม   มีมติเสียงข้างมาก จํานวน 13 เสียง เห็นชอบ ตามร่างเดิม ในร่าง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หน้าท่ี 2.7/113  ข้อความเดิม  
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณหน้าร้านอาหารตาลเดี่ยวถึงบริเวณลําห้วยแม่กระติ๊บ  
ตั้งไว้ 2,777,000 บาท  เห็นชอบตามคําขอแปรญัตติฯ จํานวน 6 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 3 เสียง 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเป็นลําดับคําแปรญัตติ 

ข้อ 3  ขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายในรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน

ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย หน้าท่ี 2.7/145 ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลําปาง) ตั้งไว้  3,000,000 บาท  โดยขอลดจํานวนเงินที่ขอ

อนุญาตจ่าย คงเหลือ  2,500,000  บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ จํานวน 7 เสียง  
ให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายในรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น  งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย หน้าท่ี 2.7/145 ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี

สงกรานต์ (ปใีหม่เมืองลําปาง) ตั้งไว้  3,000,000 บาท คงเหลือ  2,500,000  บาท   

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 
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นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง จริงๆ ไม่ได้เป็น
การช้ีแจงในเชิงลึก  เพราะว่าในเชิงลึกเราให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้มาช้ีแจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
เป ็นที ่เร ียบร้อยแล้ว  แต่ผมขอเสริมนิดหนึ ่งว ่า  เรื ่องของการจัดงานประเพณีป ีใหม่เมืองจาก 
3,000,000 บาท เป็น 2,500,000 บาท จริงๆ แล้วถามว่าทําได้หรือไม่ ก็ทําได้ แต่เราดูย้อนหลังไปสิครับ
ว่า ในแต่ละปีที่ผ่านมา  เราตั้งงบประมาณมา 2,500,000 บาท เป็นระยะเวลาหลายปี  ปีก่อนผมก็ขอไป 
ก็ตัดอย่างนี้ ปีนี้ผมขอเพิ่ม ผมเองไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นว่า คณะทํางานจะต้อง
ประหยัดส่วนนั้นส่วนนี้เพื่อที่จะให้งานออกมาดี ทํางานไม่ค่อยสะดวก ถามว่า 2,500,000 บาท ทําได้
หรือไม่ ทําได้ แต่ถ้าจะให้เกิดความยิ่งใหญ่ ให้สมกับเป็นเทศบาลนคร สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยว 1 ใน 12 เมือง
ต้องห้ามพลาด เงิน 3,000,000 บาทเป็นการลงทุนกับนักท่องเที่ยวหรือผู้เข้ามาชมงานปีใหม่เมือง ผมว่า
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก ก็เป็นองค์ประกอบขนาดนี้ครับ  ขอบคุณมากครับ 

           นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  กระผมจะขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางท่านใด เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ 
แปรญัตติฯ ให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายฯ หน้าท่ี 2.7/145 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 

(ปีใหม่เมืองลําปาง) ตั้งไว้  3,000,000 บาท คงเหลือจํานวน  2,500,000  บาท ขอได้โปรดยกมือ   

มีผู้เห็นชอบ จํานวน 11 เสียง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางท่านใดเห็นชอบ ตามร่างเดิม   
ขอไดโ้ปรดยกมือ  มีผู้เห็นชอบ จํานวน 6 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 5 เสียง 

มติท่ีประชุม  มีมติเสียงข้างมาก จํานวน 11 เสียง เห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ

ฯให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายในรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  หน้าท่ี 2.7/145 ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี

สงกรานต์  (ปีใหม่เมืองลําปาง) คงเหลือจํานวน  2,500,000  บาท เ ห็นชอบตามร่างเดิม  

จํานวน 6 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 5 เสียง 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเป็นลําดับคําแปรญัตติ 

          ข้อ 4 ขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายในรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  หน้าท่ี 2.7/152  ข้อความเดิม 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า สะพานดํา  ตั้งไว้  500,000 บาท   

คงเหลือจํานวน  200,000 บาท 
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มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ   คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยกับ 
คําแปรญัตติ จํานวน 7 เสียง ให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายในรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย หน้าท่ี 2.7/152 ข้อความเดิม  ค่าใช้จ่าย 

ในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า สะพานดํา ตั้งไว้  500,000 บาท  คงเหลือจํานวน 
200,000 บาท 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน

สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง การแปรญัตติของ
งบประมาณการจัดงานรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า จาก 500,000 บาท เหลือ  200,000 บาท คง
จะเป็นงบประมาณที่มีปัญหาแน่นอน เพราะว่าลําพังเงิน 200,000 บาท ก็คงไม่สามารถที่จะจัดงานอะไร
ได้ จะขออธิบายนิดหนึ่งครับว่า เมื่อปีที่แล้วผมเองได้ขออนุมัติจากสภาแห่งนี้จํานวนเงิน 1,500,000 บาท 
ด้วยความกรุณาของสมาชิกก็ตัดให้เหลือ 200,000 บาท  แต่ปีที่ผ่านมาประจวบเหมาะว่ามีงบประมาณ
จากช่องทางอื่น ทําให้เราไม่ได้ใช้เงิน 200,000 บาท แต่ใช้เงินอีกก้อนหนึ่งที่ได้สมทบเข้ามา เป็นเงินนอก
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้ใช้เงิน 200,000 บาท แต่ในงบประมาณปี 2559 ผมไม่
ทราบว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีเงินงบประมาณจากที่ไหนเข้ามาอีก ถ้าเกิดไม่มีเงินจากที่ไหนเข้ามาอีก 
เงิน 200,000 บาทก็ไม่สามารถดําเนินการได้ ก็จําเป็นที่จะต้องขอเงินเพิ่มอีก 300,000 บาท เป็น 
500,000 บาท แต่ปีที่แล้วเงินก้อนหนึ่งที่เราไดใ้ช้มา ก็ใช้อยู่ประมาณ 5 แสนกว่าบาท ก็เป็นดุลยพินิจของ
สมาชิกสภาครับว่า งานใหญ่ขนาดนี้ งานระดับนี้ จะใช้เงิน 200,000 บาท จัดให้ยิ่งใหญ่ได้หรือไม่ ก็
ยอมรับในมติของสมาชิกสภา ในสภาที่ทรงเกียรติแห่งนี้  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  กระผมจะขอมติที่ประชุม 
สภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางท่านใด เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ 

แปรญัตติฯ ให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ฯ หน้าท่ี 2.7/152 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึก

ประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า สะพานดํา ตั้งไว้  500,000 บาท คงเหลือจํานวน 200,000 บาท ขอได้โปรด
ยกมือ  มีผู้เห็นชอบ จํานวน 12 เสียง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางท่านใดเห็นชอบ  

ตามร่างเดิม  ขอไดโ้ปรดยกมือ  มีผู้เห็นชอบ จํานวน 4 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 6 เสียง 

มติท่ีประชุม มีมติเสียงข้างมาก จํานวน 12 เสียง เห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ

ให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายในรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย หน้าท่ี 2.7/152 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์



42 

 

 

รถไฟ รถม้า สะพานดํา คงเหลือจํานวน 200,000 บาท เห็นชอบตามร่างเดิม จํานวน 4 เสียง และ 
งดออกเสียง จํานวน 6 เสียง 

 4 .6  เ รื ่อ ง  ญัตต ิร ่า ง เทศบ ัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย  ประ จําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 (วาระท่ี 3 ) 

 นายกิตติ   จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไป ข้อ 4.6 เรื่อง  
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ของเทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง (วาระท่ี 3) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โปรดยกมือขึ้น เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

เป็นอันว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ของเทศบาล
นครลําปาง ได้ผ่านวาระที่ 3  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 

   มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559  ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง   
 

ระเบียบวาระท่ี   5    เรื่องท่ีเสนอใหม่   
 5.1 ญัตติ  เร่ือง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกเทท้าย 4 ล้อ จํานวน 
1 คัน งบประมาณ 1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) สํานักการช่าง 
 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง

ที่เสนอใหม่  ข้อ 5.1 ญัตติ  เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกเทท้าย 4 ล้อ จํานวน 1 คัน 
งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สํานักการช่าง ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาลนครลําปาง กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรี  ผู้รับมอบอํานาจจาก
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 

ญัตต ิ
เร่ือง  เสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่าย 
       เป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
       ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกเทท้าย 4 ล้อ จํานวน 1 คัน งบประมาณ 1,000,000 บาท  
       (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สํานักการช่าง 
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เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
                       ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอน
เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกเทท้าย 
4 ล้อ จํานวน 1 คัน งบประมาณ 1,000,000 บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สํานักการช่าง ตามหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

หลักการ 
เพื่อให้การบํารุงทางบก ทางน้ําตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครลําปางตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.2496 และแก้ ไขเพิ่ มเติมจนถึงฉบับที่  13 พ.ศ.2552 มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1)  
และมาตรา 50 (2) มีการทํานุบํารุงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องขอโอนเงินเหลือจ่าย 
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกเทท้าย 4 ล้อ จํานวน  
1 คัน งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สํานักการช่าง ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27  

เหตุผล 
 เนื่องจากงานบํารุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สํานักการช่าง มีหน้าที่ใน
การซ่อมแซมบํารุงทางบกและทางน้ํา ให้มีความสะดวกเรียบร้อยเหมาะสมแก่การจราจรในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง จําเป็นต้องมีรถบรรทุกเทท้าย 4 ล้อ อันเป็นเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการบรรทุกวัสดุจําพวก หิน ดิน ทราย 
เพื่อนําไปซ่อมแซมทางเท้าตามตรอก  ซอย  ซ่ึงมีสภาพชํารุดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่รถบรรทุกเทท้าย 
6 ล้อ ที่มใีช้อยูใ่นปัจจุบันนี้เข้าออกตรอก ซอย ไม่สะดวก การทํางานก็เสื่อมประสิทธิภาพลงเพราะใช้งานมานาน
กว่า 20 ปี ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ก็มีการชํารุดใช้การไม่ได้ดี และไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแต่ละปี 
ประกอบกับงานบํารุงรักษาทางและสะพาน ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้  เทศบาลนครลําปาง 
จึงมีความจําเป็นต้องจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย 4 ล้อ ขนาดไม่ต่ํากว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ฝากระบะสามารถเปิดได้ทั้ง 3 ด้าน ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก 
พวงมาลัยเพาเวอร์ เคร่ืองปรับอากาศและอุปกรณ์อื่นๆ จํานวน 1 คัน รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท  
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ให้ตั้งงบประมาณรายจ่าย 
ค่าครุภัณฑ์ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถ่ินนั้นๆ หรือราคาที่ เคยจัดหาอย่างประหยัด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เร่ือง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 9 รายละเอียดตามเอกสารและบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่แนบมาพร้อมนี้   
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ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกเทท้าย 4 ล้อ จํานวน  
1 คัน งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สํานักการช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  3  
พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงช่ือ)      กิตตภิูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย

หรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
เหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ
รถบรรทุกเทท้าย 4 ล้อ จํานวน 1 คัน งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สํานักการช่าง  
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ พ้นศีรษะนะครับ 

ผมจะได้นับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 14 เสียง  ไม่เห็นชอบ  3  เสียง  นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จํานวน  13 เสียง  เห็นชอบให้โอนเงินเหลือจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกเทท้าย 
4 ล้อ จํานวน 1 คัน งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  ไม่เห็นชอบ จํานวน  3  เสียง และ
นอกนั้นงดออกเสียง 

 

 5.2 ญัตติ  เร่ือง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนและ
งานบําบัดนํ้าเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถขุดตีนตะขาบ จํานวน 2 
คันๆ ละ 4,500,000 บาท งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) สํานักการช่าง 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอ
ใหม่  ข้อ 5.2 ญัตติ  เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนและงาน
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บําบัดน้ําเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถขุดตีนตะขาบ จํานวน 2 คันๆ ละ 
4,500,000 บาท งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) สํานักการช่าง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรี  ผู้รับมอบอํานาจจาก
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 

ญัตต ิ
เร่ือง  เสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่าย 
       เป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนและงานบําบัดน้ําเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์ 
       ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  รายการรถขุดตีนตะขาบ จํานวน  2 คันๆ   ละ 4,500,000 บาท งบประมาณ 9,000,000 บาท 
       (เก้าล้านบาทถ้วน) สํานักการช่าง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัตโิอนเงินเหลือ
จ่ า ยจ ากงบ ประม าณรา ยจ่ า ย ประ จํ า ปี งบ ประ มาณ พ .ศ . 2558  ไปตั้ ง จ่ า ย เ ป็ น ร ายกา ร ให ม่  
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนและงานบําบัดน้ําเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง   
รายการรถขุดตีนตะขาบ  จํานวน  2 คัน  ๆ ละ 4,500,000 บาท  งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) สํานัก
การช่าง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
เพื่อให้การบํารุงทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ําตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครลําปาง 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 
53 (1) (5) และมาตรา 50 (2) มีการทํานุบํารุงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องขอโอนเงินเหลือ
จ่ายจากงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผน 
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนและงานบําบัดน้ําเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
รายการรถขุดตีนตะขาบ จํานวน  2 คัน  ๆ ละ  4,500,000  บาท  งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)  
สํานักการช่าง ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ เ ป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27  

เหตุผล 
 เนื่องจากสํานักการช่าง ส่วนการโยธา งานบํารุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค และงาน
บํารุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ํา มีหน้าที่ในการซ่อมแซมทํานุบํารุงทางบก ทางน้ําให้มีความ
สะดวกแก่การจราจรและการระบายน้ําตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครลําปาง จําเป็นต้องมีเคร่ืองจักรกล
ขนาดใหญ่อันเป็นเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการตักวัสดุจําพวก หิน ดิน ทราย เพื่อซ่อมแซมถนนและขุดลอกแม่น้ํา  
ลําคลอง เพื่อเปิดทางระบายน้ําให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่เคร่ืองจักรกลขนาดใหญ่ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ 
การทํางานก็เสื่อมประสิทธิภาพลงเพราะใช้งานมานานกว่า 20 ปี ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ก็มีการชํารุดใช้การไม่ได้ดี 
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และไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแต่ละปี ประกอบกับงานบํารุงรักษาทางและสะพาน และงานบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ เทศบาลนครลําปางมีความจําเป็นต้องจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ 
(hydraulic excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดกําลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า มีบุ้งก๋ีพร้อมฟันและ side 
cutter ความจุบุ้งก๋ีไม่น้อยกว่า 0.90 ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ 
hydrostatic หรือ hydraulic ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้ ระบบเคร่ืองล่างแผ่นตีนตะขาบ เป็น
แบบ triple grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ระยะก่ึงกลางระหว่างตีนตะขาบ(track gauge) ไม่
น้อยกว่า 2,100 มิลลิเมตร น้ําหนักใช้งาน (operating weight) ขนาด 150 แรงม้า ไม่น้อยกว่า 19,500 กิโลกรัม 
และแรงฉุดลาก (drawbar pull) ขนาด 150 แรงม้า แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า 17,000 กิโลกรัม จํานวน 2 คัน ราคา
คันละ 4,500,000 บาท รวมเป็นเงิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ตามราคามาตรฐาน ทั้งนี้ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 9 รายละเอียด
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่แนบมาพร้อมนี้   

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนนและงานบําบัดน้ําเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  รายการรถขุดตีนตะขาบ จํานวน 2 คัน  ๆ ละ 
4,500,000 บาท งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) สํานักการช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 
ข้อ 27 ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงช่ือ)      กิตตภิูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ ผมไม่เห็นด้วยครับ 
เนื่องจากว่าการซื้อในครั้งนี้ใช้วงเงินมูลค่าสูง และซื้อจํานวน 2 คัน ซึ่งจริงๆ แล้วถ้าท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
หรือบริหารจัดการดี การจะใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่กับงานที่เรามีแผนงานอยู่แล้ว เช่น แผนประจําปี 
แผน 3 ปี เราสามารถที่จะใช้วิธีการจ้างเหมาได้ การทํางานขนาดใหญ่ เป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่รู้เลยว่าเรา
จะทําอะไร ในเมื่อเรารู้แล้ว เรารู้ปริมาณงานที่จะทํา ก็น่าที่จะใช้การจ้างเหมาอย่างที่บรรจุเป็นงานใน
งบประมาณ ดีกว่าที่เราจะไปซื้อเครื่องจักรมูลค่าสูงขนาดนี้ สี่ล้านห้าแสนบาท 2 คัน เป็นเงิน 9 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นรายการใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินจํานวนนี้ ก็ได้มาจากการที่ท่านไปประหยัดงบประมาณงาน
ประจําต่างๆ มา เพราะฉะนั้นการที่จะให้ผมเห็นด้วยคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับ  ผมอยากจะขอเสนอแนะ
ว่า ผมเช่ือว่าวันนี้ สมาชิกสภาหลายท่านคงจะเห็นคล้อยตามกระผมว่า  การใช้งบขนาด 9 ล้านบาทไปซื้อ
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เครื่องจักร นอกจากสิ้นเปลืองเงินแล้วแทนที่ท่านจะใช้วิธีการบริหารจัดการที่มีบูรณาการหลายๆ อย่าง
ท่านก็สามารถที่จะแก้ปัญหางานที่เป็นภาระหน้าที่ของเทศบาล  และการที่ท่านซื้อเครื่องจักร ท่านก็
ทราบดีว่าจะต้องมีภาระในเรื่องต่างๆ ที่จะตามมา ไม่ว่าเรื่องการซ่อมบํารุง คนขับรถ และอื่นๆ ผมเป็น
สมาชิกสภามา 10 กว่าปีแล้วครับ  ก็เห็นงบซ่อมแซมรายการหนึ่งก็เป็นหมื่นเป็นแสนบาท  และมีทุกปี  
ผมเห็นว่าไหนๆ มีแล้ว  และชํารุดก็จําเป็นที่จะต้องซ่อม  ก็ซ่อม  และผ่านให้ทุกปี  แต่สําหรับตัวนี้  ผม
ไม่เห็นด้วยนะครับ ก็ขออภิปรายให้เหตุผลกับสภาทราบว่า เงินตัวนี้น่าจะเอาไปใช้ในกิจการอื่น และถ้า
ฝ่ายบริหารมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการบริหารจัดการ ก็อยากให้ใช้วิธีอื่น เพื่อที่จะได้แก้ปัญหา
อย่างที่ท่านให้เหตุผลมา ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย

หรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

 นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติขอโอนเงินมาเพื่อซื้อ
เครื่องจักรหนักคันละ 4,500,000 บาท 2 คัน เป็นจํานวนเงิน 9 ล้านบาท ผมได้ศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับภารกิจงาน ในญัตติเมื่อสักครู่ขอซื้อรถ 4 ล้อ ก็เห็นด้วยนะครับเพราะเดิมเรามีแต่ 6 ล้อ แต่ว่าใน
กรณีญัตตินี้ ได้สอบถามข้อมูลกันมาแล้ว ทางเทศบาลเราก็มีเครื่องจักรอยู่แล้ว 3 ตัว ลักษณะเดียวกัน 
ประเภทเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะมีอายุการใช้งานยาวนานเกิน 20 ปีก็จริง แต่ก็อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้
อภิปรายไป  ไม่มีเครื่องจักรตัวไหนหรอกครับที่ซื้อมาแล้วจะไม่ซ่อมบํารุง  ก็ต้องซ่อมบํารุง เพื่อให้เกิด
การมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้สมํ่าเสมอ แล้วเนื้องานภารกิจที่จะต้องเอามารองรับก็ได้ศึกษาดูแล้ว ไม่ได้
เป็นภารกิจงานขนาดใหญ่ ที่จะต้องใช้เครื่องจักรทันสมัยคราวเดียวกันถึง 2 ตัว เป็นเพียงภารกิจประจํา 
งานลูทีนที่ทําไปเรื่อยๆ ทยอยทําไปเรื่อยๆ ตามแผนงานประจําปี ดังนั้น ผมจึงเห็นว่า การเสนอญัตติเพื่อ
ขอโอนเงินมาใช้งบประมาณในส่วนนี้ ดูจะไม่คุ้มค่า เพราะว่าเทศบาลของเรายังมีปัญหา ความเดือดร้อน
ด้านอื่นๆ ถ้าจะยกตัวอย่าง ก็อยากจะยกตัวอย่างปัญหาเรื่องน้ําท่วมที่บริเวณห้าแยกประตูชัย ซึ่งตรงนั้น
ที่ผมศึกษามา เห็นว่าอยู่ในแผน และระบุว่า จะขอรับเงินอุดหนุน แต่ที่ผ่านมาบอกว่า เทศบาลไม่มี
งบประมาณเพียงพอที่จะทํา ก็พอรับฟังได้ แต่วันนี้ตั้งแต่เช้ามา เพื่อนสมาชิก ท่านประธาน และฝ่าย
บริหาร ก็ได้เห็นแล้วว่า  เรามีรายการที่มีรายได้ เงินล้น เงินเหลือ หลายรายการเลย ผมอยากจะขอฝาก
ให้พิจารณาว่า ควรจัดลําดับความสําคัญ ปัญหาความเดือดร้อน เร่งด่วน ให้เหมาะสม ดังนั้น จึงคิดว่า 
ญัตตินี้เป็นการขอโอนเงินที่ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ เชิญ จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

 จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กระผมได้เห็นญัตตินี้ของ
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ฝ่ายบริหาร  ผมรู้สึกดีใจมากที่ฝ่ายบริหารคิดจะมีนโยบายซื้อรถแทรคเตอร์  ซึ่งในเขตเทศบาลของเรา
มีซอย ตรอก ซอยเล็กเยอะ  มีปัญหาคราวที่แล้ว  รถแม็คโฮของเราไม่สามารถเข้าในซอยนั้นได้  ทําให้
พี่น้องประชาชนในซอยนั้นลําบาก ลองถามรองฯสุรทัศน์ ดูสิครับ เราต้องวิ่งเต้นหาอย่างอื่นมาทํา อย่างที่
สมาชิก 2 ท่านไม่เห็นด้วย แต่ผมเห็นด้วยครับ เพราะการที่ทางเทศบาลซื้อมาไว้ก็เป็นสมบัติของเทศบาล 
ไม่ใช่สมบัติของคณะผู้บริหาร อีกหน่อยพวกเราอาจจะเลิกจากการเป็นสมาชิก ลูกหลานเราจะได้มีรถ
แม็คโฮขนาดเล็กไว้ใช้ ถึงแม้ว่าจะมี 2 – 3 คันแล้วก็ตาม บางทีมีเหตุการณ์ 2 – 3 ที่ไม่ทันกับเหตุการณ์
นั้นนะครับ  กระผมได้ไปถามฝ่ายสํานักช่าง  เขาบอกว่า 2 คันเป็นขนาดกลาง  ไม่ใช่ขนาดใหญ่  ผมก็ว่า
ในเมื่อปีนี้เราเสนอมาซื้อขนาดกลางแล้ว ก็อยากจะฝากทางฝ่ายบริหารว่า ในปีต่อไปถ้าท่านยังมี
งบประมาณพอเหลือขอให้ซื้อขนาดเล็กไวใ้ช้สักคันนะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก็ รับฟัง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องรถขุดตีนตะขาบจํานวน 2 คัน ผมมีข้อมูลจะนําเสนอให้กับสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ประกอบการพิจารณา  ของเทศบาลนครลําปางเรามีรถตีนตะขาบอยู่ 3 คัน คันที่ 1 เราซื้อมาแล้ว 17 ปี 
คันที่ 2 เราใช้มาอยู่ 26 ปี คันที่ 3 เราใช้มา 15 ปี เรามี 3 คัน เหตุผลที่มีความจําเป็นจริงๆ แล้วทางผู้
ปฏิบัติคือเจ้าหน้าที่ของสํานักการช่าง เสนอขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 ผมว่าเรื่องนี้จะไป
เบียดบังการแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางทั้งหลาย ผมขอบอกว่า ผมจะให้ได้ก็ต่อเมื่อพวก
เราช่วยกันประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีดูสิ สิ่งไหนที่เราประหยัดได้ ทางสํานักการช่างเขา
ประหยัดเพื่อที่จะทํางานให้กับส่วนรวม เหตุผลผมเห็นด้วยครับว่าโครงการบางโครงการไม่จําเป็นต้องใช้
รถตีนตะขาบของเทศบาลเรา เพราะถูกบรรจุอยู่ในโครงการแล้ว แต่ลืมคิดไปว่า หากเกิดน้ําท่วมจะทํา
อย่างไร  โครงการร่วมกับกรมเจ้าท่า  ซึ่งเราไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ของเราเอง  
รถของเราเอง  เราจะทําอย่างไร  ใช่ไหมครับ  โดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทั้งหลาย  
รถตีนตะขาบทั้ง 2 คันที่นําเสนอต่อสภาในครั้งนี้เป็นรถขนาดกลาง จริงๆ แล้วเราอยากได้รถขนาดใหญ่
อีก 1 คัน และขนาดเล็กอีก 1 คันด้วยซ้ําไป แต่ด้วยงบประมาณที่จํากัดเราจึงได้แค่ 2 คัน เพื่อจะเอามา
ทดแทน  เราไม่มีการจ้างพนักงานขับรถหนักเพิ่ม  เพียงแต่เราจะปลดระวางรถตีนตะขาบเก่าที่ผมพูด
เมื่อสักครู่ 3 คัน เพราะใช้งานมามาก ยกตัวอย่างปีที่ผ่านมา  เราร่วมกับกรมเจ้าท่าขุดลอกแม่น้ําวัง ตัก 
3 ทีเดี๋ยวก็ซ่อมอีก ผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้โครงการใหญ่ๆ จะเดินหน้าต่อไม่ได้ ก็เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่ง
ประกอบการพิจารณาในการถ่ายโอนงบประมาณในครั้งนี้เพื่อที่จะจัดซื้อรถตีนตะขาบจํานวน 2 คัน 
สําหรับรถขนาดใหญ่จริงๆ ก็อยากจะได้ แต่ปรากฏว่าถ้าเราซื้อรถตีนตะขาบขนาดใหญ่ เราก็ต้องเสียเงิน
ซื้อรถคอนเทนเนอร์บรรทุกอีก ซึ่งผมว่าไม่คุ้ม ใช้ขนาดกลาง  ซึ่งรถคอนเทนเนอร์  รถ 6 ล้อ  ของเรามี
อยู่แล้ว เวลาขับเคลื่อนไปที่ไหน รถแม็คโฮไม่สามารถขับเคลื่อนไปเองได้ ต้องใช้รถบรรทุก  ของเรามีอยู่
แล้วก็ไม่จําเป็นต้องซื้อ ก็ใช้รถเดิมบรรทุก  รถตีนตะขาบจํานวน 2 คันนี้  ผมคิดว่าความจําเป็นก็ดี ความ
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เร่งด่วนก็ดีของการแก้ไขปัญหา  ผมเข้าใจอยู่ว่าสิ่งไหนควรที่จะทําก่อนทําหลัง  แต่รถตีนตะขาบจํานวน  
2 คันนี้ ผมเช่ือม่ันว่าเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลในภาวะปัญหาเร่งด่วนและงานที่
จําเป็นๆ ผมว่าประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านอื่นอภิปราย
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนและงานบําบัดน้ําเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ก่อสร้าง  รายการรถขุดตีนตะขาบ จํานวน  2 คันๆ  ละ 4,500,000 บาท งบประมาณ 9,000,000 บาท  
(เก้าล้านบาทถ้วน) สํานักการช่าง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ พ้นศีรษะนะครับ 
ผมจะได้นับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 13 เสียง  ไม่เห็นชอบ  7  เสียง  นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จํานวน  13 เสียง  เห็นชอบให้โอนเงินเหลือจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนนและงานบําบัดน้ําเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  รายการรถขุด
ตีนตะขาบ จํานวน  2 คันๆ  ละ 4,500,000 บาท งบประมาณ 9,000,000 บาท  (เก้าล้านบาทถ้วน)  ไม่
เห็นชอบ จํานวน  7  เสียง และนอกนั้นงดออกเสียง 
 

 5.3 ญัตติ  เร่ือง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งคร้ัง
แรก ในอาคารหรือสถานท่ีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง รายการติดตั้ง
ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ท งบประมาณ 400,000 
บาท (สี่แสนบาทถ้วน) สํานักการช่าง 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอ
ใหม่ ข้อ 5.3 ญัตติ  เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก ในอาคารหรือ
สถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง รายการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ท งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) สํานักการช่าง  
เชิญ ฝ่ายบริหาร 
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นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรี  ผู้รับมอบอํานาจจาก
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 

ญัตต ิ
เร่ือง  เสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่าย 
       เป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
       ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการติดตั้งคร้ังแรก ในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง 
       หรือภายหลังการก่อสร้าง รายการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ 
       โรงพัสดุเคนเน็ท งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) สํานักการช่าง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัตโิอนเงินเหลือ
จ่ า ยจ ากงบ ประม าณรา ยจ่ า ย ประ จํ า ปี งบ ประ มาณ พ .ศ . 2558  ไปตั้ ง จ่ า ย เ ป็ น ร ายกา ร ให ม่  
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการติดตั้งคร้ังแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 
รายการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ท งบประมาณ 400,000 บาท  
(สี่แสนบาทถ้วน) สํานักการช่าง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
เพื่อให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข

เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่  13 พ.ศ.2552 มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (7)  โดยการผลิตกระแสไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เอง บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ท เทศบาลนครลําปาง จําเป็นต้องขอโอนเงินเหลือจ่าย 
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการติดตั้งคร้ัง
แรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง รายการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟา้ 
จากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ท งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) สํานักการช่าง  
ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27  

เหตุผล 
 เนื่องจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้เชิญเทศบาลนครลําปางเข้าร่วมโครงการ 
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเขตเทศบาล พร้อมทั้งเป็นเทศบาลต้นแบบในการทํา
บัญชีก๊าซเรือนกระจก ระดับเมือง ซ่ึงพบว่าการใช้พลังงานของภาคครัวเรือน มีการปล่อยเรือนกระจกสูงเป็นอันดับ 1  
ส่วนการขนส่งทางถนนเป็นอันดับ 2 และการจัดการขยะโดยวิธีฝังกลบเป็นอันดับ 3 ตามลําดับ และได้เสนอแนะให้
พัฒนาเทศบาลนครลําปางไปสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ํา (Low Carbon City) ตามแนวทางที่สามารถทําได้ เช่น  
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การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน (LED) การผลิตการแสไฟฟ้าบนหลังคาบ้านและอาคารธุรกิจ ดังนั้น 
เทศบาลนครลําปางจึงได้จัดทําโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง เพื่อเป็นการนําร่อง
ให้กับประชาชนได้นําไปทําเป็นแบบอย่างและไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกับพันธกิจหลักและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบายการ
ประหยัดพลังงานของภาครัฐ และเห็นว่าโรงพัสดุเคนเน็ท ซ่ึงเป็นสํานักงานอีกแห่งหนึ่งมีอาคารที่ทํางาน โรงซ่อม
ต่างๆ ของส่วนการโยธา สํานักการช่าง มีการใช้ไฟฟ้าเป็นจํานวนมากในแต่ละปี จึงมีความเหมาะสมที่จะนําร่อง
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เอง แต่ส่วนการโยธา ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้  
เทศบาลนครลําปางจึงมีความจําเป็นต้องติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึงเป็นการ
ติดตั้งคร้ังแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ท 
งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 5  ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.4 หน้า 2 รายละเอียดตามเอกสารรายการประมาณราคาและบัญชีโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ที่แนบมาพร้อมนี้   
 ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการติดตั้งคร้ังแรกใน
อาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง รายการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ท งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) สํานักการช่าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงช่ือ)      กิตตภิูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ฝ่ายบริหารได้มาช้ีแจง
แถลงว่า โครงนี้เป็นโครงการแรกติดตั้งครั้งแรกก็ไม่จริงนะครับ เนื่องจากว่าเป็นงบประมาณปี 2559 ที่
ผ่านการรับรองจากสภาไปเมื่อสักครู่นี้ มีอยู่โครงการหนึ่งก็เป็นโครงการเหมือนกันเลยครับ ซึ่งเป็นระบบ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณโรงเก็บพัสดุเคนเน็ต ตั้งไว้ 800,000 บาทซึ่งผมเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ผมได้รับฟังจากเจ้าหน้าที่ก็บอกเช่นเดียวกันว่าเป็นโครงการแรก แต่ว่าใช้เงิน 
800,000 บาท แต่นี่มาขออีก 400,000 บาท และมาบอกว่าเป็นโครงการแรก ซึ่งผมว่าไม่เป็นความจริง 
ผมขอท้าวความกลับไปในโครงการที่สภาได้ผ่านให้แล้วคือ โซล่าเซลล์ 800,000 บาท ผมได้ถาม
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เจ้าหน้าที่สํานักการช่างก็ได้รับคําช้ีแจงว่า เป็นโครงการนําร่อง เป็นโครงการสาธิตเพื่อที่จะเป็นตัวอย่าง  
ติดตั้งแล้วให้ อปท. หรือชาวบ้านที่สนใจทั่วไปได้ติดตั้งโซล่าเซลล์ตามอาคารบ้านเรือนต่างๆ ได้มาดูเป็น
ตัวอย่าง ได้มาศึกษาหาข้อมูล โดยได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ถ้าคิดเรื่องความคุ้มค่าทางผลตอบแทนก็คงไม่คุ้ม 
แต่นี่คือเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐที่อยากจะให้มีการลดภาวะโลกร้อนต่างๆ  เพราะฉะนั้นการที่จะ
มาขอเงินเพิ่มเติม ผมอยากจะให้เงิน 800,000 บาทนําไปสู่การก่อสร้าง นําไปสู่การปฏิบัติ นําไปสู่การใช้
งานจริง  เพื่อให้เห็นเป็นมรรคเป็นผลก่อน  ผมว่าโครงการเดียวก็น่าจะเพียงพอ  อีก 400,000 บาท ผม
คิดว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมาขอสภาเพื่อที่จะเอาเงินตัวนี้เป็นโครงการที่สอง เพราะฉะนั้นผมก็ไม่เห็นด้วย  
ผมจึงให้เหตุผลต่อที่ประชุมว่า เราเป็นสมาชิกสภา งานอะไรต่างๆ ที่ซ้ําซ้อน มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน
และเป็นงานที่สอง เราไม่ควรที่จะผ่านงบประมาณนี้ไป ควรที่จะเอาเม็ดเงินตัวนี้ไปทําในโครงการอื่น 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ใช่ครับโครงการนี้
มี 2 โครงการ โครงการหนึ่งก็อยูใ่นปีงบประมาณ 2559 ด้วยความกรุณาของสภาแห่งนี้ได้ผ่านในวาระ 3 
ให้ทางฝ่ายบริหารไปบริหารจัดการ  สําหรับงบประมาณที่เราได้ขอมาเพื่อนําร่องผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในโรงพัสดุเคนเน็ต จํานวน 400,000 บาทนี้ จริงๆ  อาคารของเรามี 2 อาคาร 
อาคารหนึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งเราดําเนินการทํามาอยู่แล้ว เราจะปรับให้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 
สําหรับอาคารที่เราขอจํานวน 400,000 บาทนี้ เป็นอาคารซึ่งสภาแห่งนี้ได้อนุมัติให้เราจัดสร้าง ตอนนี้เรา
ได้จัดสร้างในงบประมาณปี 2558 เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ความตั้งใจคือเราจะเป็นอาคารที่ใช้ไฟจาก
แสงอาทิตย์ ซึ่งเราจะผลิตเองจํานวนเงิน  400,000 บาทนี้ แต่ขณะนี้เรายังไม่ได้ติดตั้งไฟ  ไม่มีหลอดไฟ
ใดๆ  ทั้งสิ้นเพื่อเราจะใช้เงินจํานวน  400,000  บาท  ไปนําร่องจากอาคาร  ซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคาร
ที่ทําเสร็จในปีงบประมาณ 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รอเงิน 400,000 บาทที่จะไปติดตั้งระบบไฟเท่านั้น
ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านอื่นอภิปราย
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้ง จ่าย 
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก ในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง 
หรือภายหลังการก่อสร้าง รายการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ 
โรงพัสดุเคนเน็ท งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) สํานักการช่างสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้น 
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นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ  ที่ประชุม
เห็นชอบ จํานวน 13 เสียง  ไม่เห็นชอบ  6  เสียง  นอกนั้นงดออกเสียง 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จํานวน  13 เสียง  เห็นชอบให้โอนเงินเหลือจ่ายจาก

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์  ซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรก ในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง รายการติดตั้ง
ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ท  งบประมาณ 400,000 บาท  
(สี่แสนบาทถ้วน) 

 5.4 ญัตติ  เร่ือง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายนํ้า 
จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ  9,809,000  บาท (เก้าล้านแปดแสนเก้าพันบาทถ้วน)  สํานักการช่าง 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอ
ใหม่ ข้อ 5.4 ญัตติ  เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ํา 
จํานวน  8 โครงการ งบประมาณ 9,809,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนเก้าพันบาทถ้วน) สํานักการช่าง  
เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาลนครลําปาง กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรี  ผู้รับมอบอํานาจจาก
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 

ญัตติ 
เร่ือง  เสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่   ในแผนงานเคหะและชุมชน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค  รายการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ํา จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 
9,809,000 บาท  (เก้าล้านแปดแสนเก้าพันบาทถ้วน) สํานักการช่าง 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัตโิอนเงินเหลือ

จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการก่อสร้างปรับปรุงถนนและ
ท่อระบายน้ํา จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 9,809,000 บาท  (เก้าล้านแปดแสนเก้าพันบาทถ้วน) สํานักการช่าง  
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 
เพื่อจัดให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ําตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และแก้ไขเพิ่มเติม

จนถึงฉบับที่ 13  พ.ศ.2552  มาตรา 56 (1)  ประกอบมาตรา 53 (1) (5)  และมาตรา 50 (2)  ตามชุมชนต่างๆ 
ในเขตเทศบาลนครลําปาง  มีถนนสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัยและมีท่อระบายน้ําได้สะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  จําเป็นต้องขอโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค  รายการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ํา  จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 
9,809,000 บาท  (เก้าล้านแปดแสนเก้าพันบาทถ้วน)  สํานักการช่าง  ทั้งนี้  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27  

เหตุผล 
 เนื่องจากงานวิศวกรรมโยธา  ฝ่ายวิศวกรรมโยธา  ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  สํานักการช่าง  
มีหน้าที่ในการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุง  รวมทั้งจัดทําระบบสาธารณูปโภคด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
ถนน  ท่อระบายน้ํา เป็นต้น  อันเป็นการพัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครลําปาง  แต่มี
พื้นที่หลายแห่งตามชุมชนต่างๆ  ยังไมไ่ด้ดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ํา  ทําให้ประชาชนที่อยู่
อาศัยตามชุมชนแห่งนั้น  ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและมีน้ําท่วมขัง
ระบายไม่ทัน  ประกอบกับงานวิศวกรรมโยธา ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้  เทศบาลนครลําปางจึงมีความ
จําเป็นต้องทําการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ํา จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 9,800000 บาท 
(เก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อระงับความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนเหล่านั้น  และให้การ
บริการสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-7 รายละเอียดตามเอกสารายการประมาณราคาและบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่แนบมาพร้อมนี้   

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการก่อสร้างปรับปรุงถนนและ
ท่อระบายน้ํา จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ  9,809,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนเก้าพันบาทถ้วน) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงช่ือ)      กิตตภิูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษใ์จสี 

 ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษใ์จสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับ  ในฐานะ
ที่ผมเป็นสมาชิกสภาแห่งนี้ ผมขอทําความเข้าใจเบื้องต้นกับท่านประธานสักนิดหนึ่งครับว่า สมาชิกสภา
มิได้มีหน้าที่ตรงๆ ที่จะไปควบคุมส่ังการในการใช้ทรัพยากรในการบริหารงาน หรือทรัพยากรในการ
แก้ปัญหา ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น  กฎหมายให้อํานาจไว้แค่ทําหน้าที่ในฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เวทีนี้จะมีให้แสดงคือบทบาทเฉพาะในสภาท้องถิ่น คือในการประชุม
กรรมการสภาท้องถิ่น ตามที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งเท่านั้นนะครับ นี่คือบทบาทของสมาชิกสภา ซึ่งการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนก็จะอยูใ่นอํานาจของฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นจึงทําได้เป็นเพียงผู้ประสานงาน 
ติดตามงาน และตัวเช่ือมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ในกรณีของสภาเทศบาลเรานี้ ก็ทําได้
คือตั้งกระทู้ เสนอญัตติ แปรญัตติ ติดตาม สอบถาม ปัญหาต่างๆ กับฝ่ายบริหารนะครับ นี่คือบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกสภาแห่งนี้ที่ผมในฐานะเป็นสมาชิกสภาแห่งนี้ ในญัตติเรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
เหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ใน
แผนงานเคหะและชุมชน   หมวดค่าที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ํา จํานวน 8 โครงการ  งบประมาณ  9,809,000 บาท  
(เก้าล้านแปดแสนเก้าพันบาทถ้วน) สํานักการช่าง ผมก็เห็นด้วยนะครับในการทําถนนปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ถึง 8 โครงการ แต่ผมมาดูที่ว่า ในการโอนลดของงบประมาณตัวนี้ที่ฝ่ายบริหาร ถ้าเอามารวมๆ ให้ได้ 
9,809,000 บาท  ในหน้าที่ 6 ของรายละเอียดญัตติ ผมเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เทศบาลนครลําปาง งบประมาณที่สภาอนุมัติไว้ 1,200,000 บาท ปรากฏว่า ใช้ไปเพียง 555,964 บาท 
เงินเหลืออีกตั้งเยอะ เกือบครึ่งล้านนะครับ พอมาในปี 2559 ตั้งงบไว้อีก 1,000,000 บาท  ตามหลัก
เศรษฐศาสตร์ในการใช้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  บ้านเราเงินหมุนตั้ง 5 รอบ แต่ท่านก็ใช้ไม่หมด ฝ่าย
บริหารใช้ไปเพียง 500,000 บาท พอปี 2559 ท่านตั้งไว้อีก 1,000,000 บาท มาดูค่าใช้จ่ายในหน้าที่ 6 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ท่านตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้ไปเพียง 96,000 บาท เอาตัวเลข
กลมๆ ก็ 100,000 บาท ก็ใช้ไม่หมด เหลืออีก 100,000 บาท งบประมาณปี 2559 ท่านตั้งมาอีก 
200,000 บาท เหมือนเดิมครับ ดูในหน้าที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ตั้งไว้ 120,000 บาท  ท่านก็ใช้ไปประมาณ  1  แสนกว่าๆ  พอปีงบประมาณ  2559  ท่านก็ตั้งไว้  
120,000 บาทเท่าเดิมอีก ค่าใช้จ่ายประสิทธิภาพในการจัดการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 
60,000 บาท ก็ใช้ไปประมาณ 3 หมื่นบาท พอปี 2559 ท่านตั้งไว้อีก 50,000 บาท ส่วนในหน้าที่ 12 ด้าน
งานสังคมสงเคราะห์  ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะน่ารู ้สําหรับผู้สูงอายุและครอบครัว  ท่านตั้งไว้  
700,000 บาท และไม่รู้ได้โอนรายจ่ายจากงบไหนมาเพิ่มได้ถึง 700,000 บาท จึงอยู่ในอํานาจของ
ผู้บริหารสามารถโอนรายจ่ายได้อยู่แล้วครับ งบประมาณ  700,000  บาท  ก็ยังเหลืออีกประมาณเกือบ 
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2 แสนบาท  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 100,000 บาท เหลืออีกประมาณ 
35,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและที่เกี่ยวข้อง 500,000 บาท งบประมาณเหลือ
ประมาณ 185,860 บาท  และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  งบประมาณ
ปี 2558 ตั้งไว้ 200,000 บาท ไม่ไดใ้ช้สักบาทเลย ในหน้าที่ 13 สร้างความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้จ่ายในการ
สร้างจิตสํานึกและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนในงบปี 2558  ตั้งไว้ 200,000 บาท 
ท่านใช้เพียง 8 หมื่นกว่าบาท ตรงนี้เราจะเห็นว่างบประมาณเมื่อสภาผ่านแล้วท่านนําไปใช้เพื่อพัฒนา
เทศบาลทั้งหมด ปรากฏว่า ท่านใช้ไม่หมด เฉพาะปี 2559 ท่านตั้งงบประมาณใกล้กับปี 2558 เพิ่มอีก 
สุดท้ายก็มาเป็นเงินที่จะต้องมาจัดการโอนเหลือจ่าย เป็นงานปรับปรุงอย่างอื่นไป  ในเมื่อเงินสภาให้ไป
แล้ว ท่านต้องใช้ให้หมดตามที่สภาอนุมัติไป  ตามที่ท่านขอไว้ และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ไข
ปัญหาของพี่น้องในเขตเทศบาลเรา  ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน

สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ต้องขอขอบคุณ
นะครับที่ท้วงติงในการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2558  ในความเป็นจริงแล้ว เราเอาเราต้อง
ขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเราที่ใช้จ่ายอย่างประหยัด จนมีเงินเหลือจ่ายเพื่อโอนลดโอนเพิ่ม
ทั้งหลายมาเป็นเงินพัฒนาเทศบาล จริงๆ เราต้องขอบคุณพนักงานเทศบาล  มีบางเรื่องบางโครงการ  
บางกิจกรรม  ยกตัวอย่าง เช่น งานประชาสัมพันธ์ ท่านบอกว่าปีที่แล้วสภาแห่งนี้อนุมัติให้ 1,200,000 บาท 
ใช้ไปเพียง 5 แสนกว่าบาท จริงๆ แล้ว เป็นความสามารถของเจ้าหน้าที่เอง เพราะแต่ละโครงการจะมี
หน่วยงานอื่นเข้ามาร่วม มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น งานปีใหม่เมือง ก็เป็นการเจรจาว่าเราจะเบิกงบ
ประชาสัมพันธ์จากที่ไหน ถ้าปีนี้โชคดีจังหวัดรับไป เราก็จะเหลือเงิน งานล่องสะเปา ถ้าจังหวัดช่วยเรา 
หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาช่วยเรา เราก็เหลือเงิน แต่เราไม่สามารถที่จะคาดการณ์ข้างหน้าได้
ว่า  ในแต่ละปีหน่วยงานไหนจะให้เราเท่าไหร่   ก็เลยเป็นงบประมาณที่เราจะต้องอ้างอิงงบประมาณของ
ปีก่อนเป็นที่ตั้ง  ถ้าเจ้าหน้าที่เทศบาลช่วยกันประหยัดอีก  ปีงบประมาณ 2559  เราก็จะมีโครงการที่
เหลือจ่าย และเอามาเป็นงบประมาณพัฒนาเทศบาล งบพัฒนาเทศบาลอย่างเห็นได้ชัดเจนตามญัตตินี้ 
ทําไมถนนหนทางท่อระบายน้ํา ฟุตบาท ทางเท้า ได้ตั้ง 8 โครงการ จริงๆ 8 โครงการ ฝ่ายบริหารจะเอา
เป็นงบประมาณปี 2559 ก็ได้ แต่ทุกท่านบอกว่า จําเป็น คณะทํางานบอกว่าเรื่องนี้จําเป็น ยกตัวอย่าง 
นาก่วมเหนือ ซอย 5 เรารอไม่ได้ ชาวบ้านมาเรียกร้องว่า ขอเร่งด่วน เราก็จําเป็นเอางานเร่งด่วนมา
รวมกัน ว่ามีอะไร  ก็กลายเป็นถนนหนทาง ท่อระบายน้ํา ฟุตบาท ทางเท้า ทั้ง 8 โครงการที่ได้ขอเงิน
เหลือจ่ายเป็นญัตติที่นําเสนอต่อสภาวันนี้ เพราะฉะนั้นผลของการประหยัด ผลของการควบคุมการใช้
จ่ายเงินอย่างดี จะเป็นผลดีต่อเทศบาลมากกว่าจะเป็นผลเสียที่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย  ให้ 1,200,000 บาท  ก็
ใช้จ่าย 1,200,000 บาท ให้ 200,000 บาท ก็จ่าย 200,000 บาท  แต่ถ้าเราช่วยกันประหยัดอย่างนี้  
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เหลือจ่ายเท่าไหร่ ในงบประมาณปี 2559 ปลายปี สมาชิกสภาแห่งนี้ก็ช่วยกันพิจารณาว่าอะไรที่เร่งด่วน 
ฝ่ายบริหารก็จะนําเสนอต่อสภาเพื่อเอาเงินดังกล่าวกลับมาใช้ให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ผมว่าวิธีการอย่างนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องและดีที่สุดนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านอื่นอภิปราย
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอ
อนุมัตโิอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน  หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก ่อสร ้าง  ประเภทค่าก ่อสร ้างสิ ่ง
สาธารณูปโภค  รายการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ํา จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 
9,809,000 บาท  (เก้าล้านแปดแสนเก้าพันบาทถ้วน) สํานักการช่าง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยก
มือขึ้น 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ  ที่ประชุม
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้โอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ํา 
จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 9,809,000 บาท  (เก้าล้านแปดแสนเก้าพันบาทถ้วน) 
 

 5.5 ญัตติ เร่ือง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน นข 
998 ลําปาง เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ี งบประมาณ 465,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) (กองวิชาการและแผนงาน) 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
ข้อ 5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ รายการค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน นข 998 ลําปาง เป็นรถ
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ งบประมาณ 465,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (กองวิชาการและ
แผนงาน)  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรี  ผู้รับมอบอํานาจจาก
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 
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ญัตต ิ
เร่ือง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงาน 
       บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
       รายการค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน นข 998 ลําปาง เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
        งบประมาณ 465,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (กองวิชาการและแผนงาน) 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
                       ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงิน
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์กระบะ 
หมายเลขทะเบียน นข 998 ลําปาง เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ งบประมาณ 465,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) (กองวิชาการและแผนงาน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
                       เพื่อขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  รายการค่า
ปรับปรุงสภาพรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน นข 998 ลําปาง เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ งบประมาณ 
465,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (กองวิชาการและแผนงาน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547  ข้อ 59 วรรคหนึ่ง 

เหตุผล 
   เนื่องจากเทศบาลนครลําปาง ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลนครลําปาง ในสมัยประชุมสามัญ  
สมัยที่ 3 คร้ังที่ 3 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558  ให้โอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังกล่าวข้างต้น แต่ขณะนี้ไม่สามารถ
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และจําเป็นต้องดําเนินการต่อให้แล้วเสร็จ  
เทศบาลนครลําปางจึงมีความจําเป็นต้องขอกันเงินไว้ใช้จ่ายต่อไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี เพื่อให้การบริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
                     ดังนั้น ขอไดโ้ปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้
ก่อหนี้ ผูกพัน ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 ในแผนงานบริหารงาน ท่ัวไป งานบริหาร ท่ัวไป  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์กระบะ 
หมายเลขทะเบียน นข 998 ลําปาง เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ งบประมาณ 465,000 บาท (สี่แสนหกหมื่น 
ห้าพันบาทถ้วน) (กองวิชาการและแผนงาน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 59  
วรรคหนึ่ง ต่อไป                   
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ขอแสดงความนับถือ 
(ลงช่ือ)      กิตตภิูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  รายการค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์กระบะ 
หมายเลขทะเบียน นข 998 ลําปาง เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  งบประมาณ 465,000 บาท (สี่แสน
หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (กองวิชาการและแผนงาน)  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็น
เอกฉันท์ ครับท่านประธาน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  รายการค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน นข 998 
ลําปาง เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  งบประมาณ 465,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 

 5.6 ญัตติ เร่ือง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้
ก่อหน้ีผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในแผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขา
และทางลาดสําหรับผู้พิการ คนชรา ท่ีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) 
ช้ันล่าง บริเวณด้านหลังห้องทํางานเจ้าหน้าท่ี งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
และโครงการปรับปรุงช่องจําหน่ายตั๋ว บริเวณช้ัน 1 ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง 
(เทศบาลนครลําปาง) โดยทําการปรับปรุงเคาน์เตอร์เดิม ทําป้ายช่ือใหม่ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง ทาสีผนังและงานอื่นๆ งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
ข้อ 5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  ในแผนงานการพาณิชย์  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาและทางลาดสําหรับผู้พิการ 
คนชรา ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) ช้ันล่าง บริเวณด้านหลังห้องทํางาน
เจ้าหน้าที่ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และโครงการปรับปรุงช่องจําหน่ายตั๋ว 
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บริเวณช้ัน 1 ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) โดยทําการปรับปรุง
เคาน์เตอร์เดิม ทําป้ายช่ือใหม่ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทาสีผนังและงานอื่นๆ งบประมาณ 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล   เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรี  ผู้รับมอบอํานาจจาก
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 

ญัตต ิ
เร่ือง  เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปี 
        งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติม 
        หรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาและทางลาดสําหรับผู้พิการ คนชรา  
        ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) ช้ันล่าง บริเวณด้านหลังห้องทํางานเจ้าหน้าที่ 
        งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และโครงการปรับปรุงช่องจําหน่ายตั๋ว บริเวณช้ัน 1 
        ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) โดยทําการปรับปรุงเคาน์เตอร์เดิม  
        ทําป้ายช่ือใหม่ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทาสีผนังและงานอื่นๆ งบประมาณ 500,000 บาท  
        (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล  
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เ ร่ือง ขออนุมัติ 
กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู ้โดยสาร  แผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าที ่ด ินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาและทางลาด
สําหรับผู้พิการ คนชรา ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) ช้ันล่าง บริเวณด้านหลังห้องทํางาน
เจ้าหน้าที่ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และโครงการปรับปรุงช่องจําหน่ายตั๋ว บริเวณช้ัน 1 ของ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) โดยทําการปรับปรุงเคาน์เตอร์เดิม ทําป้ายช่ือใหม่ 
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทาสีผนังและงานอื่นๆ งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานัก
ปลัดเทศบาล ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
เพื่อขออนุมัติกันเงินกรณียังมไิด้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานการพาณิชย์ 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ห้องสุขาและทางลาดสําหรับผู้พิการ คนชรา ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) ช้ันล่าง 
บริเวณด้านหลังห้องทํางานเจ้าหน้าที่ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และโครงการปรับปรุง
ช่องจําหน่ายตั๋ ว  บริ เวณช้ัน 1  ของสถาน ีขนส ่ง  ผู ้โ ดยสารจ ังหว ัดลํ าปาง  ( เทศบาลนครลําปาง )  
โดยทําการปรับปรุงเคาน์เตอร์เดิม ทําป้ายช่ือใหม่ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทาสีผนังและงานอื่นๆ 
งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล ทั้งนี้ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2547  ข้อ 59 วรรคหนึ่ง 

เหตุผล 
  เนื่องจากเทศบาลนครลําปาง ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลนครลําปาง ในสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 
คร้ังที่ 3 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558  ให้โอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังกล่าวข้างต้น และมีโครงการปรับปรุงช่อง
จําหน่ายตั๋ว บริเวณช้ัน 1 ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) โดยทําการปรับปรุง
เคาน์เตอร์เดิม ทําป้ายช่ือใหม่ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทาสีผนังและงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) แต่
ขณะนี้อยู่ ระหว่า งรอผลการทดสอบกําลั ง รับน้ํ าหนักของโครงการสร้างอาคารจากผู้ เ ช่ียวชาญ 
ของหน่วยงานภายนอก จึงยังไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
และจําเป็นต้องดําเนินการต่อให้แล้วเสร็จ เทศบาลนครลําปางจึงมีความจําเป็นต้องขอกันเงินไว้ใช้จ่ายต่อไปอีก
เป็นระยะเวลาหนึ่งปี เพื่อให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติกันเงินในหมวด 
ค่าที่ ดินและสิ่ ง ก่อสร้าง กรณียั งมิ ได้ ก่อหนี้ ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 ในแผนงาน 
การพาณิชย์ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาและทางลาดสําหรับผู้พิการ คนชรา ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาล
นครลําปาง) ช้ันล่าง บริเวณด้านหลังห้องทํางานเจ้าหน้าที่ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และ
โครงการปรับปรุงช่องจําหน่ายตั๋ว บริเวณช้ัน 1 ของสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง)  
โดยทําการปรับปรุงเคาน์เตอร์เดิม ทําป้ายช่ือใหม่ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทาสีผนังและงานอื่นๆ 
งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2547  ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงช่ือ)      กิตตภิูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใน
แผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาและทางลาดสําหรับผู้พิการ คนชรา ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) ช้ันล่าง บริเวณด้านหลังห้องทํางานเจ้าหน้าที่ งบประมาณ 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถ้วน) และโครงการปรับปรุงช่องจําหน่ายตั๋ว บริเวณช้ัน 1 ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
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ลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) โดยทําการปรับปรุงเคาน์เตอร์เดิม ทําป้ายช่ือใหม่ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง ทาสีผนังและงานอื่นๆ งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล สมาชิกฯ 
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็น
เอกฉันท์ ครับท่านประธาน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานการพาณิชย์ หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ห้องสุขาและทางลาดสําหรับผู้พิการ คนชรา ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) 
ช้ันล่าง บริเวณด้านหลังห้องทํางานเจ้าหน้าที ่ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และ
โครงการปรับปรุงช่องจําหน่ายตั๋ว บริเวณช้ัน 1 ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนคร
ลําปาง) โดยทําการปรับปรุงเคาน์เตอร์เดิม ทําป้ายช่ือใหม่ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทาสีผนังและ
งานอื่นๆ งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 

 5.7 ญัตติ เร่ือง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ในแผนการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่  รายการค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด  (CCTV)  งบประมาณ  500,000  บาท  
(ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล 
 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
ข้อ 5.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ในแผนการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
รายการค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัด 
เทศบาล  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง กระผม นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรี  ผู้รับมอบอํานาจจาก
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 

ญัตต ิ
เร่ือง  เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนการรักษา 
       ความสงบภายใน งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดตั้ง 
       กล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
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  ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินกรณียัง
มิได้ ก่อหนี้ ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
เพื่อขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนการรักษาความ

สงบภายใน งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดตั้ ง 
กล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล ทั้งนี้ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  ข้อ 59 วรรคหนึ่ง 

เหตุผล 
  เนื่องจากเทศบาลนครลําปาง ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลนครลําปาง ในสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 
คร้ังที่ 3 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558  ให้โอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังกล่าวข้างต้น แต่ขณะนี้ไม่สามารถดําเนินการ
ก่อหนี้ ผูกพันได้ ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ จํา เ ป็นต้องดํ า เนินการต่อ ให้ แล้ ว เส ร็จ  
เทศบาลนครลําปางจึงมีความจําเป็นต้องขอกันเงินไว้ใช้จ่ายต่อไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี เพื่อให้การบริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดตั้ งกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 500,000 บาท  
(ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง 
ต่อไป                   

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงช่ือ)      กิตตภิูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 
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งบประมาณ  500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  สํานักปลัดเทศบาล  สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบโปรด
ยกมือขึ้น 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็น
เอกฉันท์ ครับท่านประธาน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รายการค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  งบประมาณ  500,000 บาท  
(ห้าแสนบาทถ้วน) 
 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอ่ืนๆ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
ผมมีเรื่องแจ้งครับ  เนื่องจากมีญัตติของฝ่ายบริหารเข้ามาซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการสภา และการขอขยาย
เวลาที่สภาได้ขอไว้วันสุดท้ายคือ วันที่ 29 กันยายน 2558 ผมจึงขอนัดประชุมสภาอีกครั้งในวันที่  29 
กันยายน 2558  เวลา 10.00 น. ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ  
เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ก่อนอื่นในนาม
ของผู้บริหารเทศบาลต้องกราบขอบพระคุณไปยังสมาชิกสภาทุกท่านที่ช่วยกันติติง ท้วงติง สนับสนุน 
ส่งเสริมงบประมาณทั้งงบเหลือจ่าย ทั้งงบเพิ่มเติม และงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 ท่านสมาชิก
ทุกท่าน ท่านคงจะเห็นว่าปีนี้ ตั้งแต่เข้าปีงบประมาณ 2559 งบลงทุนของเราในปีนี้เป็นปีที่มากที่สุด ซึ่ง
เป็นประวัติการณ์ จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559  90 กว่าล้านบาท งบเพิ่มเติมอีก 18 ล้านกว่า 
และงบเหลือจ่ายอีก 21 ล้าน รวมแล้วเกือบ 140 ล้านบาท ลําพังตัวนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร
ทั้งหมดก็คงจะดูแลอย่างทั่วถึงไปได้ยาก เพราะงบประมาณถ้าเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมา เกือบ 3 เท่างบ
ลงทุนในแต่ละปี 3 ปีติดต่อกัน เพราะฉะนั้นผมขอฝากไปยังสมาชิกสภาทุกท่านว่า โครงการต่างๆ ที่ลงใน
พื้นที่ของสมาชิกท่านใด ในเขตเลือกตั้งใด ขอให้ทุกท่านช่วยกันติดตาม ตรวจสอบ ดูแล ท้วงติง ขอให้ท่าน
แจ้งมายังที่ผมโดยตรงครับว่า สิ่งไหนที่ไม่ดี สิ่งไหนที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพราะว่างบประมาณรายจ่าย
ทั้งหมดนี้เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชน เราจําเป็นที่จะต้องช่วยกันดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
เทศบาลนครลําปางของเรา ผมคิดว่า งบลงทุนจํานวนเกือบ 140 ล้านในปีนี้ ด้วยความกรุณาของสมาชิก
สภาแห่งนี้ ผมคิดว่าทําให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงนําไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน สิ่งไหน  สิ่งใดที่อาจจะมี
การไม่เข้าใจซึ่งกันและกันบ้างในข้อระเบียบกฎหมาย นี่แหละครับที่อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ถ้า
เห็นด้วยกันหมด คงเป็นไปไม่ได้ แต่กระบวนการทางสภา เสียงส่วนใหญ่เป็นอย่างไร เราต้องยอมรับในมติ
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ของสภา เพราะฉะนั้นสภาแห่งนี้เราจะช่วยกันรักษาไว้ซึ่งเป็นสภาอันทรงเกียรติ เพื่อเป็นมรดกแก่
ลูกหลานเราต่อไป สิ่งที่ดีงามทั้งหลาย เช่ือผมเถอะครับว่า ทุกท่านได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ดีงาม สะท้อน
ย้อนกลับมาแน่นอน ผมต้องกราบขอบคุณท่านประธานสภา ท่านเลขาฯ ท่านรองประธานสภาฯ สมาชิก
ทุกท่านที่ช่วยกรุณาให้คําแนะนําท้วงติงสิ่งที่ดีๆ ทั้งหลาย ผมจะน้อมรับเอาไปปฏิบัติในการพัฒนา
เทศบาลต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   การประชุมในวันนี้ก็ผ่านพ้นไป
ด้วยดี ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

 
(ลงช่ือ) ....................................................................... 

(นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
 

(ลงช่ือ)..................................................................... 
(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 
 

หมายเหตุ   
ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจําปี 2558  วันที่  9  กันยายน  พ.ศ.2558  ในการประชุมสภาฯ สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจําปี 2558  เมื่อวันที่ 24  กันยายน  2558 
 


