
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  คร้ังท่ี  2  ประจําปี 2559 
วันอังคารท่ี  6  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
------------------------- 

รายนามผู้เข้าประชุม 
 1. นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 2. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  
 3. นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 4. นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 5. นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 6. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 7. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 8. นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 9. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 10. นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 11. นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 12. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 13. นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 14. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 15. นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 16. นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 17. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
  18. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 19. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 20. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 21. นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ) 
2. นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย) 
3. นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย) 
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รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 
  1. นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  2. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  3. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 4. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 5. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 2. นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 3. นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 4. นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 5. นายพงค์กร รัตนประเวศ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 6. นายอรรณพ สิทธิวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
 7. นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 8. นายวสันต์ สุวรรณวงศ์ ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
 9. นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
 10. นายสมชาย ขันอุระ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 11. นางชัญญานุช ทองคํา แทน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 12. นางสาวนัทธ์หทัย ฟูวุฒิ แทน ผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม 
 13. นายบรรยง เอื้อนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 14. นายมนัส ใหม่คํา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 15. นางพีรภาว์ ใหม่กิติ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 16. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 17. นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 18. นางสาววไิล วงศ์พรม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 19. นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกรชํานาญการพิเศษ 
 20. นางวิลาวัณย์ บุษราคัม นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
 21. นางสาวฉลัทชา ปัดสาพันธุ์ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
 22. นางพัชนิดา สุวรรณจักร์ หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 
 23. นางวิจิตรา เตียวตระกูล นักวิชาการคลัง 
 24. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

ฯลฯ 
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เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 
เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2559 บัดนี้
สมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหน้าส่วน
การงานของเทศบาลนครลําปาง  ตลอดจนผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย และได้
เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้กระผม  นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาล 
นครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้เป็นการประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2559 ในนามสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง  ก่อนที่
จะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศ
จังหวัดลําปาง เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 
ประจําปี พ.ศ. 2559 เชิญครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ ในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระของการประชุมสภาในวันนี ้  กระผมมีประกาศจังหวัดลําปาง และหนังสือของ
เทศบาลนครลําปาง ซึ่งเป็นสาระสําคัญของการประชุมในวันนี้  เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
ดังนี้ 

     ประกาศจังหวัดลําปาง 
เร่ือง  ขยายเวลาการประชมุสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 

ประจําปี พ.ศ. 2559 
........................................ 

โดยที่ประธานสภาเทศบาลนครลําปางรายงานว่า  เพื่อให้สภาเทศบาลนครลําปางได้พิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 ในวาระที่  2 และวาระที่  3 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 
ประจําปี 2559 ออกไปอีกมีกําหนดระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 29 กันยายน 2559 
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 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางจึงขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 
ประจําปี พ.ศ. 2559 มีกําหนด 30 วัน  ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 – วันที่ 29 กันยายน 2559 
   ประกาศ  ณ  วันที่   31  สงิหาคม  พ.ศ. 2559 

สามารถ  ลอยฟา้ 
(นายสามารถ  ลอยฟ้า) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 
และหนงัสอื 
ที่  ลป 52001/4426                สาํนักงานเทศบาลนครลําปาง  
         ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000 
                               5  กันยายน  2559 
เร่ือง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลาํปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจง หรือแถลงญัตตแิละตอบกระทู ้
       ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/97  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2559 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3  คร้ังที่ 2 ประจําปี 2559 ในวันอังคารที่  6  กันยายน  2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 เอกาทศ  
และมาตรา 48 วีสติ  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และอํานาจ
ตามความในข้อ 56 วรรคสอง  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  2 พ .ศ .  2554 ข ้าพ เจ ้า  นายกิตต ิภ ูม ิ นามวงค ์ ตําแหน ่ง  
นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ที่รับผิดชอบสํานักและกอง  
เป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

1. นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
2. นายสุรทัศน ์ พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
3. นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
4. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถ์ิ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูม ิ นามวงค์ 

(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
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กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ  จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ใน
การประชุมต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  
สมัยท่ี 3  คร้ังท่ี 1  ประจําปี  2559  (วันอังคารท่ี  23  สิงหาคม  2559) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่  2  
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 
2559 เมื่อวันอังคารที่  23  สิงหาคม 2559 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ  
เมื่อไม่มี  ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะครับ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  ประจําปี 
2559 เมื่อวันอังคารที่  23  สิงหาคม  2559  โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือสูงๆ นะครับ   
มติเห็นชอบครับท่านประธาน  

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  ประจําปี 2559 เมื่อวันอังคารที่  23  สิงหาคม  2559 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 
- โดย นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม  

โดย  นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญครับ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอกระทู้ถามต่อ 
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลําปาง ในเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
2559  หน้าที่ 2.5-3  ท่านได้ประมาณการรายรับ ในหมวดรายได้จากทรัพย์สิน (ค่าเช่าหรือบริการ
สถานที่) โดยท่านได้เสนอต่อสภาว่า ประมาณการรายรับจากการจัดเก็บค่าวางขายของในตลาด 
และจากสัญญาเช่าต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดเก็บหาผลประโยชน์ 
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ในทรัพย์สินฯ ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา  จํานวน  6,300,000 บาท 
(หกล้านสามแสนบาทถ้วน) 

กระผมขอถามว่า   
1. ในปีงบประมาณ  2559  ท่านได้จัดเก็บเงินค่าวางขายสินค้าในตลาดหลักเมือง 

 ตามสัญญาเช่าเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ และได้ครบถ้วนตามสัญญาเช่าได้ทุกรายหรือไม่ 
2. ในปีงบประมาณ 2560 ท่านได้ต่อสัญญาเช่าให้ผู้ค้าขายสินค้าในตลาดหลักเมือง 

หรือไม่  อย่างไร 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
       (ลงช่ือ)   นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์   ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

(นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์) 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขออนุญาต 
ใช้เวลาตรงนี้ได้ตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกสภาฯ และขออนุญาตได้ช้ีแจง ทําความเข้าใจให้กับ
สมาชิกสภาและแขกผู้มีเกียรติในที่นี้ได้รับรู้รับทราบด้วยกันว่า ในเรื่องตลาดหลักเมืองแท้ที่จริงเป็น
อย่างไร ตลาดหลักเมืองจริงแล้วในเรื่องตามกระทู้ที่ถาม  ผมจะขออนุญาตตอบรวมเพราะเป็นเรื่อง
เดียวกัน แต่มีหลายคําถามในเวลาเดียวกันนะครับ ตลาดหลักเมืองอยู่ในความรับผิดชอบของ 
งานผลประโยชน์  กองคลัง  ในปี 2559 เราได้ตั้งรายรับหมวดรายได้จากทรัพย์สินไว้ 6,300,000 บาท 
(หกล้านสามแสนบาทถ้วน) จากประเภทดังกล่าว เราเก็บประเภทรายได้ค่าเช่า หรือค่าบริการสถานที่
ต่าง ๆ ได้เงิน 3,433,185 บาท  ซึ่งเป็นการจัดเก็บค่าเช่าเฉพาะแท่น แผง ล็อค ในตลาดเทศบาลเป็นเงิน 
1,214,515 บาท ถามว่าจํานวนล็อค แผง แท่น ครบทั้งหมดหรือไม่ เราไม่สามารถจัดเก็บได้ทุกรายการ 
เนื่องจากว่า เราได้นําพื้นที่ของตลาดหลักเมืองออกหาผลประโยชน์ให้เอกชนเช่าพื้นที่เพื่อจําหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภคตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และสัญญาเช่าแท่น แผง ล็อค ในตลาดหลักเมืองได้สิ้นสุดลง
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558  จากกรณีดังกล่าวได้มีหนังสือของผู้เช่า ซึ่งขณะนั้นผู้เช่าได้มายื่นหนังสือขอ
ต่อสัญญาค่าเช่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  ในการจัดหาผลประโยชน์จํานวน  317 ราย 
และมีผู้มาต่อสัญญาจริง 305 ราย ที่เหลือบางส่วน รวมถึงผู้ที่ยื่นคําขอต่อสัญญาได้ยื่นร้องเรียน  
ขณะนั้นมีการร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งของเทศบาลด้วย  และร้องเรียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอให้ลดค่าเช่าโดยใช้เหตุผลบอกว่า  ตลาดหลักเมืองมีจํานวนผู้คนเข้าไปจับจ่ายน้อย ไม่สามารถที่จะ
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อยู่ได้  ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีหนังสือส่ังให้เทศบาลนครลําปางชะลอการต่อสัญญาดังกล่าวไว้
ทั้งหมดออกไปจนกว่าเทศบาลจะจัดประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ของเทศบาล  เพื่อ
พิจารณาให้ทบทวนเรื่องของอัตราค่าเช่า พิจารณาการจัดเก็บภาษีรายวันแทนการจัดเก็บภาษีรายเดือน 
พิจารณาแนวทางค่าประกันอัคคีภัย และให้เทศบาลดําเนินการปรับปรุงตามที่แม่ค้าร้องขอทั้งหมด  
คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ก็ได้ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่  26 ต.ค.2558 หลังจากที่มติของ
คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ออกมาเรียบร้อยแล้ว  ก็ได้แจ้งกับทางกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าให้มาต่อ
สัญญาตามคําแนะนําของจังหวัด แต่ผู้ค้าทั้งหมดก็ยังไม่พอใจ  และยังมายื่นร้องต่อว่ายังไม่พอใจที่จะ
ต่อสัญญาดังกล่าว  คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จึงได้มีการประชุมอีกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2559  หลังจากนั้นก็เป็นการยื้อกันต่อมาในเรื่องของเอกสาร  ล่าสุดที่คณะกรรมการได้ประชุมกัน เมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2559  โดยมีส่วนลดต่าง ๆ นานา แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถจัดเก็บใด ๆ ทั้งสิ้นได้  ผู้ค้า
ทั้งหมดก็ยื่นความจํานงไว้ ยังอยู่ในที่เดิมทุกเจ้า  แต่เราไม่สามารถที่จะจัดเก็บได้ เพราะมติของ
คณะกรรมการจะมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันแรกหรือไม่   ผมเองในฐานะนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
ผมก็ให้ฝ่ายนิติกรได้ยื่นต่อจังหวัดว่า กรณีดังกล่าวสามารถดําเนินการได้ขนาดไหน ใช้อํานาจหน้าที่ได้
ขนาดไหน  มีผลย้อนหลังหรือไม่  จะจัดเก็บอย่างไร โดยเอามติของคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์
เป็นที่ตั้ง  ณ เวลานี้ทางจังหวัดก็ยังไม่ได้ตอบมา  เราก็ยังมิได้มีการจัดเก็บใด ๆ ทั้งสิ้น จนกว่าที่จังหวัด
จะให้คําแนะนําว่าจะให้เราดําเนินการอย่างไร  ปัญหาตลาดหลักเมืองเป็นปัญหาซ้ําซ้อนครับ เรื่องการ
แก้ไขปัญหาเรื่องการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ ก็เป็นปัญหาคาราคาซังอยู่อย่างนี้  ปัญหาที่ตามมาก็มีอีก 
ตั้งแต่เปิดตลาดมา ปรากฏว่า เทศบาลเราได้ไปจัดตลาดรอบข้างของตลาด  ซึ่งเป็นที่สําหรับป้องกัน
อัคคีภัยทั้งหลาย  โดยเอาที่ดังกล่าวมาจัดหาผลประโยชน์ มีการทําสัญญา  ผมจําเป็นที่จะต้องยกเลิก
สัญญา ถ้าสัญญาของร้านไหนหมดลง ก็จะยกเลิก เพราะการทําสัญญาตรงนั้นไม่ถูกต้อง  เราก็แก้ไข  
เราไม่ได้ว่าใคร ที่ผ่านมา เหตุผลก็คือ สถานที่ไม่เพียงพอ  แถมเรายังยกตลาดช่ัวคราวอีก  แม่ค้าตลาด
ช่ัวคราวก็มาอีก แม้กระทั่งตลาดโต้รุ่งที่กลับมา  จํานวนแม่ค้ามากขึ้นกว่าเดิมอีก  ก็เป็นการแก้ปัญหา
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ถ้าถามเอาระยะยาวเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร นอกจากการเก็บภาษีของ
พ่อค้าแม่ค้าตามระเบียบกฎหมายตรงนี้  จนกว่าทางจังหวัดจะช้ีแจงมาให้เรารับทราบ   แม่ค้าที่เคยอยู่
ในตลาดช่ัวคราวทั้งหมด  ผมเองได้ประสานงานและทําหนังสือขอตลาดช่ัวคราวกลับคืนมาเป็นของ
เทศบาล ได้เขียนแบบและส่งให้กับทางราชพัสดุเรียบร้อยแล้ว  ในเบื้องต้นได้เห็นในหลักการว่า ตลาด
ช่ัวคราวควรที่จะกลับมาเป็นของเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว  เรา
จะโทษแม่ค้าฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ ต่อให้แม่ค้าเข้ามาอยู่ในตลาดหลักเมือง เราก็ไม่สามารถที่จะขายของได้ 
เพราะไม่มีคนขึ้นไปซื้อ เราเองก็ได้มีการตั้งงบประมาณขอสภาแห่งนี้อนุมัติงบประมาณเพื่อที่จะ
ซ่อมแซมตลาด ตอนนั้นงบประมาณ ประมาณหนึ่งล้านสองแสนกว่าบาท ณ เวลานี้ สรรหาผู้รับเหมา 
พอได้ผู้รับเหมาแล้ว วันทําสัญญาไม่มาเซ็นสัญญา  ก็ต้องประกาศหาผู้รับเหมาใหม่อีก เพื่อจะ
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แก้ปัญหาข้อร้องเรียน  และเราจ้างมหาวิทยาลัยมาศึกษาว่า แท้ที่จริงเป็นอย่างไร ผลการศึกษาก็
ออกมาเรียบร้อย  และได้มีการปรับปรุงต่าง ๆ ตั้งงบประมาณแต่ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ เพราะ
ติดที่ไม่มีผู้มารับจ้าง ผู้ประกอบการทั้งหลายไม่อยากเข้ามายุ่งเกี่ยว กลัวจะไปทะเลาะกับแม่ค้า  เพราะ
เป็นงานละเอียดอ่อนนะครับ  ถัดมาระยะยาว  รอบข้างตาม พรบ.อาคาร  เราก็ไม่สามารถที่จะให้ต่อ
สัญญาได้อีก หมดสัญญาก็จบ น่ันคือการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน อย่างเป็นระบบมาตลอดในเรื่องของ
ตลาดหลักเมือง  เพราะฉะนั้นปัญหาของตลาดหลักเมืองไม่ใช่เพียงการจัดเก็บรายได้อย่างเดียว  ปัญหา
ซ้ําซ้อนมากมายที่นี่  ครั้งก่อนเราได้ขออนุมัติงบประมาณจากสภาแห่งนี้ไปแก้ไขปัญหาที่จอดรถใต้ถุน
อาคาร  ตอนนี้ดีแล้ว  ก็ขอฝากและขอช้ีแจงและขอตอบคําถามทั้งสองข้อของสมาชิกสภาที่ได้ตั้งกระทู้ถาม  
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์   

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนประธานสภาฯ  

ที่เคารพ  กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   ท่านประธานครับ กรณี
ที่แม่ค้าไม่ได้ต่อสัญญา แต่ยังเข้าไปขายของต่อ  ไม่ทราบว่าทางเทศบาลได้เก็บค่าวางสินค้าอยู่หรือ
เปล่า เมื่อสักครู่ท่านนายกฯ ตอบว่า มีมติคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ได้ประชุมกัน ไม่รู้ว่าบ่งชัดช้ี 
หรือว่ายกเว้น ผมก็ฟังไม่ถนัดนะครับว่าได้เก็บต่อหรือเปล่า  ผมก็อยากถามว่า ช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ได้
ต่อเวลา เพราะว่าทางแม่ค้าก็ยังไปขายสินค้าอยู่ ใช้ผลประโยชน์ในที่ของส่วนราชการ ถ้าตามระเบียบ
แล้ว ถ้าเขายังใช้ประโยชน์อยู่ เราก็ต้องเก็บค่าธรรมเนียมใช่หรือไม่ครับ เพราะเป็นรายได้ของเทศบาล 
และผมก็อยากทราบว่า  กรณีที่ท่านนายกฯ อ้างว่าแม่ค้าด้านบนพูดว่า ไม่มีคนที่จะขึ้นไปซื้อของ ตาม
ธรรมดาของพ่อค้าแม่ขาย  ถ้าขายแล้วไม่มีผลกําไร อยู่ไม่ได้ เขาก็ต้องเลิกไปโดยปริยาย ใช่หรือไม่ครับ  
แต่  ณ  วันนี้เขาก็ยังขายของอยู่นะครับ  และผมก็อยากถามต่ออีกข้อหนึ่งว่า  กรณีที่แม่ค้าบอกว่าไม่มี
คนเข้าไปซื้อของ  แต่ท่านนายกฯ บอกว่ามีแม่ค้าไปขายของด้านล่าง พูดง่าย ๆ ก็คือว่า ขายของตัดหน้า
กัน  ไม่ขึ้นไปขายด้านบน  ท่านจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรกรณีปัญหาอย่างนี้นะครับ  เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ดู
แม่ค้าที่จะไปขายของข้างริมตลาดหลักเมืองก็ส่วนน้อยอยู่แล้ว  ส่วนมากจะล้นไปทางทางเท้าถนนหน้า
ออมสิน ตั้งแต่เวลาสองทุ่มถนนเส้นนี้ยังพอผ่านได้นะครับ  แต่ตั้งแต่เวลาตีหนึ่ง ตีสอง ขึ้นไป รถจอดเต็ม 
เกะกะไปหมด ผมไปดูแม่ค้าด้านข้างตลาดที่ท่านนายกฯ ว่า แทบจะไม่มี ส่วนมากจะออกมาอยู่ตรงนี้
หมด ผมก็อยากถามท่านนายกฯ ว่ามีมาตรการแก้ไขอย่างไร  ผมได้ดูระเบียบการต่อสัญญา 3 ปี เมื่อ
สัญญา 3 ปีหมดไปแล้วต้องต่อใหม่  แม้จะมีหนังสือส่ังการมาจากทางส่วนกลางว่า ให้ชะลอการต่อ
สัญญา  ช่วงที่ชะลอ เราจะต้องหยุดเก็บเลยนะครับ  ตามธรรมดาการที่ยังใช้ประโยชน์ของส่วนราชการ 
ก็จะต้องมีค่าใช้จ่าย ที่ต้องเสียตรงนี้ ถ้าเราไปยกเว้นเลย จะผิดระเบียบหรือไม่ ผมก็อยากทราบเหตุผล
ตรงนี้ เพราะว่าประมาณการจากปี 2559 และ 2560 ห่างกัน  งบปี 2559  ตั้งไว้หกล้านกว่าบาท  ส่วน
ปี 2560 ตั้งไว้เหลือสี่ล้านกว่าบาท  ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากจะรักษาผลประโยชน์ของส่วนราชการของเรา  
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ก็อยากจะให้ภาษีของพี่น้องประชาชนที่ได้เสียไปมีประโยชน์  ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นึกถึงความถูกต้อง ถูกระเบียบ 
นะครับ  และท่านนายกฯ ยังพูดว่า กรณีที่ไม่ได้เก็บ หรือเก็บมาแล้ว และถ้าเกิดกรณีที่เราไม่ได้เก็บ และ
ไปเก็บย้อนหลังเป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นมา แม่ค้าจะมีกําลังสามารถที่จะจ่ายให้เราได้หรือไม่  และท่านจะ
แก้ไขอย่างไรกรณีถ้าแม่ค้าไม่สามารถจ่ายได้  ถ้าอย่างนี้ก็จะทําให้เทศบาลของเราขาดรายได้ไป  ก็ขอ
ฝากให้ท่านนายกฯ แกไ้ขตรงนี้ด้วย  เทศบาลเราจะไดไ้ม่ขาดผลประโยชน์ ผมก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนครับ 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง จริง ๆ ผมคิดว่า
เมื่อสักครู่ผมได้อธิบายถูกต้องและครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับ  แต่ไม่เป็นไรถ้าถามซ้ํา ก็ตอบ
ใหม่ได้ จะได้เข้าใจให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ  เมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่า เป็นข้อร้องเรียนของพ่อค้าแม่ค้า
ที่ไปร้องเรียนต่อผมด้วย  และต่อทางจังหวัดด้วยว่า ขายของข้างบนมันขายไม่ได้  ผมไม่ได้เป็นคนพูดว่า 
เขาขายไม่ได้  เข้าใจตรงกันนะครับ  ประเด็นที่สอง จังหวัดส่ังให้เทศบาลชะลอ เพราะจากข้อร้องเรียน 
เราได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้ว  ยังไม่พอใจ ก็ร้องเรียนต่ออีก เราก็เอาเข้าที่ประชุมจัดหา
ผลประโยชน์ในครั้งสุดท้ายนี้ แล้วเราจะดําเนินการอย่างไรหลังจากมติของที่ประชุมจัดหาผลประโยชน์ 
ที่มติออกมาแล้ว  ในฐานะที่ผมเป็นฝ่ายบริหารเราก็บอกว่า ถ้าให้ดําเนินการมีผลย้อนหลังหรือมีผล
ตั้งแต่คณะกรรมการพิจารณา ยังตัดสินใจไม่ได้ เพราะเขายังอยู่ในพื้นที่ ถือว่ายังครอบครองพื้นที่อยู่ 
เมื่อยังหาข้อยุตไิม่ได้ ผมก็หารือจังหวัดว่ากรณีดังกล่าวจะแกไ้ขด้วยวิธไีหน  จังหวัดก็ยังไม่ตอบ  ต้องรอ
จังหวัดตอบก่อน ผมจึงจะตอบให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ว่า จังหวัดว่าอย่างไร  เราถึงจะเอาแนวทางของ
จังหวัดมาบริหารจัดการตลาดหลักเมือง ข้อร้องเรียนทั้งหมดก็ถูกแก้ไข  เพราะข้อร้องเรียนที่บอกว่า 
มีนกหรือสิ่งบดบังทัศนียภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ เราก็แก้ไข  แต่เรายังหาผู้รับจ้างไม่ได้  ผมคิดว่าชัดเจน
หมดแล้วนะครับ  เพราะฉะนั้น เรื่องตลาดหลักเมืองถ้าจะเอาชัดเจนกว่านี้ ก็ต้องรอหนังสือจากจังหวัด
แจ้งมา  และถามใหม่ ผมจะได้นําเสนอ และทีมงานจะได้มาพูดคุยว่าจะบริหารจัดการอย่างไร ถ้า
จังหวัดให้คําแนะนํามาอย่างนี้ เพื่อที่จะได้หาทางออกให้กับแม่ค้าด้วย  หาทางออกให้กับเทศบาลด้วย  
และให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งเป็นผู้ถือกฎหมาย  เราเข้าใจดีครับเรื่องตลาดหลักเมือง  ไม่ทิ้ง พร้อมที่แก้ไข
ทุกอย่าง แต่ขอให้มีแนวทางเท่านั้น  เพราะเรื่องคาราคาซังอยู่อย่างนี้  อันไหนที่เป็นปัญหาเราก็แก้ให้
ตลอด  อันไหนที่จะก่อเกิดปัญหาหรือผิดระเบียบเราก็แก้ให้  ผมไม่เคยว่าให้ใครสักคน เพราะข้อจํากัด
ในแต่ละเวลาไม่เหมือนกัน  ขณะนั้น เอาพ่อค้าแม่ค้ามาในพื้นที่จํากัด  แม่ค้าเยอะกว่า ก็จําเป็นที่จะต้อง
ทําล็อค เราก็ไม่ว่าอะไร  ในฐานะที่ผมเป็นฝ่ายบริหารก็แกไ้ปตามจุด ๆ ตามนั้น  ขอให้มีความชัดเจน 
เท่านั้นครับ  ขอบคุณมากครับ 
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 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายสมหมาย พงษไ์พบูลย ์

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่ผมถามไปข้อ
หนึ่งว่า ช่วงระยะเวลาที่หมดสัญญา ทางแม่ค้าก็ยังใช้พื้นที่ของเราอยู่ เราได้เก็บอยู่หรือไม่  เมื่อสักครู่
ท่านตอบว่า ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะให้เก็บหรือไม่  ช่วงระยะเวลาที่หมดสัญญาแล้ว ท่านได้เก็บมาหรือไม่ 
เพราะผมไม่เข้าใจตรงนี้ว่าท่านเก็บหรือไม่  ถ้าท่านไม่ได้เก็บ หรือว่าท่านเก็บ เมื่อสักครู่ใครฟังได้ยิน
หรือไม่ครับว่าท่านเก็บหรือไม่เก็บ ผมก็ยังไม่ทราบเลยว่าเก็บหรือเปล่า  แม้กระทั่งกรณีที่ไม่ได้เก็บมา  
เป็นอํานาจของใคร  การที่ไม่ได้เก็บผลประโยชน์ของเทศบาล  เป็นอํานาจของคณะกรรมการหรือว่า
ฝ่ายบริหารครับ ตรงนี้ช่วยตอบผมด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  จริง ๆ ผมก็ตอบไป
ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับ ว่าเราไม่ได้ต่อสัญญาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว หลังจากที่เกิดปัญหา เราก็ไม่ได้ต่อสัญญา 
แต่แม่ค้ายังครอบครองที่อยู่  และเมื่อคณะกรรมการประชุมครั้งสุดท้ายมีมติออกมาแล้ว และเมื่อ
นําไปสู่ภาคปฏิบัติ มันก็ยากต่อการปฏิบัติ ผมก็เลยถามไปที่จังหวัดว่า กรณีอย่างนี้จังหวัดจะแก้ไข
อย่างไร  ตั้งแต่ท่านส่ังให้ชะลอ ช่วงดังกล่าวแม่ค้าก็ยังอยู่พื้นที่เดิม จะให้เก็บอย่างไร ผมว่าชัดแล้วนะ 
รอจังหวัดอย่างเดียว รอจังหวัดบอกว่าจะให้เก็บอย่างไร  เพราะผมตอบตั้งแต่ต้นแล้วว่า  ตั้งแต่มีปัญหา
นั้นมาเรายังไม่ได้ต่อสัญญาให้ทั้งสามร้อยกว่าราย  แต่พวกเขายังมายื่นคําร้องไว้ว่าเขายังอยู่ที่เดิม  แต่
ไม่ได้ยื่นสัญญา  ตอนนี้ก็เกิดปัญหาซ้ําอีกว่า เมื่อเขาต้องการอยู่ที่เดิม อยู่ตลอด เพราะฉะนั้น เมื่อมติ
ของคณะกรรมการออกมา  ก็นําเสนอจังหวัด  เพราะจังหวัดเป็นคนส่ังให้เราชะลอ  เมื่อคณะกรรมการ
มีมติออกมาอย่างนี้  จะให้เราจัดเก็บอย่างไร ตั้งแต่ต้นหรือตั้งแต่ปัจจุบัน  รออีกสักหน่อยครับ  ขอบคุณ
มากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายสมหมาย พงษไ์พบูลย ์

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   ขออนุญาตครับท่านประธาน  
ท่านประธานอนุญาตแล้วนะครับ เพราะผมยกมือขออนุญาตครั้งที่ 3  เมื่อสักครู่ท่านบอกว่า ยังไม่ได้ต่อ
สัญญา  เมื่อสักครู่ท่านบอกว่า มี 317 รายที่หมดสัญญา  แต่มาต่อแล้ว 305 ราย และเมื่อสักครู่ท่านก็
บอกว่า ยังไม่ได้ต่อสัญญาเลย รอคําส่ังจังหวัด  เอาอย่างไรครับ  ที่ท่านพูด ผมก็จดไว้ ท่านเป็นคนบอก
เองว่ามี 305 รายมาต่อสัญญา  แล้ว 305 รายก็ยังไม่ได้จัดเก็บใช่หรือไม่ครับ  ผมเห็นประมาณการปี 
2560 จึงตั้งไว้ตํ่าขนาดนี้  มันไม่ชัดเจนตรงนี้ไงครับ เมื่อสักครู่ท่านบอกว่าไม่ได้ต่อ  รอคําส่ังจังหวัดก่อน  
แต่ที่ถามครั้งแรก และท่านตอบครั้งแรกบอกว่า มี 317 ราย ต่อแล้ว 305 ราย และไม่ได้เก็บ ท่านนายกฯ 
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สับสนหรือไม่ครับ  ผมก็อยากทราบว่า ที่ต่อสัญญานั้น ได้เก็บหรือไม่  ผมอยากทราบเท่านี้ครับ  
ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ผมว่าคงจะเข้าใจผิดไป
กันใหญ่แล้วนะครับ  ที่ผมอภิปรายมาตั้งแต่ต้นนี้ ผมบอกว่ามีทั้งหมด 317 ราย นี่คือ ตั้งแต่ต้นมี 317 
ราย มาต่อทั้งหมด 305 ราย และสัญญาก็หมดลง แล้วก็มาเกิดปัญหา  เรียบเรียงให้ถูกนะครับ ใคร
สับสนผมไม่รู้  แล้วเขาก็มาแจ้งความจํานงเอาไว้ว่าจะต่อสัญญา  แต่ไม่ต่อสัญญา เพราะเกิดการ
ประท้วงขึ้นมา  เมื่อมีการประท้วง เราก็ไม่ได้ต่อสัญญา และไปประท้วงที่จังหวัด  ทางจังหวัดจึงส่ังให้
ชะลอ  เข้าใจแล้วนะครับ  เรียบเรียงถูกแล้วนะครับ  พอชะลอ ก็เอาเข้าคณะกรรมการตามขั้นตอนของ
กระบวนการทั้งหมด เมื่อครั้งล่าสุดก็ได้เสนอให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดว่า กรณีดังกล่าว เมื่อไม่ได้ตัด
ตั้งแต่ต้นจะแกไ้ขอย่างไร  เริ่มจากสัญญาเดิมมีทั้งหมด 317 ราย เมื่อหมดสัญญาลง ก็มายื่นความจํานง 
305 ราย แตไ่ม่ได้ยื่นต่อสัญญานะครับ คือ ยื่นความจํานงไว้ครอบครองล็อค แผง เหมือนเดิม คือ อยู่ที่
เดิม แล้ว 305 รายนี้ก็ไม่ได้ต่อสัญญา หรือมาจ่ายค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น และก็ประท้วงยื่นหนังสือ
ร้องเรียนกัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงส่ังให้ชะลอก่อน และให้ทบทวนทั้งหมด  ผมให้เอาเข้า
คณะกรรมการครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  ครั้งสุดท้ายคือเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 และหารือจังหวัด  และ
จังหวัดก็ยังไม่ตอบ จึงดําเนินการต่อไม่ได้  เข้าใจนะครับ  ขอบคุณมากครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

 4.1 เร่ือง รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติของสภา
เทศบาลนครลําปาง (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560) 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่

คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  ข้อ 4.1 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติของสภาเทศบาลนครลําปาง (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)  เชิญ  คณะกรรมการแปรญัตติฯ   

 นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่สภาเทศบาลนครลําปาง 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครลําปาง  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
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งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจําเทศบาลนครลําปาง (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560)  ลงวันที่  23  สิงหาคม พ.ศ. 2559 จํานวน  
5 คน  ประกอบด้วย  1. นายสันติ  เขียวอุไร 2. นายประชัญ  บุญสูง  3. นางสุดารัตน์  บุญมี    
4. นายเกษม  ปัญญาทอง   5. นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์  ไปแล้วนั้น  และขณะนี้คณะกรรมการฯ 
ได้ดําเนินการตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อท่านประธานสภาฯ ต่อไป  
และขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้ นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้เป็นผู้อ่านหรือแถลงประกอบรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ต่อไปครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ 

 นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   ขออนุญาตอ่านหรือแถลงประกอบรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ระหว่างวันท่ี 25-29  สิงหาคม พ.ศ. 2559 
ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  อาคาร   2   สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 

............................................ 
ผู้มาประชุม 
  1. นายสันต ิ  เขียวอุไร  ประธานกรรมการ 
  2. นางสุดารัตน ์  บุญมี  กรรมการ 

3. นายประชัญ  บุญสูง  กรรมการ 
4. นายเกษม  ปัญญาทอง กรรมการ 
5. นายณัฐธนวัฒน ์ ปัญญาพันธ ์ กรรมการและเลขานุการ 

วันท่ี 25  สิงหาคม พ.ศ.2559  เร่ิมประชุมเวลา  8.30 น. 

 เวลา 8.30 -9.30 น.  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  มาพร้อมแล้ว นายสันติ เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. เร่ือง แจ้งประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง  เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภา 
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เทศบาลนครลําปาง คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง  เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560) 
ลงวันที่ 23  สิงหาคม พ.ศ. 2559  จํานวน 5 คน  โดยที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ได้มีมติรับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  วาระที่ 1 ในการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2559 โดยกําหนดระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25-27 สิงหาคม พ.ศ. 2559  และ
พิจารณาคําแปรญัตติ จํานวน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2559  และเลขานุการสภาเทศบาลฯ 
ได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ซ่ึงมติที่ประชุมได้เลือกนายสันติ  เขียวอุไร เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
และได้เลือกนายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

2. เร่ือง แจ้งกําหนดการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ และนายกเทศมนตรีนครลําปางทราบตามหนังสือ 
ที่ ลป 52001(สภา)/ว 88 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559  และหนังสือ ที่ ลป 52001(สภา)/89 ลงวันที่ 24 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยมีกําหนดการดังนี้   
 วันที่ 25-27  สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. กําหนดให้ยื่นคําแปรญัตติต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ณ  ห้องประชุมสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อาคาร 2 สํานัก
ปลัดเทศบาล  

วันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. กําหนดเป็นวันพิจารณาคําขอแปร
ญัตติของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีฯ ณ ห้องประชุมสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 และสรุปรายงานย่อของคณะกรรมการแปรญัตติยื่นต่อประธานสภาเทศบาลฯ เพื่อให้ประธานสภาฯ 
แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ทราบในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง คร้ังต่อไป  
   3. เร่ือง  ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รับบันทึกข้อความ ที่ ลป 52001(บ.ส.)/96 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จาก
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เร่ือง ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ให้กับคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาโดยละเอียดพร้อมทั้งให้รายงานยื่นต่อประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ในการประชุมสภาเทศบาลฯ คร้ังต่อไป 
            4. เร่ือง ขอเชิญมาให้รายละเอียดข้อมูลร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตามหนังสือที่ ลป 52001 (สภา)/87 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ขอเชิญให้นายกเทศมนตรีนครลําปางหรือผู้แทน มาให้รายละเอียดข้อมูลร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ 25-27  
สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้อํานวยการ
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สํานัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  เป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียด ข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น การตั้งจ่าย
งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ตามหนังสือเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001/4227  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2559)   

 ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
           นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอให้
คณะกรรมการฯ ได้ทําการพิจารณาในรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2  และ
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส่วนท่ี 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้าที่ 1-1 ถึงหน้าที่ 

1 -7  ป ร า กฏ ต า ม ร่ า ง เ ท ศ บั ญ ญั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ รา ย จ่ า ย  ป ร ะ จํ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 0  
มีความชัดเจนถูกต้อง โดยสรุป  

ส่วนท่ี 2 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้าที่ 2-1 ถึงหน้าที่ 

2-16 และรายงานประมาณการรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในแต่ละแผนงาน ตั้งแต่หน้า 2-17 
ถึง 2-122 

เวลา 9.30 น.-12.00 น. ที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักปลัดเทศบาล  ได้แก่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร   

เวลา 13.00-15.30 น. ที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2560  ของ กองวิชาการและแผนงาน ได้แก่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ และงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการของสถานธนานุบาล   

เวลา 15.30-16.30 น. คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ร่วมกันพิจารณารายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจําปี 2560  ของสํานักปลัดเทศบาล  กองวิชาการและแผนงาน และสถานธนานุบาล โดยได้ซักถาม
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายต่าง ๆ ทุกแผนงานที่ตั้งไว้ โดยเจ้าหน้าที่ / พนักงานที่เก่ียวข้องได้ตอบข้อ
ซักถามต่าง ๆ อย่างละเอียดให้คณะกรรมการทุกคนรับทราบแล้ว   

และตั้งแต่เวลา 8.30 น. จนถึงเวลา 16.30 น. ไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญัตติ 
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เลิกประชุมเวลา 16.30  น. 
 
 
 

วันท่ี 26  สิงหาคม พ.ศ.2559  เร่ิมประชุม  8.30 น. 
            เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  มาพร้อมแล้ว นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
         นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ วันนี้เป็นวันที่สองของการพิจารณา

รายละเอียดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามกําหนดการที่แจ้งไว้ 
ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และเรียนเชิญตัวแทนของกองคลังฯ ช้ีแจงแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม
ของคณะกรรมการแปรญัตติ 
 เวลา 9.30 น.-12.00 น. ที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่  
กองคลัง  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

สํานักการศึกษา  แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งานระดับก่อน 

วัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

เวลา 13.00-15.30 น. ที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริการ

สาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง 

เวลา 15.30 -16.30 น. คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ร่วมกันพิจารณารายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจําปี 2560 ของกองคลัง สํานักการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยได้ซักถามรายละเอียด
ประมาณการรายจ่ายต่าง ๆ ทุกแผนงานที่ตั้งไว้ โดยเจ้าหน้าที่ / พนักงานที่เก่ียวข้องได้ตอบข้อซักถามต่างๆ 
อย่างละเอียดให้คณะกรรมการทุกคนรับทราบแล้ว   

และตั้งแต่เวลา 8.30 น. จนถึงเวลา 16.30 น. ไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญัตติ 
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เลิกประชุมเวลา 16.40  น. 
 
 
 

วันท่ี 27  สิงหาคม พ.ศ. 2559  เร่ิมประชุมเวลา  8.30 น. 
            เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  มาพร้อมแล้ว นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
         นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ วันนี้เป็นวันที่สามของการพิจารณา

รายละเอียดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามกําหนดการที่แจ้งไว้ 
ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และเรียนเชิญตัวแทนของสํานักการช่าง ช้ีแจงแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม
ของคณะกรรมการแปรญัตติ 

 เวลา 9.30 น.-12.00 น. ที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่  
สํานักการช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล งานบําบัดน้ําเสีย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  

เวลา 13.00-15.30 น. ที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สั งคมสง เคราะห์   งานส วัสดิ การสั งคมและสั งคมสง เคราะห์  แผนงานสร้างความเข้มแข็ ง 
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน   แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

เวลา 15.30-16.30 น. คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ร่วมกันพิจารณารายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจําปี 2560ของสํานักการช่างและกองสวัสดิการสังคม โดยได้ซักถามรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ต่าง ๆ ทุกแผนงานที่ตั้งไว้ โดยเจ้าหน้าที่ / พนักงานที่เก่ียวข้องได้ตอบข้อซักถามต่างๆ อย่างละเอียดให้
คณะกรรมการทุกคนรับทราบแล้ว   

และตั้งแต่เวลา 8.30 น. จนถึงเวลา 16.30 น. ไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญัตติ 

เลิกประชุมเวลา 16.45  น. 
 

วันท่ี 29  สิงหาคม พ.ศ. 2559  เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
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เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560   
มาพร้อมแล้ว นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  เรียนที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 23 
สิ ง ห า คม  พ . ศ .  2 5 5 9  ไ ด้ กํ า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ส น อ คํ า แ ป ร ญั ต ติ  จํ า น ว น  3  วั น  นั บ ตั้ ง แ ต่ 
วันที่ 25-27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และกําหนดพิจารณาคําแปรญัตติ จํานวน 2 วัน ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 
พ.ศ. 2559  ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้แจ้งกําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปางผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติม ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
โดยให้ยื่นคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30 น.-
16.30 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อาคาร 2 สํานักปลัดเทศบาล  ไปแล้วนั้น 
 เนื่องจากในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30 -16.30 น. ไม่มีผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมายื่นคําแปรญัตติ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามที่
สภาเทศบาลนครลําปาง ได้กําหนดให้พิจารณาคําแปรญัตติ วันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ดังนั้น  เพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้นัดวันประชุมพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้เรียนเชิญนายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาลฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุม ตามหนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง 
ที่  ลป  52001(สภา)/92  ลงวันที่  27  สิงหาคม พ.ศ. 2559  และตามหนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 
52001(สภา)/ ว 93  ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559  บัดนี้ครบองค์ประชุมแล้ว ได้มีฝ่ายบริหาร ได้แก่ 
นายกเทศมตรีนครลําปาง รองนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ นําเรียนที่ประชุมทราบ 

 ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองพิจารณาคาํแปรญัตติ (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
          นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ  

ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2554 ข้อ 50 แล้ว จะขอมติที่ประชุมในการพิจารณาเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ตามร่างเดิมและตามที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
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มติท่ีประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.  2560  ของเทศบาลนครลําปาง อํ า เภอเมือง  จังห วัดลําปาง ตามร่าง เดิม 
โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด และให้ส่งรายงานคณะกรรมการแปรญัตติยื่นต่อประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง  เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลฯ จัดส่งรายงานให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางและนําเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคราวต่อไป   

ระเบียบวาระท่ี 4 วาระอื่นๆ (ไม่มี) 
เลิกประชุมเวลา 12.10 น. 

 

  ลงช่ือ       สันติ  เขียวอไุร        ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ
(นายสันต ิ เขยีวอไุร) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
                        
ลงช่ือ     สุดารัตน ์ บุญม ี       กรรมการ        ลงช่ือ    ประชัญ  บุญสูง     กรรมการ    
         (นางสดุารัตน ์ บุญมี)                                                 (นายประชัญ  บุญสงู) 
   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง                                     สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 
ลงช่ือ   เกษม  ปัญญาทอง    กรรมการ  ลงช่ือ  ณัฐธนวัฒน ์ปัญญาพันธ์  กรรมการและเลขานุการ   
        (นายเกษม  ปัญญาทอง)         (นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์) 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง        สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ที่ประชุมรับทราบนะครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 4.2 เร่ือง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
( วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ) 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปในระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง
ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  ข้อ 4.2 เรื่อง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  วาระที่ 2  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ได้รายงานต่อสภาว่า  คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามร่างเดิม  ไม่มีการแปรญัตติ  และไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด จึงแจ้ง
ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบ และผ่านการพิจารณาวาระที่ 2 ไป 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปการพิจารณาในวาระที่ 3  
กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  หรือไม่  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขอไดโ้ปรดยกมือขึ้น  

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือสูง ๆ นะครับ ผมจะได้
นับและรายงานต่อท่านประธานครับ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จํานวน  20  เสียง ครับท่านประธาน 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ 
ให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ  ขอไดโ้ปรดยกมือ  ไม่มีนะครับ  นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

   มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  จํานวน  20  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  คน   
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองท่ีเสนอใหม่ 

 5.1 ญัตติ  เร่ือง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  รายการรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ  จํานวน  1  คัน  
งบประมาณ  3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่  
ข้อ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ก่อสร้าง รายการรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จํานวน  1  คัน งบประมาณ  3,300,000 บาท 
(สามล้านสามแสนบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) เชิญ ผู้เสนอ 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาล และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรี

นครลําปาง  ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอแถลงญัตติฯ 

ญัตต ิ

เร่ือง  เสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินเหลือจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
        ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถตักหน้า        

ขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จํานวน 1 คัน งบประมาณ  3,300,000 บาท  (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) 
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        (สาํนักการช่าง) 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
สิ่งที่สง่มาด้วย  บัญชีโอนเงินเหลือจา่ยไปตั้งเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จํานวน  1  ชุด 

ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัตโิอนเงินเหลือจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ฯ  ตามหลักการและเหตุผล  ดังนี้   

                                          หลักการ 
เพื่อให้การบํารุงทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา ตามชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จําเป็นต้องขอโอนเงินเหลือจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถตักหน้าขุดหลัง
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จํานวน 1 คัน งบประมาณ  3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)(สํานักการช่าง) 
ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2543 ข้อ 27 

                                                                เหตุผล 
เนื่องจากงานบํารุงรักษาทางและสะพาน  ฝ่ายสาธารณูปโภค  ส่วนการโยธา  สํานักการช่าง มีหน้าที่

ในการทํานุบํารุงและซ่อมแซมทางบก  ทางน้ํา   ให้มีความสะดวกแก่การจราจรและการระบายน้ําตามชุมชน
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครลําปาง และมีรถตักหน้าขุดหลังอันเป็นเคร่ืองจักรกลขนาดใหญ่  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
เพื่อใช้ในการขุดดินวางท่อระบายน้ํา  และมีอายุการใช้งานมามากกว่า 20 ปีแล้ว  ปัจจุบันมีสภาพชํารุดทรุดโทรม 
นํามาใช้งานไมไ่ด้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเป็นจํานวนมาก  ไม่คุ้มค่ากับ
การนํามาใช้ในราชการอีกต่อไป จึงจําเป็นต้องจัดหารถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อนํามาใช้
ทํางานซ่อมแซมถนนและขุดดินวางท่อระบายน้ําตามชุมชนต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่เทศบาล
นครลําปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้  จึงขอใช้เงินเหลือจ่ายและได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 
2559-2561)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 2 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียด
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ที่แนบมาพร้อมนี้ 

ดังนั้น  ขอไดโ้ปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  เพื่อขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง   รายการรถตักหน้าขุดหลัง  ชนิดขับเคลื่อน  4  ล้อ  จํานวน 1  คัน งบประมาณ  
3,300,000 บาท  (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)  (สํานักการช่าง)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541  และแก้ไข้เพิ่มเติมถึง ฉบับที่  3  พ.ศ.2553  ข้อ  27   ต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 
(ลงช่ือ)      กิตตภิูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 
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   นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายหรือไม่  ไม่มีท่านใดอภิปรายนะครับ  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง จริง ๆ แล้ว 
ผมจะให้เป็นข้อมูล เพราะว่า โครงการซื้อครุภัณฑ์ใด ๆ ผมเคยบอกในสภาแห่งนี้ว่า ผมจะพยายามใช้
งบประมาณเหลือจ่ายที่มีอยู่  ซึ่งเราต้องกราบขอบคุณทางพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ตั้งแต่
ท่านปลัดเทศบาลลงไปนะครับ ที่ได้ช่วยกันประหยัดงบประมาณจนทําให้เกิดงบเหลือจ่าย ที่จะนํามา
จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จําเป็น  สําหรับประวัติรถตัก จริง ๆ แล้วเรามี 2 คัน  เราซื้อคันแรกเมื่อปี 2536 
จํานวน 1 คัน และซื้อเมื่อปี 2540 จํานวน 1 คัน  รถที่จัดซื้อเมื่อปี 2536 ณ เวลานี้ เสียเงินซ่อมไป
แล้ว  699,443 บาท  ก็เลยเอามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภา  รวมถึงรถอีกคันหนึ่ง
ที่ซื้อเมื่อปี 2540 ทําการซ่อมไปแล้ว 1,458,744 บาท และกําลังขออนุมัติซ่อมอีกสองแสนกว่าบาท 
ผมจึงให้ชะลอเอาไว้ก่อน  จึงเป็นเหตุผลประกอบนอกเหนือจากที่ได้เสนอในญัตติ  ก็ขอให้ทุกท่าน
สบายใจได้นะครับว่า สิ่งที่เราทํานั้นเรามุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ตั้ง รถตักดินหน้าขุดดินหลังก็มี
ความสําคัญต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสํานักการช่างตลอด  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่

เคารพ กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตตินี้ผมก็ตั้งใจ
ว่าจะผ่านให้นะครับ เนื่องจากเห็นความจําเป็น  ทีแรกว่าจะไม่อภิปราย แต่เมื่อท่านนายกฯ ลุกขึ้นพูด
ก็เลยอยากจะเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง  ที่ท่านนํางบเหลือจ่ายอื่น ๆ มาสะสมเข้าด้วยกันให้ได้ยอดเงิน
เพียงพอในการจัดซื้อรถนี้  ผมอยากจะติงนิดหนึ่งครับ ท่านจัดทํางบประมาณในปี 2559 ที่ผ่านมา  
หลาย ๆ รายการก็มีความสําคัญนะครับ อย่างเช่น เครื่องเจาะคอนกรีต 500,000 บาท  และวัสดุ
ก่อสร้าง  600,000 บาท ซึ่งผมก็ยังสงสัยอยู่ว่า ในเมื่อท่านสามารถที่จะตัดงบเหล่านี้ได้ด้วยยอดเงิน
ที่สูงขนาดนี้  ก็คลางแคลงใจว่า การที่ท่านจัดทํางบประมาณในปีที่ผ่านมานั้น  ท่านจัดทําด้วยความ
ละเอียดรอบคอบหรือไม่ เหตุใดจึงนึกอยากจะยกเลิกการซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต ก็สามารถยกเลิก
โดยง่ายดาย ก็ขอติงไว้นิดหนึ่งนะครับ ส่วนเรื่องความจําเป็น ผมก็เห็นรถของเทศบาลไปซ่อมแซมอยู่
เรื่อย ๆ นะครับ  ทีนี้ผมจะขอฝากวิธีการไว้ว่า  อยากจะให้รถแต่ละคัน  ผมไม่ทราบว่ามีประวัติการ
ใช้งานประจําวันหรือไม่ เพราะเนื่องจากท่านได้พูดว่า  ได้มีการใช้งานซ่อมแซมในที่ต่าง ๆ มากมาย 
ซึ่งการพูดแบบนี้ก็อาจจะไม่มีข้อมูลที่เป็นหลักฐาน ก็อยากจะขอฝ่ายบริหาร ถ้าทางฝ่ายปฏิบัติไม่มี
สมุดบันทึกการใช้งานประจํา การที่เราขับรถออกไปปฏิบัติงานในที่ต่าง ๆ ไปไหน ทําอะไร ได้ผลงาน
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อย่างไร  ถ้าท่านมีสมุดคุมก็จะดี เพราะว่าในบางครั้งบางคราว สมาชิกสภาฯ อาจจะไปตรวจดูการใช้
จ่ายงบประมาณ ก็สามารถดูได้จากสมุดเล่มนี้ เพื่อที่จะได้ทราบอย่างแน่ชัดว่ามีการใช้งานอย่าง
คุ้มค่าแท้จริงครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย

หรือไม่ ไม่มีท่านใดอภิปรายนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง เสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะ 
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถตักหน้าขุดหลัง 
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จํานวน 1 คัน  งบประมาณ  3,300,000 บาท  (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)  
(สํานักการช่าง) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น  

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือสูง ๆ นะครับ เห็นชอบ 

จํานวน 19 เสียง ครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบครับ  
ไม่มีนะครับ นอกนั้น งดออกเสียงนะครับ   

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินเหลือจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ก่อสร้าง รายการรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จํานวน 1 คัน งบประมาณ  3,300,000 บาท  
(สามล้านสามแสนบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) จํานวน 19 เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง 2 คน 

 

 5.2  ญัตติ เร่ือง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการโคมไฟถนนและโคมไฟฟ้า งบประมาณ 587,500 บาท 
(ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  
ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการโคมไฟถนนและโคมไฟฟ้า  งบประมาณ  587,500 บาท  (ห้าแสน
แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) เชิญ ฝ่ายบริหาร 
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นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติดังนี้ 

 

 
ญัตต ิ

เร่ือง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
รายการโคมไฟถนนและโคมไฟฟ้า งบประมาณ 587,500 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

        (สํานักการช่าง) 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  บัญชีโอนเงินเหลือจ่ายไปตั้งเป็นเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 1 ชุด 

ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ฯ ตามหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
เพื่อให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างแก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปางให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 

จําเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ 
โคมไฟถนนและโคมไฟฟ้า งบประมาณ 587,500 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
(สํานักการช่าง) ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27  

เหตุผล 
 เนื่องจากเทศบาลนครลําปางได้ตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ในแผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นจํานวนเงิน 1,600,000 บาท  
(หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ต่อมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 ได้กําหนดให้โคมไฟฟ้าจัดอยู่ในประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จึงทําให้ไม่สามารถจัดซื้อ 
โคมไฟฟ้าตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุได้ เทศบาลนครลําปางจําเป็นต้องขอ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังกล่าว และได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  
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(พ.ศ. 2559- 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 2 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียด
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่แนบมาพร้อมนี้   

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการโคมไฟถนนและโคมไฟฟ้า  งบประมาณ 
587,500 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) (สํานักการช่าง)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543  
ข้อ 27  ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงช่ือ)     กิตติภูม ิ นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกฯ ท่านใด

อภิปรายหรือไม่  ไม่มีท่านใดอภิปรายนะครับ  เมื่อไม่มี  ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง เสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการ
โคมไฟถนนและโคมไฟฟ้า  งบประมาณ 587,500 บาท  (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
(สํานักการช่าง) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือสูง ๆ นะครับ เห็นชอบ  

19 เสียงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ  
ไม่มีนะครับ  นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุม ัต ิให ้โอนเง ินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2559  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการโคมไฟถนนและโคมไฟฟ้า งบประมาณ 
587,500 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) จํานวน  19  เสียง  ไม่เห็นชอบ  
ไม่มี  งดออกเสียง  2  คน 

 

 5.3  ญัตติ  เ ร่ือง เสนอญัตติขออนุม ัต ิโอนเง ินงบประมาณรายจ่าย  ประ จําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค 
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และโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก เป็นจํานวนเงิน  
8,169,600  บาท  (แปดล้านหน่ึงแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่  

ข้อ 5.3  ญัตติ  เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค  และโครงสร้างพื้นฐานถนน
บุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก  เป็นจํานวนเงิน  8,169,600  บาท  (แปดล้านหนึ่งแสน
หกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ 

ญัตต ิ

เร่ือง  เสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในแผนงานเคหะและ 
       ชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการบูรณา 
       การระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก 
       เป็นจํานวนเงิน 8,169,600 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

      หลักการ 
 เพื่อให้การดําเนินการตามโครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานถนน 
บุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก เป็นไปโดยเรียบร้อย จําเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการดังกล่าว เป็นจํานวนเงิน 8,169,600 บาท  
(แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27                                                                                                                              

      เหตุผล 
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 เนื่องจากเทศบาลนครลําปางได้ตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เป็นจํานวนเงิน 31,100,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อดําเนินการตามโครงการบูรณาการ
ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก ร่วมกับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5305.16/23154 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558 
ต่อมาได้มีหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่  มท 5305.19 /28435 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2559  
แจ้งให้เทศบาลฯ ยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างด้านการโยธาฯ เป็นจํานวนเงิน 
39,269,600 บาท (สามสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และเทศบาลฯ ได้มีหนังสือ
เทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52004/3318 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 แจ้งยืนยันความพร้อมในการสนับสนุน
งบประมาณฯ ดังกล่าว จึงจําเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติม อีกจํานวน 8,169,600 บาท (แปดล้าน
หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ 
 ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้าง
พื้นฐานถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก  เป็นจํานวนเงิน 8,169,600 บาท (แปดล้าน
หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  (สํานักการช่าง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 
ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงช่ือ)     กิตติภูม ิ นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ญัตตินี ้จะมีสมาชิกท่านใด

อภิปราย  เชิญ  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ก่อนอื่นผมขออนุญาต
อภิปรายโดยใช้ power point ประกอบเพื่อเป็นการง่ายต่อการติดตาม (ประธานอนุญาต)  เกี่ยวกับ
ญัตตินี้เดิมทีเดียว โครงการนี้เมื่องบประมาณปี 2559 ทางสภาฯ และตัวผมเองก็ได้เห็นชอบ ได้ผ่าน
อนุมัติงบประมาณโครงการนี้ไปแล้ว  แต่เนื่องจากว่าโครงการอาจจะติดปัญหาในบางประการ ไม่ได้
ดําเนินการ จึงทําให้ล่าช้ามากว่าหนี่งปี ผมก็เลยอยากจะเรียนต่อท่านประธานสภา และสมาชิกสภาฯ 
ได้ดูลําดับของหนังสือ คือ 1. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 มีหนังสือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประเด็น
ของหนังสือคือได้แจ้งยอดค่าใช้จ่าย 39,269,600 บาท หนังสือฉบับนี้ก็ได้แนบท้ายในญัตติ  2. เมื่อทาง
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เทศบาลได้รับแล้ว ท้ายหนังสือด้านหลังก็มีส่วนควบคุมการก่อสร้างได้ประมาณการด้วยหลักของ
วิศวกรรมว่าใช้งบประมาณเพียง 30,3510,000 บาท ซึ่งก็นํามาสู่ ลําดับที่ 3. คือ เดือนกันยายน 2558 
ทางสภาเทศบาลนครลําปางก็ได้อนุมัติผ่านงบประมาณนี้ไปที่วงเงิน  31,100,000  บาท  ซึ่งทุกท่านได้
ทราบดีอยู่แล้วนะครับ  หลังจากนั้นลําดับที่ 4. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคก็ได้มีหนังสือขอรับการยืนยันว่า เทศบาลจะต้องมีงบประมาณสนับสนุนจํานวน  39,269,600 
บาท ซึ่งเป็นเงินที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อมาส่งมาที่เทศบาล ในลําดับที่ 5. วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 
เราจะเห็นว่ามีหนังสือจากท่านนายกเทศมนตรีนครลําปางยืนยันความพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณ 
39,269,600 บาท  สไลด์ถัดไป  งบประมาณค่าก่อสร้างที่เทศบาลนครลําปางได้ประมาณการเมื่อ
นําเข้าสู่การพิจารณางบประมาณปี  2559  มีแผนผังการก่อสร้างว่าจะเริ่มต้นจากที่ไหนถึงที่ไหน โดย
เริ่มจากถนนแถวบริเวณห้าแยกหอนาฬิกาไปสิ้นสุดที่บริเวณสี่แยกศาลากลางเก่า  ต่อไปคือแบบแปลน
ที่ทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเราได้ทําการประมาณราคา เราจะเห็นว่าในแบบแปลน ถ้าดูจากมุมขวาล่าง 
ในเอกสารของท่านสมาชิกฯ ทุกคนมีอยู่แล้ว  จะเป็นแบบแปลนที่การไฟฟ้าเป็นคนให้มา  ซึ่งเจ้าหน้าที่
ของเราก็ได้คํานวณ  ถัดไปคือ แบบแปลนของบ่อพักที่ท่อร้อยสายไฟจะต้องเข้ามาบรรจบ  ถัดไปเป็น
การวางท่อใต้ดิน  ถัดไปเป็นรายการคํานวณ ก็เป็นการคํานวณตามหลักวิชาการนะครับ รวมค่าใช้จ่าย 
และค่าแรงต่าง ๆ รวมเป็นจํานวนเงิน  31,100,000 บาท  ก็เป็นรายการที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับ 
นี่ก็เป็นเอกสารของเทศบาลเราเองนะครับ ยืนยันว่าสามารถดําเนินการก่อสร้างได้ ด้วยเงิน 31,100,000 
บาท  ซึ่งทางสภาฯ เราก็ได้อนุมัติผ่านให้ไปแล้วนะครับ และผมก็มีปัญหาที่อยากจะเรียนถามทางฝ่าย
บริหารว่า เรื่องราวต่าง ๆ ที่ผมได้อภิปรายมานี้ ผมอยากจะถามเป็นข้อ ๆ ว่า 

1.    เหตุใด 1 ปีที่ผ่านมา ทางฝ่ายบริหารไม่ดําเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม 
2. เหตุใดจึงได้มีการเปลี่ยนจากเทศบาลดําเนินการเองไปให้ กฟภ. ดําเนินการ 
3. งบประมาณเพิ่มเติมในวันนี้ 8,169,600 บาท มีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร มีปริมาณงานเพิ่มเติม

หรือไม่ 
4. งบประมาณรวม 39,269,600 บาท  ทางการไฟฟ้าแจ้งว่ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% นี่ก็

ขอให้ที่ประชุมรับทราบไว้ด้วยนะครับ  ซึ่งภาษีนี้คิดเป็นเงินอีก  2,748,872 บาท รวมทั้งสิ้น 
42,018,472 บาท สูงกว่าที่เทศบาลดําเนินการเอง  ซึ่งแต่เดิมทางผู้บริหารได้แถลงต่อสภาฯ 
ว่าจะดําเนินการได้ และสามารถประหยัดงบประมาณได้เยอะ ในจํานวนเงิน 31.1 ล้าน  แต่
กลายเป็นตอนนี้ให้การไฟฟ้าเป็นผู้ดําเนินการ ทําให้เราสูญเสียเงินเพิ่มอีกประมาณ 10.9 ล้าน
บาท  

5. การยืนยันความพร้อมในงบประมาณเพิ่มเติมกับองค์กรภายนอก  ทั้งที่ยังไม่ผ่านสภา เป็น
เรื่องไม่ถูกต้อง  
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คือ การที่ท่านไปเซ็น MOU หรือแถลงต่อสื่อต่าง ๆ ว่าจะมีเงินสนับสนุนให้การดําเนินโครงการสามสิบ
เก้าล้านกว่าบาท ซึ่งเป็นการแถลงไปก่อน  โดยตามขั้นตอนกฎหมาย จะต้องขออนุมัติต่อสภาฯ ก่อน 
ท่านทําแบบนี้ได้อย่างไรครับ   เสมือนเป็นการทํางานที่ไม่ให้เกียรติสภาฯ  หรือท่านเห็นว่าสภาแห่งนี้
เป็นสภาฝักถั่ว ที่ท่านเห็นว่า สามารถบงการให้ผ่านอยู่ดี  ผมถือว่าท่านทําเรื่องนี้ไม่ถูกต้องนะครับ  และ
ขอเรียนให้ฝ่ายบริหารตอบคําถามทั้งหมดให้ชัดเจนก่อนนะครับ  และผมจะขออภิปรายสรุปอีกครั้งหนึ่ง
ครับ  ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ต้องขอ
อนุญาตใช้เวลาตรงนี้ตอบข้อซักถามสําหรับประเด็นโครงการเคเบิลใต้ดิน หรือสายไฟฟ้าลงดิน  ผมจะ
ตอบอย่างสั้น ๆ และไม่ยืดเยื้อในแต่ละประเด็นทั้ง 5 ประเด็นนะครับ  ประเด็นที่ 1 เหตุใดหนึ่งปีที่ผ่านมา
ไม่ดําเนินการ  จริง ๆ แล้วเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าว หลังจากที่สภาฯ ได้ผ่านงบประมาณ
สามสิบเอ็ดล้านบาท ในงบประมาณปี 2559 ไปแล้ว  และเราก็ได้ติดตามมาตลอด  แต่ทั้งนี้ความชัดเจน
ทั้งหมด ก็มีทําความเข้าใจในเรื่องกระบวนการทั้งหมด เริ่มต้นตั้งแต่แผนงานของเทศบาลที่เราส่งให้กับ
การไฟฟ้า เราไม่มีตั้งแต่ต้น  ด้วยความกรุณาของการไฟฟ้าก็ให้เราทําเรื่องเข้าไปเพื่อที่จะบรรจุในแผน
ก่อน และสรรหางบประมาณเพื่อที่จะมาสนับสนุนโครงการของลําปาง  เมืองต่าง ๆ ก็ของบประมาณ
ลักษณะเดียวกับเทศบาลนครลําปาง  ไปอยู่ที่การไฟฟ้าเช่นเดียวกันทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2559  
บางที่ก็ได้ทํา  บางที่ก็ไม่ได้ทํา  แต่ปี 2559 ทุกที่ก็ยังไม่ได้พิจารณา  มาพิจารณาครั้งสุดท้ายครั้งเดียว 
และก็ผ่านเพียงที่เดียว คือ ลําปาง  เมืองอื่น ๆ ถูกตีตกไปหมด  ปีงบประมาณ 2559 ความร่วมมือ
ระหว่างการไฟฟ้าภูมิภาคกับทางท้องถิ่น ก็คือ ลําปาง  ที่อื่นก็ถูกยกเลิกเลื่อนไปเพราะมีการ
เปลี่ยนแปลงภายในตั้งแต่ระดับ ผอ.โครงการ รวมไปถึงกระบวนการรองรับโครงการเคเบิลใต้ดินทุก ๆ 
ที่ในโอกาสต่อไป จึงล่าช้ามาจนถึงปลายปีงบประมาณ  ประเด็นที่ 2  งบเพิ่มเติมจํานวนแปดล้านกว่า
บาทที่ผมได้ขออนุมัติจากสภาฯ ในครั้งนี้ ทําไมจึงได้ขอเพิ่มทั้ง ๆ ที่ได้ตั้งไว้สามสิบเอ็ดล้านบาท  จริง ๆ 
แล้ว ตั้งแต่ต้นเราได้พูดคุยและประสานงานกันตลอดระยะเวลาว่า งบประมาณขนาดนี้ทําได้หรือไม่  
วิธีการแต่ละเมืองที่ได้ดําเนินการไปก่อนหน้าลําปาง มีอยู่หลายวิธี  ทุกที่ก็ได้ลองผิดลองถูก แต่ก็เกิด
ปัญหาขึ้นอีกหลายเมือง ซึ่งเมื่อดําเนินการแล้ว โดยให้เทศบาลดําเนินการประมาณราคาทุกอย่าง แบ่ง
ส่วนงานกันทํา แต่ปรากฏว่า ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่เขาไม่รับมอบ  เมื่อไม่รับมอบ เราเองเรา
ก็ไม่มีบุคลากรที่จะต้องมาดูแลไฟฟ้า ซึ่งเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ถ้าจะต้องมอบ
ให้กับการไฟฟ้า จะต้องดําเนินการตามนี้  ก็ลองผิดลองถูกกันหลายที่ว่าที่ไหนถูกที่สุด  ท้ายที่สุดก็ได้
วิธีการว่า จะต้องให้การไฟฟ้าเป็นผู้ดําเนินการ  แต่การไฟฟ้าบอกว่า ถ้าให้การไฟฟ้าดําเนินการจะต้อง
อยู่ที่สามสิบเก้าล้านบาท  ไม่ใช่สามสิบเอ็ดล้านบาท  ถ้ากลับมาให้เทศบาลดําเนินการ  เขาจะรับเอา
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ของเราไปดูแลต่อหรือไม่  แต่เมืองที่ทําแล้วมีปัญหา จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่จําเป็นต้องให้การไฟฟ้าเข้ามา
ดําเนินการแทนเทศบาลในส่วนของเทศบาล พร้อมทั้งประมาณการตั้งแต่ต้นของการไฟฟ้าที่ส่งแจ้งมายัง
เทศบาลก็ไม่ได้เกินเลยไปกว่าเดิม  ก็คือ สามสิบเก้าล้านบาทเหมือนเดิม  เพราะฉะนั้นเงินเพิ่มขึ้นมา
แปดล้านกว่าบาทก็ไม่ได้เกินความคาดหมายใด ๆ ทั้งสิ้นอยู่แล้ว และเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวได้
ด้วย  ถ้าปล่อยไวใ้ห้เทศบาลดําเนินการ  ก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้น คือ หากการไฟฟ้าไม่รับจะทําอย่างไร 
เพราะฉะนั้น บริษัทจะต้องมีกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าว่า จะต้องได้รับการรับรองบริษัทจากการไฟฟ้า
เท่านั้นที่จะดําเนินการในเรื่องดังกล่าว  เพราะเป็นเชิงเทคนิค ก็เลยจําเป็นที่จะต้องของบประมาณ
จํานวนแปดล้านกว่าบาทไปสมทบให้ครบตามที่การไฟฟ้าแจ้งมาตั้งแต่ต้น  คือ สามสิบเก้าล้านกว่าบาท  
ก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอที่จะดําเนินการต่อ สําหรับงบประมาณสามสิบเก้าล้านทั้งหมดและภาษีมูลค่าเพิ่ม  
เมื่อวานเราก็คุยกันว่า ภาษีจะต้องจ่าย  เขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวกัน ก็อยู่ที่วงเงินเท่านั้นคือ สามสิบเก้าล้าน
กว่าบาทเท่านั้น เพราะเราได้ว่าจ้างการไฟฟ้าดําเนินการ ไม่ได้บวกจากเราเพิ่มมาจ่ายตรงนี้อีกแล้ว  
รวมอยู่ที่จํานวนสามสิบเก้าล้านอยู่แล้ว  ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องมาเก็บเราเพิ่มอีก 7%  ไม่ใช่ตรงนี้  ผมก็
ดูละเอียดเหมือนกันในเรื่องดังกล่าวนะครับ  สําหรับการยืนยันว่าความพร้อมในงบประมาณสามสิบเก้า
ล้าน ที่ผมยืนยันไปคือ การยืนยัน 1. ยืนยันตามหนังสือ ในฐานะเป็นผู้บริหารเราก็มองประโยชน์ของ
ประชาชนที่จะได้รับ  การยืนยันว่าผมพร้อมที่จะให้การสนับสนุน  แต่กระบวนการสนับสนุนเป็นเรื่องของ
กระบวนการของเราว่า เราจะต้องทําอย่างไร หนึ่งต้องผ่านสภา สองต้องปฏิบัติตามข้อระเบียบของ
กฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบการจ่ายเงินทั้งหลาย มันไม่สามารถที่จะอยู่นอกเหนือข้อระเบียบ
กฎหมายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น  แต่ในฐานะความเป็นผู้บริหาร เมื่อโอกาสของพี่น้องประชาชนมาถึง เราก็ฉก
ฉวยโอกาสตรงนั้นเอาไว้  แต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการมันไม่เป็นไปตามนั้น ก็ไม่ได้ ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการ
ครบถ้วน  กระบวนการที่หนึ่งก็คือ เข้าสู่การพิจารณาของสภา  กระบวนการที่สองก็คือ เข้าสู่เรื่องของ
การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ  ทั้งผมเองและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไม่สามารถที่จะทําอะไรก็ได้ตาม
อําเภอใจ ไม่ได้  การทํา MOU เป็นการบันทึกทําความเข้าใจระหว่างกันเท่านั้น  ไม่ได้เป็นเรื่องของ
สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้น  เทศบาลนครลําปางก็ไม่ใช่มีเพียงทํา MOU เรื่องนี้เรื่องแรกและเรื่องเดียว  คณะ
ผู้บริหารชุดก่อน ๆ เขาก็ทํามา ทํากับต่างประเทศยังมี ถ้าถามว่าทํากับทุก ๆ ที่ ทําหมดหรือไม่ แม้แต่
เรื่องของพิพิธภัณฑ์ที่ดําเนินการอยู่  ไปทํา MOU เอาไว้ และปฏิบัติตามนั้นหรือไม่  ก็ไม่ได้ทําตาม
ทั้งหมด  MOU เป็นช่องทางกรอกความเข้าใจระหว่างกันว่า เราจะดําเนินการตามนี้  แต่ทั้งสองฝ่ายต้อง
ไปว่าในข้อระเบียบกฎหมายของตนเอง เพราะฉะนั้นการขออนุมัติงบเพิ่มเติมเข้ามา ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่
เกินความคาดหมายอยู่แล้ว  ถ้าเราสามารถดําเนินการตามนั้นได้ ไม่มีปัญหาเรื่องของอุปสรรค เราก็
สามารถดําเนินการได้  แต่เมื่อมาวิเคราะห์ดูแล้วว่า ปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านี้ ถ้า
เราดําเนินการเองตรงนี้ภายใต้สามสิบเอ็ดล้านบาท ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาจะไม่มากกว่าแปดล้านอีกหรือ  
ใครจะรับผิดชอบ  เหมือนกับเทศบาลหนึ่งทําไปแล้ว การไฟฟ้าไม่รับ ใครจะรับผิดชอบ ถ้าเกิดอะไร



 

 

 

- 30 -

ขึ้นมา ใช่หรือไม่ครับ เพราะฉะนั้นผมก็มาน่ังพิจารณาดูว่า เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ตอนแรกจะตั้งใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560  ผมขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านปลัดก็บอกว่า ถ้าตั้งในงบประมาณ
รายจ่ายปี 2560 จะกระทบเรื่องของงบลงทุน งบพัฒนา ซึ่งโครงการของพี่น้องประชาชนมีจํานวนมาก 
ก็เอาอย่างนี้ เรื่องนี้ไปเจียดงบประมาณมาช่วยกันประหยัด ประหยัดได้เท่าไหร่ก็เอามาตั้งเป็นงบเหลือ
จ่าย เพื่อขออนุมัติสภา ส่งให้เขาครบสามสิบเก้าล้านบาทเพื่อให้โครงการดังกล่าวได้ดําเนินการต่อ  
กระบวนการก็ต้องว่าไปตามกระบวนการ  แต่เรื่องของแนวทางการบริหาร ถ้าสิ่งไหนเป็นประโยชน์ของ
พี่น้องประชาชน เราต้องเอามาเป็นที่ตั้งอยู่แล้ว ผมตอบครบทุกประเด็นนะครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่

เคารพ กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เกี่ยวกับที่ท่านนายกฯ ได้
ช้ีแจงมาในประเด็นเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเรื่อง MOU นี่เป็นเรื่องปลีกย่อย ผมไม่ติดใจนะครับ  ผมติด
ใจในเรื่องที่ตอนแรกท่านคิดมาเป็นอย่างดีแล้วว่าจะดําเนินเองในงบประมาณสามสิบเอ็ดล้านตอนนั้น  
และผมแปลกใจว่าวุฒิภาวะอย่างท่านเป็นถึงดุษฎีบัณฑิต ทําไมถึงเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับ  จริง ๆ 
แล้วผมรู้อยู่แล้วว่างานนี้มีปัญหาแน่นอน เพราะผมผ่านงานเรื่องนี้มาก่อน ถ้าฝ่ายบริหารท่านที่น่ังข้าง ๆ 
ยังจําได้ ผมเคยอภิปรายแล้ว จริง ๆ แล้วงานนี้ต้องให้ผู้ประกอบการด้านนี้ รวมทั้งด้านเคเบิลด้วยทํา
เป็นสัญญาเดียวกัน เพราะจะมีปัญหาตอนส่งมอบนะครับ  ฝ่ายโยธาทําไฟ เกิดเคเบิลมาบอกว่าท่อตัน 
หรือไม่ได้แนว  หรืออะไรแบบนี้ จะทําให้เกิดปัญหา  ตอนนั้นท่านนายกฯ ก็ยืนยันว่าทําได้ สิ่งที่ผม
อภิปรายในสภาฯ ส่วนใหญ่ปัญหาจะเกิดขึ้นจริงทั้งนั้น  ผมมองออกนะครับ  ตอนนี้ก็กลับกลายเป็นว่า 
ไม่ทํา ให้การไฟฟ้าทํา เนื่องจากว่ากลัวจะมีปัญหา เหมือนกับที่ผมเคยเรียนไว้ก่อน  ซึ่งทําให้เทศบาล
จะต้องสูญเสียเงินอีกแปดล้านกว่าบาท  โดยพูดง่าย ๆ ก็คือ สูญเสียความรู้สึกนะครับ  นี่ก็จะเรียกว่า
เป็นความบกพร่อง หรือความสับเพร่าของผู้บริหารก็ว่าได้นะครับ ถือเป็นการทํางานที่ผิดพลาด อีก
อย่างหนึ่ง เนื่องจากงานนี้เป็นงบลงทุน  งบประมาณต่าง ๆ ต้องมีที่มาที่ไป ต้องมีรายการคํานวณ  
ดังนั้นเงินสามสิบเก้าล้านบาท ถ้าใช้จริงตามนั้น ควรจะคํานวณให้ได้ออกมาว่ามีท่อ  ตอนนี้ผมฟังช่างที่
รับผิดชอบ วิศวกรเขาก็บอกว่า ปริมาณงานทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับ ไม่ใช่ว่ามีท่อยาวเพิ่มขึ้น หรือมี
จํานวนบ่อเพิ่มขึ้น  ไม่มีครับ เท่าเดิม กลายเป็นว่ายอดเงินเพิ่มอีกแปดล้านกว่าบาท เพราะฉะนั้นเรื่องนี้
จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และการที่สภาถ้าจะต้องอนุมัติเงินออกไปอีกแปดล้านโดยที่ไม่มีรายการคํานวณ
รองรับให้ถูกต้อง เมื่อมีผู้ร้องเรียนไปหน่วยงานภายนอก ในองค์กรอิสระ เช่น ปปช. หรือ สตง. ผมว่า
อาจจะต้องเดือดร้อนกัน  โดยส่วนตัวผมถึงไม่สามารถที่จะเห็นชอบกับญัตตินี้ได้  แต่สําหรับท่านอื่นผม
ก็ทราบดีว่ามีเพื่อนสมาชิกหลายคนที่เป็นกําลังใจให้นายกฯ ไม่ว่าญัตติไหนก็จะยกให้ ก็ไม่เป็นไร  ผมก็
ขอฝากเรื่องนี้ไว้  ผมเองทําหน้าที่สมาชิกสภา ผมก็ต้องควบคุมการทํางานของฝ่ายบริหาร  อะไรที่ไม่
ถูกต้อง ก็ต้องท้วงติง  อะไรที่ดีผมก็ผ่าน อย่างเช่น  งบประมาณปี 2560 ผมก็ผ่าน ผมเห็นว่าท่านนายก
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ฯ ตั้งใจทํางาน  มีคนชวนผมไปเป็นกรรมการแปรญัตติ ผมก็ยังไม่ไป ผมถือว่าไหน ๆ อยากทํางาน ผมก็
ไม่อยากจะไปพิจารณางบประมาณ หรืออาจจะต้องมีการตัดทอน  ก็ให้ผ่านไป  นี่ก็คือเจตนาของผมที่
ให้ฝ่ายบริหารทราบด้วยว่าผมก็รักบ้านเมืองเช่นเดียวกัน  แต่สําหรับงบตัวนี้ เนื่องจากว่ามีความสุ่มเสี่ยง  
ตัวผมเอง สมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ผมไม่เห็นชอบกับญัตตินี้นะครับ  ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เมื่อสักครู่ที่ท่านประธาน
ถามว่า มีใครจะอภิปรายต่อหรือไม่ ทีแรกก็เข้าใจว่า ถ้าท่านนายกได้กรุณาตอบแล้วคงจะเข้าใจได้
ครบถ้วนดีขึ้น  แต่ปรากฏว่า ที่ท่านนายกตอบข้อซักถามของทางท่านสมาชิก ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่าน
สมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ยิ่งทําให้กระผมสับสนและไม่เข้าใจไปใหญ่ว่า ทําไมญัตติที่มาขอโอนเงินจํานวน 

8,169,600 บาท ทําไมถึงได้กลายเป็นญัตติที่มีความพิเศษกว่าสองญัตติที่ผ่านมา ที่เกี่ยวกับเรื่องการ

โอนเงิน  ผมขออนุญาตเรียนต่อท่านประธานสภาฯ ว่า ในญัตติที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินเพื่อนําไปซื้อรถ
ขุดตักหน้าขุดหลัง ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า ญัตติขออนุมัตโิอนเงินเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  นี่ก็ถูกต้อง หรือ เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวด
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการโคมไฟถนนและโคมไฟฟ้า งบประมาณ 587,500 
บาท  ตรงนี้ก็เข้าใจได้ เพราะว่าถูกต้อง ตรงกับหลักการ  หลักการบอกว่า นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
และสามารถที่จะนํางบประมาณนั้นไปดําเนินการได้  ซึ่งสภาฯ แห่งนี้ก็พิจารณาไปตามหลักการที่เขา
บอกว่า ต้องขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 แต่ทีนี้
กลับมา ณ ญัตตินี้ ผมน่ังฟังที่ท่านนายกฯ ตอบท่านสมาชิกสมบูรณ์  ผมก็เลยรู้สึกเห็นใจท่านนายกฯ 
มากที่ต้องมาเผชิญกับสภาพเหตุการณ์อย่างนี้  ถ้าคราวที่แล้วท่านเสนอต่อสภาขออนุมัติสามสิบเก้า
ล้านบาทไป  สภาอนุมัติไปในงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 เรื่องก็คงจบไปแล้ว  ท่านก็คงไม่ต้อง
มาติดกับดักตัวเองอย่างนี้ เพราะอะไรครับ เพราะว่าในหลักการที่ท่านเสนอเข้ามาวันนี้บอกว่า เพื่อให้
การดําเนินการตามโครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ตั้งแต่
บริเวณข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก เป็นไปโดยเรียบร้อย จําเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการดังกล่าวเป็นจํานวนเงิน 8,169,600 บาท 
ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่การโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่นะครับ  
แต่ถ้าในเมื่อไม่ใช่เป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ก็ต้องย้อนกลับมาถามว่า การขอโอนครั้งนี้ทํา
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ให้ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยนไปหรือไม่  ถ้าทางท่านนายกฯ โดยท่านปลัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
งบประมาณสามารถช้ีแจงได้ว่า ในหลักการที่อ้างมาในโครงการบูรณาการ และต้องขอเงินเพิ่มอีกแปด
ล้านกว่าบาทที่ขอโอนไป  ถ้าทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน ก็คงจะเข้ากับหลักการซึ่งอย่าลืม
นะครับ สมาชิกสภาทุกท่านถึงแม้จะเป็นผู้ที่ประชาชนเลือกมา แต่ก็เลือกมาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะ
ครับ ซึ่งในลักษณะนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยข้อนี้ระบุว่า ถ้าจะโอน มี 2 อย่าง คือ มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ มีการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณ หรือไม่ก็โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แต่เท่าที่ผมฟังมาเรื่องนี้ไม่ใช่การโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ในเมื่อไม่ไดโ้อนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แล้วที่ท่านสมาชิกสมบูรณ์ อภิปรายถามไปเมื่อ
สักครู่ว่า แล้วทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของงานเปลี่ยนไปหรือไม่  อยากจะขอให้ท่านนายก หรือ
ทางท่านปลัด เมื่อวานก็เห็นน่ังร่วมในพิธีเซ็น MOU ด้วย ช่วยอธิบายว่างานนี้ ตามแผนงานโอนเพิ่มไป
อีกแปดล้าน แล้วทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือไม่ ถ้าไม่เปลี่ยน มันขัดกับหลักการที่เสนอ
มานี้หรือไม่ เพื่อน ๆ สมาชิกจะได้สบายใจว่า สนับสนุนได้ แล้วไม่เป็นการกระทําผิดกฎหมาย ผิด
ระเบียบข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยด้วยตนเอง  เพราะลักษณะนี้เป็นลักษณะของการเสนอญัตติ
ที่พิเศษเข้ามา แล้วเพื่อนสมาชิกหลายท่านอาจจะเจตนาดีอยากจะสนับสนุน  ผมก็อยากจะสนับสนุน
นะครับ เพราะผมก็เป็นผู้หนึ่งที่ยกมือให้งบประมาณเมื่อปี 2559 ผ่านไปในรายการนี้ด้วยเหมือนกัน  
เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมอยากให้ท่านประธานได้อนุญาตให้ท่านนายกฯ หรือท่านปลัด หรือแม้แต่สํานัก
การช่าง ได้อธิบายว่า มีคําตอบที่ชัดเจน  ไม่ใช่คําตอบคลุมเครือ เป็นคําตอบที่ชัดเจนเลยว่า ในญัตติที่
ขอโอนเงินมานี้ ได้เข้ากับคําอธิบายในระเบียบที่ว่า ทําให้ลักษณะเปลี่ยน ทําให้คุณภาพเปลี่ยน เพราะ
เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ บอกว่า ระยะก็เท่าเดิม  จํานวนและขนาดของท่อก็เท่าเดิม 
แต่บางทีสํานักการช่างอาจจะบอกว่า  ชนิดของบ่อพักเปลี่ยนไปหรือไม่  จึงมีเหตุผลที่จะทําให้
งบประมาณเพิ่มขึ้น  อย่าลืมนะครับเมื่อสักครู่ท่านนายกฯ พูดเองว่า MOU ไม่ใช่สัญญา เป็นข้อตกลง
เท่านั้น และแต่ละฝ่ายก็ต่างที่จะต้องกลับไปทําตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานของตนเอง ซึ่งตรงนี้
เรากําลังถือระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ตรงนี้เอาให้ชัด  ถ้าไม่ชัดตามนี้ผมก็ยืนยันว่าผิดระเบียบแน่  เมื่อวาน
หลังจาก MOU แล้ว ผมก็เห็นใจท่านนายกฯ เดินไปปรึกษาหน่วยงานที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบด้านนี้ เขาก็
บอกว่า ก็ฝากคําแนะนํามาว่า  ถ้ามีระเบียบที่อนุมัติให้ทําได้ดังนั้น ก็ทําไปเลย  แต่ถ้าไม่มีระเบียบที่ให้ทําได้
ตามนี้ คือ อยู่ ๆ จะมาโอนเงินอีกแปดล้านบาท โดยที่ปริมาณงานไม่เปลี่ยน  คุณภาพงานไม่เปลี่ยน และ
ไม่ใช่การโอนเงินไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ถ้าจะทําอย่างนี้ได้ก็อาจจะมีช่องทางอยู่ คือ ถ้าไม่ตรงตาม
ระเบียบ เขาถามว่า มีข้อยกเว้นให้ทําได้หรือไม่  ถ้ามีข้อยกเว้นให้ทํา หรือผู้มีอํานาจกํากับดูแลอนุญาต
ให้ทํา ก็ให้นํามาแจ้งต่อสภาด้วย สภาจะได้เอามาอิงพิงเชือกและพิจารณาว่า ถึงแม้ว่าขัดต่อระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย แต่มีหนังสืออนุมัติให้ยกเว้นได้  สภาฯ พวกผม กระผม ก็จะได้ยกมือสนับสนุนให้
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ด้วยความสบายใจ ไม่ต้องไปถูกตรวจสอบ และไปรับผิดชอบด้วยตัวเอง  พร้อมตอบหรือยังครับ ถ้า
พร้อมตอบแล้ว ผมจะรอฟังคําตอบตามประเด็นเหล่านี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายบริหาร

ยังไม่ช้ีแจงนะครับ  ถ้าอย่างนั้น เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขออนุญาตครับท่านประธาน  
ผมจะขออภิปรายต่ออีกในประเด็นเดียวกันต่อเนื่องกันไป  ผมมีเอกสารระเบียบหนังสือสั่งการ 
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง  หน้าที่ 6 ข้อ 2.5 “การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดทํางบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของรัฐบาลให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม  การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการประเภทการก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้จัดทํา
ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ  โดยแสดงราคากลางค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าแรงและราคาต่อหน่วย 
และให้จัดทําเป็นเอกสารแยกต่างหากจากร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี จัดส่งให้สภาท้องถิ่น”  
ซึ่งตรงนี้ก็เห็นแล้วว่าขัด ไม่ได้ทําประมาณการส่งมา  และในวรรคสุดท้ายของระเบียบข้อบังคับได้ย้ํา
มาว่า จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติต่อไป  ในเมื่อเสนอญัตติเพื่อขอโอน แต่ไม่ถือปฏิบัติตามนี้เลย ก็ถือว่าไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม 
ไม่ธรรมาภิบาลนะครับ แล้วจะทําอย่างไร ถ้าพร้อมจะตอบแล้ว ผมรอฟังนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาต
ตอบข้อซักถามนะครับ  เงินงบประมาณที่ขอเพิ่มเติมจํานวนแปดล้านกว่าบาท ก็เป็นเงินงบประมาณที่
เหลือจ่ายของปี 2559 เอามาตั้งเป็นรายการใหม่ การตั้งเป็นรายการใหม่ ก็ว่ากันด้วยข้อระเบียบ
กฎหมายต่าง ๆ ผมเองก่อนที่จะตัดสินใจทําญัตติใด ๆ เข้าสู่สภา ก็ต้องปรึกษาหารือข้อระเบียบ
กฎหมายกับผู้รู้   แม้กระทั่งท้องถิ่นจังหวัดเราก็ไปปรึกษาว่าจะแก้ไขด้วยวิธีใดในกรณีอย่างนี้  
เพราะฉะนั้นโครงการดังกล่าว  เราสามารถที่จะดําเนินการได้ เพราะว่าตั้งแต่ต้นการไฟฟ้าก็ประมาณ
การมาให้เราจํานวนสามสิบเก้าล้านกว่าบาทอยู่แล้ว  ขณะนั้นมีเพียงข้อผิดพลาดตรงนั้น ไม่ได้เกิดจาก
ใคร เพียงแต่ว่า 1. เพื่อคุณภาพของงานให้ดีขึ้น  ประสิทธิภาพของงานให้ดีขึ้น จากที่เราจะดําเนินการ
เอง เราก็ต้องกลับไปใช้ประมาณการของการไฟฟ้า ซึ่งประมาณการไว้ทั้งหมดสามสิบเก้าล้านกว่าบาท 
ซึ่งขาดไปแปดล้านกว่าบาท เพื่อให้การไฟฟ้าดําเนินการให้แล้วเสร็จในโครงการนี้  เพราะฉะนั้นโครงการ
นี้ในเชิงรายละเอียด เทคนิคต่าง ๆ ผมจะขออนุญาตท่านประธานสภา ขอให้เจ้าหน้าที่ คือ ผู้อํานวยการ
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ส่วนควบคุมการก่อสร้าง เป็นผู้ช้ีแจงต่อจากผม เพราะรายละเอียดผมไม่ถนัด  แต่ในเรื่องของการ
บริหารจัดการ ก่อนที่จะมาเป็นญัตติ ผมม่ันใจว่าผมทําไม่ผิดข้อระเบียบใด ๆ ทั้งสิ้น  ซึ่งเราได้
ปรึกษาหารือผู้รู้อย่างชัดเจนแล้วว่า สามารถดําเนินการได้ จึงตัดสินใจเอาเข้าสู่การพิจารณาของสภา
ครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ผู้อํานวยการส่วนควบคุม

การก่อสร้าง 

นายวสันต์  สุวรรณวงศ์  ผู ้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายวสันต์  สุวรรณวงศ์  
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง  สําหรับในประเด็นงบประมาณสามสิบเอ็ดล้านบาท และ
สามสิบเก้าล้านบาท  ในความเป็นจริง ตอนที่การไฟฟ้าแจ้งมาประสานงานครั้งแรก  ทางทีมงานส่วน
ก่อสร้างของเราก็ได้ตรวจสอบเบื้องต้น ก็บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  3 ปีไว้ก่อนที่สามสิบเก้าล้าน 
ส่วนการดําเนินการระหว่างการที่เทศบาลจะดําเนินการเองหรือการไฟฟ้าจะดําเนินการในส่วนของงาน
โยธาสามสิบเก้าล้านบาท ตั้งแต่ที่การไฟฟ้าแจ้งมาคือ ความชัดเจนยังไม่มี เพราะวิธีการดําเนินการ
ก่อสร้าง ตามที่ท่านนายกฯ เรียนให้ทราบแล้วว่า มีวิธีการหลายรูปแบบที่การไฟฟ้าทํามา  ไม่ว่าจะเป็น
การให้เทศบาลหรือท้องถิ่นดําเนินการสรรหาผู้รับเหมาเอง และการร่วมกันทําเป็นสัญญาเดียวกัน
ระหว่างการโยธาและการไฟฟ้า ท้ายที่สุดแล้วการไฟฟ้าก็แจ้งว่า วิธีการที่ให้ท้องถิ่นสรรหาผู้รับจ้าง ซึ่ง
ไม่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างงานโยธาเอง จะมีปัญหาเรื่องการรับมอบระบบให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นรับมอบดูแลบํารุงรักษา  มีหลายเมืองหลายที่ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคของจังหวัดนั้น ๆ หรือเมืองนั้น ๆ ยังไม่สามารถรับมอบพื้นที่ดูแล ตกเป็นภาระให้แก่เทศบาล
ท้องถิ่น เช่น เทศบาลเมืองน่าน เป็นต้น และปัจจุบันเมืองเล็กกว่าเมืองน่าน เทศบาลต้องดูแลเอง และ
ปัญหาเรื่องระบบการไฟฟ้า เทศบาลก็ไม่สามารถจะซ่อมแซมบํารุงรักษาเองได้  เพราะฉะนั้นประมาณ
การที่สามสิบเอ็ดล้านบาท ทีมงานประมาณการของส่วนฯ ก่อสร้างคิดที่การประมาณการโดยการสรร
หาผู้รับจ้างทั่วไป  คือ ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโดยทั่วไป แต่งบประมาณการสามสิบเก้าล้านบาท คือ การ
ไฟฟ้าประมาณการในส่วนจําเป็นที่การไฟฟ้าสรรหาผู้รับจ้างที่รับผิดชอบงานของการไฟฟ้าโดยเฉพาะ  
ซึ่งก็จะมีผู้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของการไฟฟ้า จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบ ตรวจเช็ค 
ซึ่งประมาณการแตกต่างจากของเรา  ส่วนความชัดเจนเพิ่งมีไม่นานมานี้เอง ก่อนจะมีการลงนาม และมี
การแจ้งยืนยันเรื่องงบประมาณ  ขอนําเรียนให้ที่ประชุมรับทราบครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ไม่ได้ตอบที่ผมถามเลยนะ
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ครับ ตอบซ้ําที่ท่านนายกฯ บอกว่าเป็นกรอบงบประมาณ ผมจึงเรียนกับท่านนายกฯ ว่าผมเห็นใจท่านว่า 
ต้องมาน่ังอยู่ในสภาพนี้ เสนอญัตติในงบประมาณรายจ่าย 2559 ผ่านงบประมาณปี 2559 จํานวน
สามสิบเอ็ดล้านบาทแล้วไปทําไม่ได้  เพราะทางฝ่ายการไฟฟ้าไม่ยอมรับ ยืนยันให้จะต้องสนับสนุน
งบประมาณที่สามสิบเก้าล้านบาท  แต่ที่ถามอยู่ ณ ขณะนี้ ไม่ได้ถามเรื่องรายละเอียด เทคนิค วิธีการ
ดําเนินงาน การจ้างหรือจะพาดพิงไปถามถึงรายละเอียดวิธีการดําเนินงานการจ้างเลยก็ได้ว่า ถ้าวันนี้
สภาฯอนุมัติ ซึ่งผมยืนยันว่าผิดหลักการตามที่ท่านแจ้งมา เมื่อสักครู่ถามว่า ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนอย่างไร  คําว่าลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  ในความหมายไม่ได้เปลี่ยนโดยการ
จ้างอีกคนหนึ่งนะครับ  ลักษณะก็คือ เปลี่ยนโดยวัสดุที่เลือกใช้ ถ้าในเมื่อตามแบบแปลนสามสิบเอ็ดล้าน
บาทที่แจ้งเข้ามา ไม่มีการแกไ้ข ก็ไม่มีเหตุผล  เหมือน..ขอโทษนะครับ  วิศวกรที่เซ็นรับรองแบบมา กว่า
ที่เขาจะเรียนมาและได้ใบรับรอง ทางทีมวิศวกรได้มาตรวจสอบแล้วเซ็นเอกสารทางราชการไม่ใช่เรื่อง
เด็กเล่น ไม่ใช่สิ่งที่จะล้อเล่นกัน  ให้เกียรตินายช่างที่เขาได้ดําเนินการตรวจสอบและรับรองงบประมาณ
มาด้วย  ถึงตรงนี้ผมจะถามว่า ถ้าสมมุติว่ามีสมาชิกซึ่งอาจจะกําลังลังเลใจอยู่อยากจะผ่านให้ ผมว่า
เพื่อให้ข้าราชการที่เขาต้องรับผิดชอบงาน ทําด้วยความสบายใจ ได้ช่วยกรุณาอธิบายวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างต่อ  เพราะท่านนายกฯ เองก็ย้ําว่า MOU แล้วก็ต้องไปดําเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติของแต่ละ
หน่วยงาน  ซึ่งตรงนี้ก็คือ 2 ส่วน  ส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและส่วนของเรา ซึ่งก็คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้ระเบียบวิธีงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย  ถามว่า ถ้าสมมุติว่าได้รับ
อนุมัติไป จะทําการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร  จะทําการตรวจส่งมอบรับงานกันอย่างไร  ในเมื่อแผน
ประจําปี 2559 อนุมัติงบประมาณไปแล้วสามสิบเอ็ดล้านบาท  เอกสารท่านสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ก็
แสดงให้เห็นแล้วว่าเท่าเดิม  ไม่ได้ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนเลย  และเมื่อสักครู่ผมก็ถามว่า 
เป็นการโอนไปจ่ายเป็นรายการใหม่หรือไม่  ท่านนายกฯ ก็ลุกขึ้นตอบว่า งานนี้เป็นการโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่  ยิ่งชัดเลยครับ ถ้าโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทําไมไม่มีรายการคํานวณแนบมา  ทําไม
ไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ทําไมไม่มีวิศวกรเซ็น  ทําไมไม่มีใครเซ็นเอกสารมาให้เลย ถ้ามีก็เอามาแสดง
ตอนนี้เลย  ย้อนกลับไปดูที่หน้า 6  ของเอกสารแนบท้าย  ตามรายงานที่ท่านเสนอกันเป็นลําดับชั้น 
ข้อ 1. หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม  เนื่องจากมีความจําเป็นที่ต้องโอนเพิ่ม
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค การโอน
ครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น  มีตรงไหนบอกว่า เป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามลําดับ
ช้ันที่เสนอความเห็นกันขึ้นมา หัวหน้าส่วนการคลังบอกว่า  เห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณไปเพิ่มใน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่งบประมาณ คือ ท่านปลัด เขียนว่า 
ควรดําเนินการตามระเบียบ  ท่านเขียนอย่างนี้ท่านพ้นผิดเลยนะครับ  ท่านไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยใน
เรื่องนี้ และที่เรากําลังเจออยู่นี้ เป็นการดําเนินการตามระเบียบหรือไม่  ลําดับที่ 4 การอนุมัติความเห็น  
นําเสนอสภาพิจารณา  โดยท่านนายกฯ ลงนามไว้  สภาก็ต้องพิจารณาไปตามระเบียบ และตอนนี้ทํา
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ตามระเบียบหรือไม่  อย่าลืมนะครับ ถ้ายกมืออนุมัติ  ตอบกันเอาเองนะครับว่า ทําตามระเบียบหรือไม่  
ผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายหรอกครับ เงินแปดล้านบาทนี้ มีวิธีอื่นที่จะไปทําให้สําเร็จจนได้  
ผมก็ยังยืนยันว่าผมเชียร์ อยากให้ทําได้ แต่ต้องทําตามระเบียบนะครับ ไม่ใช่ท่านปลัดเสนอว่า ให้
ดําเนินการตามระเบียบ  แต่พอส่งผ่านท่านปลัดมาถึงผม  ผมไม่เห็นว่าจะตรงตามระเบียบเลย ท่าน
สมาชิกที่อยากจะอภิปรายสนับสนุน มีอะไรก็ลองเสนอกันบ้างนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก

หรือไม่ครับ  เชิญ  นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่

เคารพ  กระผม  นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง คงจะชัดเจนนะครับ ในเมื่อเรา
ได้มาทําหน้าที่ตรงนี้ ฝ่ายบริหารก็อ้างหน้าที่อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นอาณัติมาจากประชาชน  ผมก็ได้รับ
อาณัติมาจากประชาชนก็คือ จะต้องซื่อสัตย์สุจริตทําให้บ้านเมืองมีระเบียบ และเคารพกฎหมาย  ยังไม่
พอในสภาฯ แล้ว ตัวแทนของประชาชนเขาก็ยังมีระเบียบต่าง ๆ ที่เขาได้กํากับและส่ังการไว้ ทั้งเพิ่มเติม
แก้ไขมาตั้งแต่ต้นอีกหลายฉบับ จนกระทั่งถึงฉบับสุดท้ายคือ ปี 2560 ซึ่งคิดว่าพระราชบัญญัติองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนี้คงจะผ่านสภาฯ ไปเรียบร้อยแล้ว ก็คงจะมีกฎหมายบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมา  
สําหรับญัตตใินประเด็นนี้ ผมก็ลําดับจาก ท่านสมบูรณ์ และ สท.บริบูรณ์ ได้มาอภิปรายก็เห็นชัดว่า มัน
ไม่อยูใ่นข่ายในเกณฑ์ที่สภาจะรับรองหรือยกมือได้ เพราะตามระเบียบอย่างที่หลายคนอภิปรายก็ชัดเจน 
แต่นายกฯ ก็มักจะอ้างสวนทางว่า เป็นความต้องการของประชาชน ทําให้บ้านเมืองสวยงาม สะอาด 
เรียบร้อย เป็นเมืองที่ค่อนข้างจะทันสมัย ดูสง่างาม  แต่ความสง่างามนั้น ถ้ามาอยู่ท่ามกลางความวิตก
อกส่ันของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางแล้ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงบประมาณซึ่งอนุมัติไปโดยที่ขัด
ต่อระเบียบจริง ๆ  ผมคนหนึ่งคงจะผ่านให้ไปไม่ได้แน่นอน ท่านนายกฯ อาจจะไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้ 
เพราะไม่ได้เป็นผู้อนุมัติ  แต่เราสมาชิกสภาเป็นผู้รับเต็ม ๆ ถ้าเกิดมีการตรวจสอบว่าเราได้ทําตาม
ระเบียบหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ ชัดเจนหรือไม่  เมื่อเรามีการไถ่ถามเพื่อจะให้ทางฝ่ายบริหารให้คําตอบ
เพื่อความชัดเจน  ถ้าต้องการจริง ๆ อยากจะได้จริง ๆ ไม่ต้องผ่านสภาก็ได้ครับ มีอีกหลายวิธีการที่ท่าน
นายกฯจะจัดสรรงบประมาณที่จะทําในปีต่อไป  ปี 2561 ก็ได้ ช้าหน่อยก็ได้แต่ให้ถูกระเบียบ ให้ถูกต้อง 
ผมเห็นชอบด้วย อยากจะให้บ้านเมืองสวยงามเหมือนกัน ผมก็เป็นคนลําปางคนหนึ่ง ซึ่งก็รักบ้านรัก
เมือง อยู่มาจน 60 – 70 ปีแล้ว รู้เห็นลําปางทุกซอกทุกมุม และวันนี้จะให้ผมมาทําสิ่งที่ขัดระเบียบ และ
ทางฝ่ายบริหารขยายความว่า สมาชิกไม่ให้ความร่วมมือ  ไม่ใช่นะครับ  สภาแห่งนี้พร้อมจะให้ความ
ร่วมมือตลอดเวลา ขอให้มาตามระเบียบขั้นตอน พร้อมที่จะให้ แต่ว่าเมื่อมีผู้โต้แย้ง มีระเบียบมากํากับ 
และความรับผิดชอบก็ไม่หนีพวกเราสมาชิกสภาทั้งหมดนี้ครับ ที่เป็นผู้ผ่านอนุมัติเงินให้ นายกฯเป็นแค่ผู้
เสนอ ผู้สนองคือสมาชิกสภา เกิดมีเรื่องมีราวก็สมาชิกสภา ไม่พ้นเราหรอก  เงินจํานวนเจ็ดแปดล้านผม
ว่า ไม่ตายก็ใช้ได้หมด แต่เกียรติยศช่ือเสียงจะเป็นตราบาปติดตัวเรา เรารู้อยู่แล้วว่าผิด ไม่ถูกต้อง ก็ยัง
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ดันทุรังจะทํากันอีก แก้ไขได้ครับท่านนายกฯ อาจจะช้าหน่อยครับท่านประธาน MOU เป็นข้อตกลง
ร่วมกันว่าจะทํา จะทําเมื่อไหร่ก็ได้  ผมคิดว่าการไฟฟ้าเขาคงไม่ทําเดี๋ยวนี้หรอก  เซ็นไปวันนี้อาจจะห้า
เดือน สิบเดือน หรือหนึ่งปีเขาถึงจะทําให้  หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ  เขาก็ต้องไปแสวงหางบประมาณมา
เช่นเดียวกัน  ก็ไม่ต่างกันครับ  ผมว่า น่าจะชะลอไว้ วันที่เซ็น MOU เมื่อวานก็ถือว่าเสียหน้าไปนิดหน่อย
ก็ไม่เป็นไร  แค่เสียหน้า แต่ไม่เสียช่ือเสียงเกียรติยศที่เราสะสมกันมา เพราะจะเป็นชนักติดตัวเราไป  
อย่าลืมนะครับกฎหมายของ ป.ป.ช. กฎหมายยุคนี้โดนไปตลอดชีวิต เป็นตราบาปไปตลอดชีวิต และจะ
เป็นที่จดจําไปช่ัวลูกช่ัวหลานผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับ  สุดท้ายนี้ผมก็คิดว่า ถ้าญัตตินี้ ถ้าไม่เอาผู้ที่
รับผิดชอบ เช่น วิศวกรโครงการมาเซ็นแบบรายละเอียดต่าง ๆ ถ้าเขาว่าถูกต้องจริง ๆ ดําเนินการได้ 
รับรองเลยครับ มาเซ็นรับรองที่นี่ต่อหน้าสมาชิกสภาทั้งหมด แล้วผมจะยกมือให้  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ  นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมก็ได้ฟังเพื่อน ๆ 
สมาชิกอภิปรายถึงผลดีผลเสียต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ไว้วางใจเลือกพวกกระผมขึ้นมา เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ต่อส่วนรวม ญัตตินี้ก็เหมือนกันครับท่านประธาน  เป็นโครงการที่ดีนะครับ เพราะชาวบ้าน
ได้ผลประโยชน์  สวยงาม เป็นแหล่งเชิดหน้าชูตาของคนจังหวัดลําปาง ถ้าเป็นไปได้  หรือถูกต้อง เห็น
ด้วยครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายว่าไม่ถูกต้อง หรือระเบียบตรงนี้ก็น่าคิดนะครับท่าน
ประธาน ถ้าไม่ถูกจริง ๆ หรือผ่านสภาไปแล้ว ถ้ามีการตรวจสอบว่าผิดขั้นตอน ระเบียบ ผู้ที่รับกรรม
ไม่ใช่เฉพาะสมาชิกสภาอย่างเดียวนะครับ อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือส่วนที่รับผิดชอบ  อย่างกรณีที่
เพิ่มเติมมาอีกแปดล้านกว่าบาท  ผมก็อยากจะถามกองคลังว่า มีระเบียบไหนที่จ่ายได้หรือไม่ กรณีที่ไม่
มีแผนรองรับที่เพิ่มเติมมาแปดล้านกว่าบาท  และเราจะตรวจรับงานกันได้อย่างไรเมื่อไม่มีแผนรองรับ 
และที่เพิ่มเติมแปดล้านกว่าบาท จะทําอะไรบ้าง กรณีตรวจรับงานก็ต้องมีแผน มีกําหนดกฎเกณฑ์ เอา
เงินแปดล้านกว่าบาทไปทําอะไร  ไม่มีอะไรที่จะบันทึก รายงาน สามารถจ่ายได้หรือไม่ครับ  ตรงนี้ผม
อยากให้ฝ่ายการเงิน กองคลัง ช่วยมาอธิบายว่ามีวิธีการไหน  จะทําได้หรือไม่ มายืนยัน อยากฝากกอง
ช่างให้มายืนยันด้วยว่าญัตตินี้ถูกต้องหรือไม่  ถ้าถูกต้อง ยืนยันตอนนี้เลยก็ได้ครับ  เพราะผมเห็น
โครงการนี้ดี มีประโยชน์ ผมก็อยากจะอนุมัติ  ในเมื่อกองคลัง  กองช่าง มายืนยันว่าทําถูกต้องแล้ว  
ทางฝ่ายสภาก็ยินดีสนับสนุน เมื่อวานที่มีการลงนาม MOU มีประชาชนไปร่วมงานสามร้อยกว่าคน  เขา
ก็มองเห็นผลประโยชน์ ถ้าเกิดขึ้นได้จริงก็เป็นผลดี  แต่ผมเห็นญัตตินี้แล้ว ผมก็ปรึกษาหลายที่หลายแห่ง 
เพื่อน ๆ ที่มีความรู้เรื่องระเบียบกฎเกณฑ์  ในเนื้อหาสาระนี้ ขาดอยู่อย่างเดียวครับ คือไม่มีรายละเอียด
เพิ่มเติม ถ้ามีก็จบ ไม่มีอะไร  เพราะฉะนั้น เรายืดระยะเวลาตรงนี้ออกไปอีกหน่อยได้หรือไม่  ทําให้
ถูกต้อง  ไม่ช้าไปเท่าไหร่หรอกครับ  เพราะการไฟฟ้าเขาก็ยังไม่ได้ระบุว่างานจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่  ช้าไป
อีกหน่อยหนึ่งก็คงไม่เป็นไร  ขนาดนับหนึ่งยังช้ามาเป็นปีแล้ว ช้าไปอีกหน่อยก็คงไม่เป็นไรนะครับ  
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เพื่อให้ความถูกต้อง  ความถูกต้องนี้สําคัญทีเดียวนะครับ  ตัวอย่างมีหลายที่หลายแห่ง เจ้าหน้าที่ 
นักการเมือง ที่โดน ป.ป.ช. พิจารณา ไม่ต้องพูดถึงที่อื่นหรอกครับ  เจ้าหน้าที่เทศบาลเราก็หลายท่านนะ
ครับ  อาจจะเผลอเลอ หรืออาจจะพิจารณาอะไรไม่ละเอียดถี่ถ้วนก็อาจเป็นได้  สงสารเจ้าหน้าที่เขา
ครับ  หากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ไม่ทราบ  ถ้าโดนแบบนี้  ขวัญกําลังใจก็
เสียไปหมด ณ วันนี้ขนาดศาลตัดสินว่า ไม่พ้นผิด หรือพ้นผิดไปแล้ว ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับ ณ วันนี้ก็ยัง
ไม่ได้กลับมาทํางานเลย ก็เป็นเวลาหลายปี ผมสงสารครอบครัวเขาครับท่านประธาน ขนาดผมอยู่จุดนี้ 
มีธุรกิจซัพพอร์ตรายได้ก็ยังเดือดร้อนถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้  แต่นี่เจ้าหน้าที่ต้องมีภาระเลี้ยงดูครอบครัว 
รายได้ก็ไม่มีที่ไหน นอกจากเงินเดือนค่าตอบแทน  ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้สิ่งที่ทําไม่ถูกต้องจะเจตนา
หรือไม่เจตนาก็น่าเห็นใจเขานะครับ  ผมคิดว่าเรามาช่วยกันแก้ไขและพิจารณาเพื่อหาความถูกต้อง  
ขยายเวลาออกไปอีกสักหน่อยเพื่อทําให้ถูกต้องน่าจะดีกว่านะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ผมขอใช้เวลา
นิดเดียวนะครับเพื่อที่จะให้สภาได้พิจารณา  กระบวนการที่หนึ่ง  คือเรื่องของการนําญัตติเข้าสู่การ
พิจารณาของสภาในครั้งนี้ ผมม่ันใจว่า ทั้งทีมงานตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่จนถึงผม รอบคอบ และได้
ปรึกษาหารือในข้อระเบียบกฎหมายถูกต้อง ชัดเจนแล้วถึงได้นําเข้าสู่การพิจารณาของสภา  ใน
กระบวนการที่สอง หลังจากสภาได้ผ่านงบประมาณให้แล้ว ผมก็ม่ันใจว่าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
กระบวนการด้านการเบิกจ่ายเงินทั้งหลาย  ก็เป็นตามข้อระเบียบกฎหมาย  ผมไม่สนับสนุนให้ใครทําผิด
กฎหมาย  เพราะฉะนั้นโครงการนี้ผมม่ันใจว่า ตั้งแต่ต้นจนถึง ณ เวลานี้ เรายังอยู่ในกระบวนการและ
ขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง  ขอให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาได้เลยครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  เชิญ  นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน  กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติขออนุมัติโอนเงินที่เรากําลังพิจารณากันอยู่นี้  เดิมใน
โครงการเกี่ยวกับค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการบูรณาการการปรับปรุงสายไฟฟ้าลงใต้ดินของ
ถนนบุญวาทย์  เดิมทางผู้บริหารดําเนินการโดยวิธีการงบประมาณ ตามที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายว่า 
สภาแห่งนี้ได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559  เป็นจํานวน
เงินสามสิบเอ็ดล้านบาทเศษ  ผมน่ังฟังจากที่ผู้บริหารได้ช้ีแจงว่าโครงการนี้เดิมทีแล้วผมเข้าใจว่า 
เทศบาลคงจะดําเนินการเอง  ต่อมาผมก็ได้รับฟังคําช้ีแจงจากผู้บริหารก็คือ ท่านนายกฯ ก็เปลี่ยนมาให้
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ทางการไฟฟ้าดําเนินการ  อาจจะเป็นการว่าจ้างการไฟฟ้าหรืออะไรทํานองนั้น  ซึ่งโครงการตรงนี้ ผม
เรียนต่อท่านประธานว่า เป็นนโยบายของผู้บริหาร  ทางผู้บริหารเขาตั้งใจ และสภาแห่งนี้ก็ได้เห็นชอบ
งบประมาณไปแล้ว  แต่มา ณ วันนี้ทางผู้บริหารมาทําญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตาม
ญัตติที่เสนอต่อสภาในวันนี้  ในประเด็นนี้ครับ จริง ๆ แล้วโครงการนี้ผมเองไม่ขัดข้อง  ก็ได้เห็นชอบ
งบประมาณไปแล้ว  ด้วยความเคารพผมมีความเห็นว่า  ในกรณีที่ทางผู้บริหารมีความจําเป็นต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในความคิดเห็นของผมครับ โครงการนี้ยังไม่มีการดําเนินการดังที่สมาชิกได้อภิปรายว่า 
กําลังเริ่มต้น  ยังไม่มีการก่อสร้างอะไรเลย  ฉะนั้นถ้าทางฝ่ายบริหารจะดําเนินการต่อ  มีความ
จําเป็นต้องใช้จ่ายเงิน ผมคิดว่าก็ควรจะไปดําเนินการโดยวิธีการงบประมาณ ไม่ควรที่จะมาขอโอนเงิน
งบประมาณนะครับ  ที่ผมเห็นว่าไม่ควรจะมาขอโอนเงินงบประมาณ ผมมีเหตุผลดังนี้ครับ  ดูรายการ
โอนงบประมาณจากเอกสารนี้ ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ําวัง  ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญ
วาทย์ตั้งแต่บริเวณหน้าร้านอาหารตาลเดี่ยวถึงบริเวณลําห้วยแม่กระติ๊บ  โครงการอย่างนี้เป็นโครงการ
โครงสร้างพื้นฐาน  เราระบุเอาไว้ในงบประมาณแล้ว  อยู่ในแผนแล้ว  เป็นความต้องการของประชาชน 
แต่มาวันนี้จะมาโอนงบประมาณโดยบอกว่าจะยกเลิกโครงการตรงนี้ ต้องรอระบบบําบัดน้ําเสียก่อน  ซึ่ง
ผมว่า ไม่น่าจะเป็นเหตุเป็นผล น่าจะไม่มีการกระทบอะไรกัน  โครงการถนนอย่างนี้ผมว่าจําเป็นต้อง
ดําเนินการครับท่านประธาน  ฉะนั้นด้วยเหตุผลตรงนี้ที่ผมว่า การที่จะโอนงบประมาณในบางรายการ
บางส่วน ผมยังไม่เห็นด้วย  เรื่องผิดระเบียบหรือไม่ ผมคิดว่าการโอนอย่างนี้ เอามาโอนเป็นตั้งจ่าย
รายการใหม่เป็นอํานาจของสภา แต่ผมมองว่า บางโครงการที่ท่านโอนโดยเฉพาะโครงการที่ผมกล่าวถึง 
คือ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ําวังฝ่ังซ้ายตั้งแต่บริเวณใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือถึงหน้า
บ้านเลขที่ 56/4 ก็ดี  ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณหน้าร้านอาหารตาลเดี่ยวถึงบริเวณ
ลําห้วยแม่กระติ๊บ ก็ดี  ตัวนี้ยังไม่ได้ดําเนินการเลยครับ  งบประมาณทั้งหมดนี้โอนเปลี่ยนไปทั้งหมด  ซึ่ง
ผมตรงนี้ว่า การโอนตรงนี้ไปกระทบต่องบประมาณที่เราพิจารณาไปแล้ว  และเป็นความต้องการ  เป็น
การแก้ไขปัญหา เป็นโครงสร้างพื้นฐานจําเป็นในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน  ฉะนั้นการโอน
ในลักษณะอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วย  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับโครงการของท่านนะครับ  เห็น
ด้วยครับ ถึงได้มีการอนุมัติงบประมาณในปี 2559 ผ่านมาแล้ว  ฉะนั้นถ้าท่านยังติดขัดในเรื่อง
งบประมาณ  ถ้าท่านดําเนินการก่อสร้างแล้ว และไม่เพียงพอ ผมคิดว่าในโครงการขนาดใหญ่อย่างนี้ 
ควรอย่างยิ่งที่จะไปดําเนินการตามวิธีการงบประมาณประจําปี  เพราะหลาย ๆ โครงการที่ท่านมาขอ
โอนในวันนี้ มันกระทบต่อโครงการที่มีความจําเป็นต่อพี่น้องประชาชน  ด้วยเหตุนี้ผมเห็นว่า การขอโอน
เงินงบประมาณตามญัตติดังกล่าว ผมก็ยังไม่เห็นด้วย  ผมขอนําเรียนในเบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับ  
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 
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นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ให้มาช้ีแจงในประเด็นระเบียบเกี่ยวกับ
วิธีการงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาของสภาเทศบาลนครลําปางแห่งนี้ ตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณที่ใช้ในปัจจุบันนี้ บัญญัติอยู่ในข้อ 27 ว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ตามบัญชีการโอนเงินที่แนบมาพร้อมกับญัตติจะเห็นได้ว่า 
จะเป็นรายการที่ขอโอนเพิ่ม กล่าวคือ ขอโอนไปเพิ่มโครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค หรือ
โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งเดิมตั้งไว้  31,100,000 บาท  ขอโอนเพิ่มในครั้งนี้จํานวน 8,169,600 บาท 
ทําให้งบประมาณเดิมซึ่งสภาแห่งนี้ได้อนุมัติไว้   หลังจากที่โอนเพิ่มแล้วจะมีจํานวนเงินทั้งสิ้น 
39,269,600 บาท  ในขณะเดียวกันงบประมาณที่โอนมาเพิ่ม 8,169,600 บาท เป็นรายการที่โอนลดมา
จากรายการต่าง ๆ ตั้งแต่รายการค่าปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ําวังฯ จํานวนเงิน 4,147,000 บาท และ
รายการที่ 2 ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณหน้าร้านอาหารตาลเดี่ยวถึงบริเวณลําห้วย
แม่กระติ๊บ จํานวนเงิน  2,777,000 บาท  ทั้งสองรายการนี้เป็นการขออนุมัติไม่ทําหรือยกเลิกรายการ
เดิมไป  รายการที่ขอโอนมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ 1. ขอไม่ทําเลย  และ 2. มีเงินเหลืออยู่และขอมา
โอนเพิ่ม  มีสองอย่างปะปนกันอยู่  และสองรายการแรกที่ขอไม่ทําเลย ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน  จะอยู่ในความหมายตัวนี้ซึ่งเป็นอํานาจของสภาเทศบาล  ในกรณีที่จ่ายไปแล้วมีเงินเหลือ และ
ขอโอนเพิ่ม  ประเด็นนั้นจะเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับ  ที่ผู้บริหารได้นําเสนอญัตตินี้ต่อสภา 
ผมมีความเห็นว่า เข้าลักษณะของข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
จึงขอให้ท่านประธานสภาได้พิจารณาต่อไป  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  เชิญ  นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ  กระผม  นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  จากการอธิบายของฝ่าย
บริหาร ผมก็ยิ่งสับสน คือ ท่านบอกว่า ท่านโอนงบประมาณคือตัดจ่ายหรือยกเลิกโครงการเดิมไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่  ก็คงจะเข้าใจว่ายกเลิกการสร้างถนนสองสายวงเงินหกล้านกว่าบาท ไปตั้งจ่ายใน
รายการใหม่คือ ไปทําสายเคเบิลลงดิน  ผมสับสนครับว่านี่เป็นรายการใหม่ ซึ่งไม่เคยเข้าสภาหรือทํา
อะไรมาก่อน  ที่ว่าผ่านการอนุมัติจากสภามาก่อนเรียบร้อยแล้วในส่วนนี้คือสามสิบเอ็ดล้านบาท  ท่าน
ฝ่ายบริหารก็อธิบายมาลักษณะนี้ ผมก็คิดว่าจะเป็นรายการใหม่หรือไม่  ถ้าโอนจากถนนไปเป็นสาย
เคเบิลนี่รายการใหม่แน่นอน  ที่แน่นอนคือความเข้าใจผมนะครับ  ท่านสมาชิกคิดว่าอย่างไรครับ ถ้า
อย่างนี้ถูกต้องเป็นรายการใหม่  แต่ว่าโครงการสายเคเบิลใต้ดินอนุมัติไปแล้วสามสิบเอ็ดล้านบาท  ถ้า
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เป็นรายการใหม่จริงก็คือ มีความยาวกว่าเดิมสักหนึ่งกิโลเมตร  อาจจะมีการขุดเพิ่มหรือมีอะไรเพิ่ม 
หรือมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมขึ้นมา  โดยมีบัญชีแนบค่าใช้จ่ายมาเพิ่มให้เราเห็นชัดเจน อย่างนี้ผมว่าน่าจะ
เป็นรายการใหม่มากกว่า  อันนี้ก็ขอให้ท่านสมาชิกทั้งหลายได้โปรดพิจารณานะครับว่าคําอธิบายนี้
ถูกต้องหรือไม่ หรือผมเข้าใจผิด  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสริมสิ่งทีท่านสมาชิก
สภานพดลฯ ได้อภิปรายไว้นะครับ  เรื่องแรก ผมถามว่า ในญัตติขอโอนเงินงบประมาณ 8,169,600 
บาท เป็นรายการใหม่หรือไม่  คือถ้าเป็นรายการใหม่ก็ชัด ๆ เราก็ไม่ต้องไปดูรายงานการประชุมหรือ
สิ่งใด หรือไม่ต้องไปเปิดระเบียบที่ไหนดู  ที่ผมยกตัวอย่างตอนอภิปรายครั้งแรก ขอโอนเงินเหลือจ่าย
ไปจ่ายเป็นค่ารถตักหน้าขุดหลัง นี่เกิดเป็นรายการใหม่ ขอโอนเงินไปจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าแสงสว่าง ก็เป็น
รายการใหม่  แต่นี่ชัดเจนตามที่ท่านสมาชิกสภานพดลฯอภิปราย  โอนไปจ่ายเป็นสาธารณูปโภค
บูรณาการสายไฟลงใต้ดิน  ไม่ใช่รายการใหม่  เพราะเป็นรายการที่ผ่านสภาไปแล้ว ทีนี้ผมก็ถามว่า 
ถ้าไม่ใช่รายการใหม่ เป็นรายการที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณงาน หรือคุณภาพเปลี่ยนไปหรือไม่  ฝ่าย
บริหารกรุณาลุกขึ ้นมาชี ้แจง อ่านสิ ่งที ่ม ีอยู ่แล้วให้เห็น และพลิกไปอธิบายว่า เป็นการทําให้
งบประมาณทั้งก้อนมีการเปลี่ยนแปลง ก็คือโครงการที่ขอทํา และยกเลิกไม่ทํา มันยกเลิกครับ มัน
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในรายการที่เรากําลังคุยกันนี้  ถ้าผมจะยกตัวอย่างย้อนกลับไป เพื่อนสมาชิกลอง
นึกดูนะครับ เราเคยมีการพิจารณาลักษณะอย่างนี ้ ว ่ามีการเปลี ่ยนแปลง ไม่ว ่าจะเป ็นการ
เปลี่ยนแปลงคําอธิบายอย่างกรณีที่ ซื้อเก้าอี้นักเรียน น่ันคือเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย หรืออย่างกรณีที่
เราทําในลักษณะของกลบฝัง และเงินไม่พอต้องมาตั้งเพิ่ม  มีการเปลี่ยนแปลงรายการเข้าแผน เพิ่ม
แผน และมาขออนุมัติเงินเพิ่มเติมไป ถ้าอย่างนั้น ใช่ มีการเปลี่ยนแปลงรายการในโครงการนั้น ๆ 
ท่าน ผอ.แผน นั่งอยู่นี่ จะช่วยกรุณาให้ความเห็นหรือไม่ครับ  เพราะผมถามตั้งแต่ต้นรายการแล้ว 
งานนี้นายกฯ ปลัดฯ คลัง ช่าง เกี่ยวข้องหมด เมื่อสักครู่ถามอะไรไปไม่มีคําตอบเลย ถามว่า ถ้าผ่าน
ไปจริง ๆ ด้วยความเห็น  ผมเคารพความเห็นของสมาชิกสภาทุกท่านเท่ากัน ถ้าผ่านไปแล้วจะทํา
อย่างไรต่อ  จะสนับสนุนเงินเขาอย่างไร  จะตรวจการจ้างเขาอย่างไร  จะรับงานเขาอย่างไร หรือ
แม้แต่กระทั่งท่านปลัด ผมขออนุญาตเอ่ยนามอีกครั้ง ท่านปลัดพิชิต  โมกศรี  ซึ่งไปน่ังเป็นสักขีพยาน
การเซ็น MOU ด้วย ท่านให้ความเห็นในการเสนอญัตติเข้ามาว่า ควรดําเนินการตามระเบียบ ตรงนี้
ผมขอร้อง และขอให้ท่านประธานช่วยบอกให้ท่านตอบบันทึกไว้เป็นหลักฐานในการประชุมว่า ที่ท่าน
เสนอว่า ให้ดําเนินการตามระเบียบ เรื่องนี้ตรงระเบียบหรือไม่  และหลังจากนั้นก็ไปที่กองช่าง ถ้า
ตรงตามระเบียบทําไมไม่มีรายการคํานวณ  ไม่มีการเซ็นกํากับ หลังจากนั้นสมมุติว่าสภาผ่านไปแล้ว  
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ไปถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตรวจรับงานและจ่ายเงินก็ขอให้กองคลังมาอธิบายด้วย  รอฟังอยู่ครับ  
ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปราย ผมเห็นด้วยกับท่านในประเด็นที่ว่า ในการที่ขอโอนงบประมาณ
มาตรงนี้ ท่านได้อภิปรายว่าเป็นรายการใหม่หรือเป็นรายการเก่า และท่านก็ยืนยันว่า รายการ
งบประมาณที่ขอมาครั้งนี้เป็นรายการเก่า เพราะเป็นรายการที่สภาแห่งนี้ได้อนุมัติในปี 2559  ตรงนี้
ผมเห็นด้วยกับท่านเป็นอย่างยิ่ง และยืนยันว่ารายการนี้เป็นรายการเก่านะครับ  ในเมื่อเป็นรายการ
เก่า  ปกติแล้วถ้ามีเงินเหลือจ่ายก็เป็นอํานาจของฝ่ายบริหารที่จะโอนเงินที่เหลือจ่ายเข้าไปเพิ่มกับ
รายการที่ตั้งไว้อยู่แล้ว  แต่ในกรณีนี้เป็นกรณีพิเศษที่เงินที่โอนมาสองรายการ จํานวนเกือบเจ็ดล้าน
บาท  คือปกติถ้าเงินงบประมาณไม่ได้ทําอะไร ก็ตกเป็นเงินสะสมไป ก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่หรือไม่
ครับ  แต่ตัวนี้เราไม่ปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสม เราขอโอนมาเพิ่มในรายการนี้  ทําให้งบประมาณที่ตั้ง
ไว้สองรายการเดิมเปลี่ยนไป  ก็เข้าในข้อ 27 แต่ในญัตตินี้ผมว่า เราสามารถยุติได้  ในเมื่อผู้บริหาร
เสนอเป็นญัตติต่อสภา  ถ้าสภาเห็นว่าไม่อยู่ในอํานาจของสภา สภาก็มีมติไปว่า ญัตตินี้เป็นอํานาจ
ของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารจะได้นําตัวนี้ไปหารือกับจังหวัดว่าเป็นอํานาจของสภา หรือเป็นอํานาจ
ของผู้บริหาร  ถ้าเป็นอํานาจของสภา ผู้บริหารก็จะทําญัตติเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง เพราะถ้าเราอภิปราย
ไปอย่างนี้ เราหาข้อยุติไม่ได้ เมื่อฝ่ายบริหารเสนอมา  ฝ่ายบริหารก็ยืนยันนะครับว่า ตัวนี้ไม่ได้เป็น
อํานาจของฝ่ายบริหาร เกินอํานาจ แต่เป็นอํานาจของสภา  ถ้าสภาเห็นว่า ไม่ใช่อํานาจของสภา ก็ลง
มติว่า ไม่ใช่เรื่องของสภา เป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร ผมก็ชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาเพียงเท่านี้
ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ  ท่านปลัดเทศบาลมีอะไรอธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  เชิญ ปลัดเทศบาล 

นายพิชิต  โมกศรี  ปลัดเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผม  

นายพิชิต  โมกศรี  ปลัดเทศบาลนครลําปาง ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขออนุญาตเรียนช้ีแจงข้อ
ระเบียบกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณฯ ตามข้อ 27  ผมขออนุญาตเรียนว่า การโอนงบประมาณมีทั้ง
การโอนเพิ่ม และโอนลด ในข้อ 27 บอกว่า การโอนงบประมาณไปจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภา ด้วยองค์ประกอบการโอนงบประมาณของหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีอยู่ 4 
เงื่อนไขนะครับ คือ ทําให้ลักษณะ ปริมาณ หรือคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ซึ่ง
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ผมเห็นว่าการโอนในครั้งนี้  น่าจะเป็นลักษณะที่ทําให้คุณภาพของงานเปลี่ยนไป ซึ่งน่าจะเป็นในด้านของ
เชิงเทคนิค ตรงนี้ต้องให้ทางช่างเป็นผู้อธิบาย  ก็ขออนุญาตเรียนในข้อกฎหมายอย่างนี้นะครับ  ขอบคุณ
ครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

เพิ่มเติมอีกหรือไม่  เชิญ  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ  กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมติดใจในเรื่องของ
คุณภาพ  ทั้งท่านนายกฯ เอง ท่านวิศวกร และท่านปลัด ก็พูดถึงเรื่องคุณภาพ หมายความว่า คุณภาพ
ของการบริหารงานของเทศบาลไม่ดีหรืออย่างไร พูดคล้าย ๆ ว่า เมื่อสภาได้อนุมัติงบประมาณตามที่
ฝ่ายบริหารขอเงินมาสามสิบเอ็ดล้าน เราก็ให้ไปแล้ว และคุณก็ไม่มีปัญญาทํา บอกว่าเราไม่มีคุณภาพ
จะต้องเอาคนอื่นมาทํา ยกให้การไฟฟ้าทํา และเราต้องประเคนเงินให้เขาอีกแปดล้าน  ลักษณะแบบนี้ไม่
มีกฎหมายข้อไหนที่รองรับการกระทําแบบนี้เลยนะครับ เงินแปดล้านบาท เป็นการเสียเงินโดยใช่เหตุ ใน
เมื่อคุณยืนยันว่าทําได้ตั้งแต่แรก คุณก็ต้องทํานะครับ  ผมคิดว่าความสามารถของวิศวกรผู้ควบคุมงาน 
และช่างหลาย ๆ คน  ตัวผมเองผมก็จะช่วยไปดูให้ก็ได้นะครับ ถ้าคุณลงมือทํา  นี่ยังไม่ได้ทํา ไปนึกเอา
เอง และเอาเงินไปให้เขาแปดล้านบาท ทําให้เทศบาลเกิดความเสียหาย จุดนี้ที่ถามฝ่ายบริหารในเรื่อง
ของระเบียบที่รองรับกับเงินตัวนี้ คุณก็ไม่ได้พูดถึงเลย  เงินแปดล้านกว่าบาทเกิดจากการคํานวณว่ามี
วัสดุ หรืออะไรเพิ่มเติมหรือไม่  คุณก็ตอบไม่ได้  ตอบได้เพียงว่า คุณภาพของเราไม่พอ ต้องเอาคนอื่นมา
ทํา ซึ่งผมว่าไม่เป็นเหตุเป็นผล  ผมก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า  สมาชิกท่านใดที่รักผู้บริหารตั้งแต่เดิม 
อยากจะลงก็ลงไป ผมไม่ว่า ส่วนตัวผม สมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ก็ยังมีหลักการเดิมคือ ผมไม่เห็นชอบกับ
ญัตตินี้ครับ  ขอบคุณครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่  ไม่มีท่านใดอภิปรายนะครับ  ฝ่ายบริหารมีหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี  ผมจะ
ปิดอภิปรายนะครับ  และผมจะขอมติจากที ่ประชุม ในญัตติ เรื ่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการบูรณาการระบบ
สาธารณูปโภค  และโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก  เป็น
จํานวนเงิน  8,169,600 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) 
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือขึ้น 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านประธานฯ ขอความ
เห็นชอบในญัตตินี้ ยกมือสูง ๆ นะครับ เห็นชอบ 11 เสียงครับท่านประธาน 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ  
โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง   ไม่เห็นชอบ 6 เสียงครับ 
ท่านประธาน  นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค  และโครงสร้างพื้นฐาน
ถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก เป็นจํานวนเงิน  8,169,600 บาท (แปดล้าน
หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) (สํานักการช่าง)  จํานวน  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ 6 เสียง   
งดออกเสียง  4  คน 

 
ระเบียบวาระท่ี  6   เร่ืองอื่นๆ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่  ไม่มีนะครับ  ฝ่ายบริหารมีหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ  
เมื่อไม่มี  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ผมขอปิดการประชุม 

 

เลิกประชุม  เวลา  12.55 น. 
 

(ลงช่ือ) ....................................................................... 
(นายจาตุรงค์  พรหมศร) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

 

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

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ   ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559  วันที่  23  สิงหาคม 2559  ในการประชุมสภาฯ สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2559  เมื่อวันที่  6  กันยายน  2559 


