
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2  ประจําป  พ.ศ. 2561 

วันพุธที่  29  สงิหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา  10.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

 

รายนามผูเขาประชุม 

 1. จ.ส.อ.สมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

 2. นายจาตุรงค พรหมศร สมาชกิสภาฯ และเลขานุการ 

   สภาเทศบาลนครลําปาง 

3. นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

4. นายณัฐธนวัฒน ปญญาพันธ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 5. นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 6. นายสุบนิ ชุมตา สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

 7. นายนวพัฒน ไหวมาเจรญิ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง   

 8. นายพทิักษ แสนชมภู สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 9. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 10. นายสันต ิ เขยีวอุไร สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 11. นายนพดล  ผดุงพงษ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

12. รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

 13. นายจรญู เตงิจันตะ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 14. นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 15. นายวบิูลย ฐานสิรากูล สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง   

 16. นายณัฐกติติ ์ บรรจงจิตต สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง   

  17. พันตรวีชิานนท แดงสรอย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 18. นายเกษม ปญญาทอง สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 19. นายบรบิูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

ผูไมมาประชุม 

1. นายกติติ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาปวย) 

2. นางสุดารัตน บุญม ี สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด) 
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รายนามผูเขาประชุม (ฝายบรหิาร) 

  1. นายกติตภิูมิ นามวงค นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

  2. นายสมเกยีรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

  3. นายสุรทัศน พงษนกิร รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 4. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 5. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 6. นางจันทรสม เสยีงด ี ที่ปรกึษานายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 7. นายสุทธิพันธ รัตนรังสรรค ที่ปรกึษานายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 8. นายสุคนธ อนิเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 9. นายสมภพ สุวรรณปญญา เลขานุการนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

รายนามผูเขารวมประชุม 

  1. นายอาทติย นามบุตร ปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 2. นางอนิทมาศ สมพงษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 3. นายพรีะยศ วริัตนเกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 4. นายอรรณพ สทิธวิงศ ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 5. นายพงคกร รัตนประเวศ ผูอาํนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 6. นางดวงจันทร ทองกระสัน ผูอํานวยการกองคลัง 

 7. ส.ต.ท.สวาท จําปาอูป หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 8. นายวสิษิฐ ดวงแกว ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคาร 

 9. นายสมชาย ขันอุระ ผูจัดการสถานธนานุบาล 

 10. นายบรรยง เอื้อนจติร หัวหนาฝายปกครอง 

 11. นายมนัส ใหมคํา หัวหนาฝายบรหิารทั่วไป 

 12. ส.ต.ต.หญิงฐติิรัตน คุณชมภู หวัหนาฝายสงเสรมิกิจการขนสง 

 13. นางสาววไิล วงศพรม หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

 14. นางรุงทิพย กุลโมรานนท หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวชิาการ 

 15. นางชัญญานุช ทองคํา หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง 

 16. นายจักรวรรด ิ จติธํารงสิรกุิล หัวหนาฝายกจิการโรงเรยีน 

 17. นายอสิรารัฐต ไสยวงศ หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 

 18. นางเบญจวรรณ จินตนพงคพันธุ หัวหนางานตรวจสอบภายใน 

 19. นางสาวฉลัทชา ปดสาพันธุ นักวชิาการพัสดุชํานาญการ 

 20. นางเบญญาภา ตนกันยา นักประชาสัมพันธชํานาญการ 

 21. นางพัชนดิา สุวรรณจักร นักวชิาการคลังชํานาญการ 
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 22. นางวจิติรา เตยีวตระกูล นักวชิาการคลังชํานาญการ 

 23. นางเลศิลักษณ ทรัพยรุงทวผีล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 24. นางสาวฤทัยรัตน สุทธพิงศ เจาพนักงานธุรการปฏบิัติงาน 

 

ผูเขารวมรับฟงการประชุม 

 1. ร.ต.ต.ประทุม ไหวมาเจรญิ ประธานชุมชนเจรญิประเทศ 

 2. นางสาวภูษณศิา สัญญารักสกุล หนังสอืพมิพลานนาโพสต 

 3. นายเฉลมิศักดิ ์ ทรายสมุทร ประธานชุมชนนากวมเหนอื 

 4. นางสาวรัตนา ธะนะคํา สถานโีทรทัศนฯ 

 5. นายศุภณกร ทิมมาศย  

 6. นางกิตยิา กนกไกรทรัพย ชุมชนทามะโอ 

 7. นางบุญเทยีนฯ  

 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 

 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ทานทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 

เปนการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 บัดนี้

สมาชิกสภาฯ ไดเขาประชุมครบองคประชุมแลว  ประกอบกับทางผูบริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหนา

สวนการงานของเทศบาลนครลําปาง  ตลอดจนผูที่สนใจไดเขารวมรับฟงการประชุมครั้งนี้ดวย และ

ไดเวลาตามกําหนดนัดหมายแลว  คือ เวลา 10.00 น. เน่ืองจากวันนี้ประธานสภาฯ แจงลาปวย ในการนี้

กระผมนายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ จาสิบเอก

สมบูรณ  บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ไดขึ้นมาปฏบิัติหนาที่เปนประธานฯ ในที่

ประชุมครั้งน้ี ขอเรยีนเชญิครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) วันน้ีเปนการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

ประจําป 2561 เมื่อถงึกําหนดเวลานัดประชุมฯ และสมาชิกสภาฯ มาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการ

ประชุมครับ  ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตอนรับผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่มารวมรับฟงการ

ประชมุในครัง้น้ีดวยความยนิดยีิ่ง  กอนที่จะดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญทาน

เลขานุการสภาเทศบาลฯ อานหนังสือมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรนีครลําปางเปนผูอภิปรายชี้แจง  

หรอืแถลงญัตตแิละตอบกระทูตอสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญครับ 

ฯลฯ 



 

 

4

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่

เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผมนายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการ

สภาเทศบาลนครลําปาง กอนที่ทานประธานฯ ในที่ประชุมจะไดดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระของ

การประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 2 ประจําป 2561 ในวันนี้กระผมมหีนังสอืของสํานักงาน

เทศบาลนครลําปาง ซึ่งใชประกอบการประชุมในวันนี้ เพื่อเรียนแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ ดังนี้ 

หนังสอื 

ที่  ลป 52001/4518                 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

         ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100 

                                 27  สิงหาคม  2561 

เรื่อง  มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรนีครลําปางเปนผูอภิปรายชี้แจง หรอืแถลงญัตตแิละตอบกระทู 

       ตอสภาเทศบาลนครลําปาง 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

อางถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/78  ลงวันที่  24  สงิหาคม  2561 

ตามหนังสอืที่อางถงึ สภาเทศบาลนครลําปางไดนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม

สภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอยีดแจงแลว นัน้ 

เพื่อใหการประชุมดังกลาว  เปนไปดวยความเรียบรอย  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48  

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัตเิทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 

และอํานาจตามความในขอ 56 วรรคสอง  แหงระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค 

ตําแหนง นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ที่รับผิดชอบ

สํานักและกอง  เปนผูอภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตตแิละตอบกระทูตอสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อ

ตอไปนี้ 

1. นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

2. นายสุรทัศน  พงษนกิร  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

3. นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

4. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

กติตภิูม ิ นามวงค 

(นายกิตตภิูม ิ นามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 



 

 

5

กระผมมีขอเรื่องดังที่แจงใหที่ประชุมไดทราบ  จากนี้ไปขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ  ไดทําหนาที่

ในการประชุมตอไป  ขอเรยีนเชิญครับ 

ระเบยีบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

- ไมม ี– 

 

ระเบยีบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมยัประชุมสามัญ สมยัที่ 3 คร้ังที ่1 

ประจําป 2561  เมื่อวันที่ 16 สงิหาคม 2561 

                (ขอเลื่อนการรับรองรายงานฯ ในการประชุมคราวตอไป)  

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม ขอ 2.1 รับรองรายงานการประชุม

สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 

2561 เนื่องจากยังจัดทํารายงานยังไมแลวเสร็จฯ จงึขอเลื่อนการรับรองรายงานฯ ในการประชุมคราว

ตอไป 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 3 กระทูถาม 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในระเบยีบวาระที่ 3 กระทูถาม  เชญิ นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ 

 นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรยีนทานประธานฯ ที่

เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กอนที่จะเขาสู

ระเบยีบวาระกระทูถาม ผมใครขอเรยีนทานประธานวา กระผมไดยื่นกระทูถามไปเม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 

2561 แลวทานประธานทําหนังสือตอบกระผมวาไมบรรจุกระทูถามให ซึ่งผมก็ไดทําหนังสือคัดคานคํา

วนิจิฉัยของทานประธานสภาฯ ซึ่งในวาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบ ทานก็ไมไดแจงเรื่องนี้ใหที่ประชุมทราบ 

เพราะฉะนั้นกอนที่จะเขาสูวาระกระทูถาม ดวยความเคารพทานประธาน และดวยเกียรติของสภา

เทศบาลแหงนี้ ซึ่งสภาเทศบาลนครลําปางน้ันไดช่ือวาเปนสภาตนแบบ ตามปณิธานของทานอดีต

ประธานสภาฯ ผูลวงลับไปแลว คอื ทานประสิทธิ์ หรรษหิรัญ เพราะฉะนั้นจึงใครของเรียนทานประธาน

วา ผมไดยื่นขอคัดคานคําวนิจิฉัยของทาน ทานก็ยังไมไดตอบกระผม เพราะฉะนั้น จึงกราบเรยีนทานวา 

ทานชอบที่จะนํากระทูถามที่กระผมไดเสนอไปยังทานแลว และทานไมบรรจุเพราะเหตุใด ในวาระนี้



 

 

6

กอนที่เขาวาระกระทูถามของทานสมาชกิทานอื่น ทั้งนี้ก็เพื่อดํารงเกียรติและศักด์ิศรขีองสภาแหงน้ี และ

เปนการเพิ่มพูนองคความรูใหกับทานสมาชกิทัง้หลายดวย ขอบคุณครบั 

  จาสบิเอกสมบูรณ บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เรียนทานนายแพทยวัฒนาฯ เรื่องกระทูของทาน ผมไดวินิจฉัยแลว คําวินิจฉัยของ

ประธานสภาทองถิ่น ในเรื่องนี้เปนที่สุดแลวนะครับ หากทานยังไมเขาใจผมขอเชิญเลขานุการสภาฯ 

ชี้แจงขอระเบยีบฯ ใหทานนายแพทยวัฒนาไดทราบดวยครับ เชญิ เลขานุการสภาฯ 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ

และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผมนายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภา

เทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทูถาม เม่ือทานประธานมอบหมายใหผมไดชี้แจง

ระเบยีบซึ่งเกี่ยวของกับระเบียบวาระกระทูถาม ผมจะนําเรยีนตอที่ประชุม 2 ลําดับ ดังนี้ ขอแรก ผมจะ

เรียนชี้แจงระเบียบและขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องกระทู  โดยเฉพาะในประเด็นที่ทานประธาน

มอบหมายใหผมชี้แจงตอที่ประชุมแหงนี้เกี่ยวกับขอสอบถามของทานสมาชิก ในเรื่องกระทูถาม มี

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 31 กําหนดหลักการไววา ในที่ประชุม

สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล มีสิทธิตั้งกระทูถามนายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี ใน

ขอความใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหนาที่ได แตนายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี มีสิทธิที่จะไม

ตอบเมื่อเห็นวาขอความนั้น ๆ ยังไมควรเปดเผย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 87 กระทูถาม คือ คําถามซึ่ง

สมาชิกสภาทองถิ่นต้ังขึ้นเพื่อสอบถามผูบริหารทองถิ่นเกี่ยวกับขอเท็จจริงหรอืนโยบายอันเกี่ยวกับงาน

ในหนาที่ของผูบริหารทองถิ่น และขอ 90 กระทูถามตองไมมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ (1) มี

ขอความเชิงประชด เสียดสี หรอืแกลงกลาวใสราย (2) เคลือบคลุมหรอืเขาใจยาก (3) ในเรื่องที่ไดตอบ

แลว หรอืไดชี้แจงแลววาไมตอบ หรอืที่ตกไป (4) เปนเรื่องท่ีมปีระเด็นคําถามซ้ํากับกระทูถามซึ่งมีผูเสนอ

มากอน (5) เพื่อใหออกความเห็น (6) ในปญหาขอกฎมาย (7) ในเรื่องไมเปนสาระสําคัญ (8) เพื่อทราบ

กิจการสวนตัวของบุคคลใด ๆ เวนแตที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ราชการ ประกอบกับขอ 90 วรรคสอง 

กลาววา กระทูถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเปนกระทูถามที่ตองหามไมใหถาม หามประธานสภา

ทองถิ่นบรรจุกระทูถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งเขาระเบียบวาระการประชุม และเมื่อประธานสภา

ทองถิ่นวินิจฉัยวาเปนกระทูถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ใหกระทูถามนั้นตกไป คําวินิจฉัยของ

ประธานสภาทองถิ่นในเรื่องน้ีใหเปนที่สุด ผมจะเรยีนตอที่ประชุมแหงน้ีวา การตั้งกระทูถาม คําถามหรือ

ขอเท็จจริงใด ๆ หรือนโยบายที่นํามาถาม ไมใชวาจะถามไดทุกเรื่อง ขอเท็จจริงหรือนโยบายที่ทานจะ

ถามนัน้จะตองเกี่ยวกับงานในหนาที่ของผูบริหารทองถิ่นดวยนะครับ ประกอบกับขอ 90 วรรคทายที่ได

นําเรียนไปแลว ในกรณีที่กระทูถามเปนคําถามที่ไมเกี่ยวกับงานในหนาที่ของผูบริหารทองถิ่นก็ดี 

มีลักษณะตองหามตามขอ 90 ก็ดี หามไมใหทานประธานบรรจุ เม่ือประธานสภาฯ วินิจฉัยวาเปนกระทู
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ที่มลีักษณะตองหาม ใหกระทูนัน้ตกไป คําวนิจิฉัยของประธานสภาฯในเรื่องนี้ใหเปนที่สุด ซึ่งก็แปลความ

วา ผูตั้งกระทูถามไมมีสิทธิที่จะโตแยง เมื่อทานประธานวินิจฉัยแลววา ไมบรรจุ ประเด็นนี้ที่ประชุม

รับทราบและเขาใจนะครับ ตอไปเกี่ยวกับระเบียบวาระที่ 3.1 มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาฯ พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมฯ ขอ 92 วรรคทาย ความวา คําถาม 

ขอเท็จจรงิ ตลอดจนคําช้ีแจงประกอบ ตองไมฟุมเฟอย วกวน ซ้ําซาก หรือมีลักษณะเปนการอภิปราย 

และขอ 98 เมื่อผูบรหิารทองถิ่นไดตอบกระทูถามแลว ผูต้ังกระทูถามมีสิทธซิักถามไดอกีสามครัง้ฯ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ 

 นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อยางไรก็ดี มิไดมีรายละเอียด

ในเรื่องของกระทูถามวาผมถามวาอยางไร และทานวินิจฉัยวาอยางไร ซึ่งสมาชิกที่ฟงแลวก็คงไมทราบ

ตนสายปลายเหตุ ทานจะกรุณาใหผมสรุป หรอืทานจะสรุปก็ได ซึ่งผมถือวาเปนประโยชนนะครับ ซึ่งผม

อานคําวินิจฉัยของทานแลวก็ยังไมกระจางชัด ไมตรงตามเปาที่ผมไดเรียนถามในกระทูน้ัน หากทาน

ไมใหรายละเอยีด ทานสมาชิกก็คงจะไมทราบวาผมไดถามอะไรในกระทู และทานไดวินิจฉัยวาอยางไร 

ถาทานไมอธบิาย จะใหผมพูดสรุปก็ไดครับ  

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ผมไดวนิจิฉัยและไดตอบช้ีแจงใหทานทราบแลว 

 นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานตอบแลว แตยังไม

ชัดเจน และผมก็ไดยื่นหนังสือขอคัดคานคําวนิิจฉัยของทาน และอีกประการหนึ่งครับ ดวยความเคารพ

ทานประธาน ตัง้แตการประชุมคราวที่แลวก็เชนเดียวกัน  

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายแพทยวัฒนาฯ นั่งลงครับ 

 

 3.1 เรื่อง การดําเนินงานกอสรางศาลหลักเมอืง  

 โดย นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม ขอ 3.1 เรื่อง การดําเนินงานกอสรางศาลหลักเมือง 

โดย นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย 
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 นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

ขาพเจา นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทูถามตอ

นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง การดําเนินงานกอสรางศาลหลักเมือง ดังนี้  การที่ทานไดดําเนินการ 

จางเอกชน มาทํางานกอสราง ศาลหลักเมือง ตอจากผูรบัจางรายเดิมในเน้ืองาน 

1. งานผวิพื้นกรุดวยหนิแกรนติดํา  และหนิออน 

2. งานประตูทัง้แปดบาน 

3. งานตกแตงลวดลายปนลมจั่ว    

ทานไดดําเนินการจางและลงนามในสัญญา ในฐานะ นายกเทศมนตร ีหรือในฐานะประธานกองทุน

พัฒนาศาลหลักเมือง 

โปรดตอบกระทูถามของขาพเจาในการประชุมสภาฯ เพื่อจะไดชี้แจงใหประชาชนทราบตอไป 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดบรรจุกระทูถามนี้ เขาสูในวาระการประชุมที่จะเกดิขึ้นในเดอืนนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)  อมลยา  เจนตวนิชย ผูตัง้กระทูถาม 

(นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย) 

         สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตตภิูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอ

อนุญาตตอบกระทูนะครับ ถามวา ทานไดดําเนินการจางและลงนามในสัญญา ในฐานะ นายกเทศมนตร ี

หรือในฐานะประธานกองทุนพัฒนาศาลหลักเมือง  ขอตอบวา ผมไดดําเนินการจางในฐานะประธาน

กองทุนพัฒนาศาลหลักเมอืงครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย 

 นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอสอบถามตอนะคะวา เมื่อทาน

ดําเนินการในฐานะประธานกองทุนฯ ทานใชอํานาจใดในการเขามาดําเนินการ และใชระเบียบกฎหมาย

ใดเขามาดําเนนิการคะ 
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 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ถา

ในฐานะประธานกองทุนพัฒนาศาลหลักเมือง ก็จะเปนรูปแบบของคณะกรรมการ ผมคงจะตอบใหไมได 

แตในฐานะนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมไดมอบหมายตามคํารองขอของประธานกองทุน

ศาลหลักเมอืงเพื่อเขาดําเนนิการตอเปนที่เรยีบรอยแลวครบั 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย 

 นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่องของการดําเนินงาน ไดใชแบบแปลน

เดิมที่ผูรับจางรายเดิมไมไดทําหรือไม ถาไมไดใช ใครเปนผูออกแบบ และแบบที่ใช ใครเปนผูประมาณ

ราคา และใครเปนผูควบคุมงานคะ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกยีรตทิุกทาน กระผม นายกติตภิูม ิ นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง การ

กอสรางใด ๆ ถึงแมวาในฐานะนายกเทศมนตรีไดมอบหมายใหกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองดําเนินการ 

แตการกอสรางทั้งหมดยังอยูภายใตการควบคุมดูแลของสํานักการชาง มีคณะกรรมการดูแล เน้ืองาน

ทุกอยางเปนไปตามกฎเกณฑที่ไดกําหนด แตการเบิกจายเงินไมไดเบิกจายจากทางเทศบาล แตเบิกจาย

จากกองทุนพัฒนาศาลหลักเมอืง 

 

ระเบยีบวาระที่ 4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพจิารณาเสร็จแลว 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาท่ีแทน

ประธานสภาฯ) กอนจะเขาสูระเบียบวาระ 4.1 ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบกอนครับ เชญิ 

เลขานุการสภาฯ 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ

และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผมนายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภา

เทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

ทานประธานฯ ใหผมชี้แจงขอระเบียบฯ ที่เกี่ยวของในสวนนี้ ผมขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมฯ  เพื่อประกอบในระเบียบวาระ

ที่ 4 เปนลําดับ ดังนี้ ขอ 59 การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะกระทําไดเฉพาะการขอลด

รายจายหรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจาย และตองมีจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นรับรอง

เชนเดียวกับการเสนอญัตติฯ  ขอ 60 หามไมใหแปรญัตติรายจายขึ้นใหม หรือเพิ่มเติมรายจาย หรือ

เปลี่ยนแปลงความประสงคของจํานวนเงนิที่ขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบรหิารทองถิ่น 

หรือคําแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถิ่นเปนผูแปรญัตติ  และ ขอ 61 หามไมใหแปรญัตติในรายการและ

จํานวนเงนิซึ่งมีขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ (1) ดอกเบี้ยและเงินสงใชตนเงินกู (2) รายจายซึ่ง

เปนจํานวนเงินที่ตองจายตามกฎหมาย  และขอ 50 กําหนดไววา เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได

พิจารณาแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้ง

รายงานและบันทกึความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถิ่นรายงานนัน้อยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรอืไมมี

การแกไขเพิ่มเตมิในตอนหรอืขอใดบาง การแปรญัตติและมติของกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวยการแปร

ญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติ

ดวย และใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ช่ัวโมงกอนวัน

ประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน  และวรรคสองกําหนดวา ใหคณะกรรมการ

แปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับ

รายงานนัน้  ประกอบกับขอ 55 ของระเบียบดังกลาวกําหนดวา การขอถอนญัตติหรอืคําแปรญัตติ หรอื

การแกไขขอความในญัตตริางขอบัญญัตซิึ่งเปนเหตุใหเปลี่ยนหลักการของรางขอบัญญัติ การขอถอนชื่อ

จากการเปนผูรับรอง หรือจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติ จะกระทําเมื่อใดก็ได เวนแตญัตติน้ันไดจัด

เขาระเบียบวาระแลว ตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมสภาทองถิ่น หรือคําแปรญัตติในช้ัน

คณะกรรมการแปรญัตติตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ผมมีขอ

ระเบยีบที่จะช้ีแจงเพื่อใชประกอบในระเบยีบวาระที่ 4 ใหที่ประชุมไดรบัทราบเพยีงเทานี้ครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาท่ีแทน

ประธานสภาฯ)  ที่ประชุมรับทราบ และเขาใจนะครับ ตอไปผมจะเขาสูระเบียบวาระที่ 4.1 

           4.1 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติรางเทศบัญญัติของสภา

เทศบาลนครลําปาง (คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง) 

           จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาท่ีแทน

ประธานสภาฯ) ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว ขอ 4.1 

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติรางเทศบัญญัติของสภาเทศบาลนครลําปาง 

(คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ

เทศบาลนครลําปาง) เชญิ ประธานคณะกรรมการแปรญัตตฯิ   
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 นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามที่สภาเทศบาลนครลําปางไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ

สามัญประจําสภาเทศบาลนครลําปาง  ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1 ประจําป 2561  เม่ือวันพฤหัสบดี

ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบดวย 1. นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการฯ 

2. นายจรูญ  เติงจันตะ กรรมการ 3. นายพิทักษ  แสนชมภู กรรมการ 4.นายสุบิน ชุมตา กรรมการ  

และ 5.นายเกษม ปญญาทอง กรรมการและเลขานุการ โดยไดปฏิบัตหินาที่ตั้งแตวันที่ 17 สิงหาคม 

2561 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เปนระยะเวลา 7 วัน เรยีบรอยแลว ในโอกาสน้ีจึงขอรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตอทานประธานสภาฯ และขออนุญาตทานประธานฯ ไดอนุญาตให นายสุบิน  ชุมตา 

กรรมการ และนายเกษม  ปญญาทอง กรรมการและเลขานุการฯ ไดเปนผูรายงานหรือแถลงรายงาน

การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตตฯิ ตอไปครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัตหินาท่ีแทน

ประธานสภาฯ)  เชญิ นายสุบิน  ชุมตา 

 นายสุบิน  ชุมตา  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนประธานฯ ที่เคารพ ทาน

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม นายสุบิน  ชุมตา ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ

รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ไดรับมอบหมายจากประธาน

คณะกรรมการฯ ใหรายงานผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ระหวางวันที่ 17 – 23 

สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังน้ี 

รายงานการปฏบิัตหินาที่ของคณะกรรมการแปรญัตต ิ

รางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ของเทศบาลนครลําปาง  อาํเภอเมอืงลําปาง  จงัหวัดลําปาง 

ระหวางวันที่ 17 - 23  สงิหาคม  พ.ศ. 2561 

ณ หองประชุมสมาชกิสภาเทศบาลนครลาํปาง  อาคาร 2  สํานักงานเทศบาลนครลาํปาง 

............................................ 

วันที่ 17 สงิหาคม พ.ศ. 2561   

            เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มาพรอมแลว นายสันต ิ เขยีวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดดําเนินการตรวจรางเทศ

บัญญัตงิบประมาณรายจายฯ 

ตรวจรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

         นายสันต ิ เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ เมื่อที่ประชุมพรอมแลว ขอใหคณะกรรมการฯ 

ไดทําการพจิารณาในรายละเอยีดรางเทศบัญญตังิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
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 พจิารณารางเทศบัญญตังิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 สวนที่ 1  คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนาที่ 1-1 ถึง

หนาที่ 1-7 ปรากฏตามรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสรุป มี

ความชัดเจนถูกตอง 

 สวนที่ 2  รางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บันทึกหลักการและ

เหตุผล  รายจายตามแผนงานและงบรายจาย เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย รายงานประมาณการรายรับ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป  รายงานประมาณการรายจาย รายงาน

รายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป ตัง้แตหนาที่ 2-1 ถงึหนาที่ 2-156  

 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ที่ประชุมไดพิจารณารายละเอียดรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองวิชาการและแผนงาน งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ  สถานธนานุบาล งบประมาณรายจายเฉพาะการ 

สถานธนานุบาล 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ไดรวมกันพิจารณารายงานประมาณการรายจาย ประจําป 2562 ของ

กองวิชาการและแผนงาน และสถานธนานุบาล โดยไดซักถามรายละเอียดประมาณการรายจายตาง ๆ  

ทุกแผนงานที่ตัง้ไว โดยเจาหนาที่ / พนักงานที่เกี่ยวของไดตอบขอซักถามตางๆ อยางละเอยีดใหคณะกรรมการ

ทกุคนรับทราบแลว   

เวลา 13.47 น. ผูบริหารเทศบาลนครลําปางยื่นหนังสือขอเสนอแปรญัตติ เรื่อง เสนอรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยขอแกไขรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เลมสีฟา) สวนที่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 หนาที่ 1 - 1 ขอ 2 (1) 

บรรทัดท่ี 1 เดิม รายรับจรงิ  จํานวน  715,036,074.70  บาท ประกอบดวย 

 แกไขเปน รายรบัจรงิ  จํานวน  613,216,164.19   บาท ประกอบดวย 

 

บรรทัดท่ี 8 เดมิ หมวดภาษจีัดสรร จํานวน  336,443,273.19  บาท  

 แกไขเปน หมวดภาษจีัดสรร จํานวน  234,623,362.68  บาท   

และขอแกไขเอกสารโครงการประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 (เลมสีชมพู) ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน โครงการปรับปรุงถนนพระเจาทันใจ ซอย 2 

ตั้งแตขางบานเลขท่ี 34 ถึงถนนกําแพงเมือง (เอกสารแผนที่ 50 นับจากดานหลัง) (ตามหนังสือสํานักงาน

เทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52002/4306 ลงวันที่ 17 สงิหาคม 2561 เรื่อง ขอเสนอแปรญัตติ เรื่อง เสนอราง

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

 เวลา 16.05 น.  ผูบริหารเทศบาลนครลําปางยื่นหนังสือขอเสนอแปรญัตติ เรื่อง เสนอรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยขอลดรายจาย หนาที่ 2 - 235 ตามรายละเอยีด

ประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ที่ตั้งจายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาท่ีดินและ
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สิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  และขอเพิ่มเติมรายจาย หนาที่ 2 - 225 ตามรายละเอียด

ประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ที่ตั้งจายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน  งบดําเนินงาน 

คาวัสดุ (ตามหนังสอืสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52002/4315 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเสนอ

แปรญัตต ิเรื่อง เสนอรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

และจนถึงเวลา 16.30 น. ไมปรากฏวามีผูบริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดมายื่น

หนังสอืขอแปรญัตตเิพิ่มเตมิแตอยางใด 

 

วันที่ 18 สงิหาคม พ.ศ. 2561   

            เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มาพรอมแลว นายสันต ิ เขยีวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดดําเนินการตรวจรางเทศ

บัญญัตงิบประมาณรายจายฯ 

ตรวจรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

         นายสันต ิ เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ วันนี้เปนวันทีส่องของการพจิารณาตรวจ

รายละเอยีดในรางเทศบัญญตังิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เวลา 9.30 – 11. 00 น. ไดพิจารณารายละเอียดในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักปลัดเทศบาล แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป แผนงานการ

รักษาความสงบภายใน  งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ งานปองกันภัยฝาย

พลเรอืนและระงับอัคคภีัย  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและสงเสริม

การทองเท่ียว  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานขีนสงผูโดยสาร 

 เวลา 11.00 – 12.00 น. ไดพิจารณารายละเอียดในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2562  ของกองคลัง  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง แผนงานงบกลาง  งาน

งบกลาง 

คณะกรรมการแปรญัตตฯิ  ไดรวมกันพจิารณารายงานประมาณการรายจาย ประจําป 2562  ของ

สํานักปลัดเทศบาล และกองคลัง โดยไดซักถามรายละเอียดประมาณการรายจายตาง ๆ ทุกแผนงานที่ตั้งไว 

โดยเจาหนาที่ / พนักงานที่เกี่ยวของไดตอบขอซักถามตางๆ อยางละเอยีดใหคณะกรรมการทุกคนรับทราบแลว 

เวลา 13.00 – 15.00 น.  ไดพิจารณาในรายละเอียดรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562  ของกองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งาน

สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  และกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งานบริการ

สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งานศูนยบริการสาธารณสุข  แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะ
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มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

แผนงานการพาณชิย งานตลาดสด  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ไดรวมกันพิจารณารายงานประมาณการรายจาย ประจําป 2562 ของ

กองสวัสดกิารสังคมและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดยไดซักถามรายละเอยีดประมาณการรายจายตาง ๆ 

ทุกแผนงานที่ตั้งไว  โดยเจาหนาที่  / พนักงานท่ีเก่ียวของ ไดตอบขอซักถามตาง ๆ อยางละเอียดให

คณะกรรมการทุกคนรับทราบแลว 

และตั้งแตเวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 16.30 น. ไมปรากฏวามีผูบริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภา

เทศบาลฯ ทานใดมายื่นหนังสอืขอแปรญัตติ 

 

วันที่ 19 สงิหาคม พ.ศ. 2561   

            เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มาพรอมแลว นายสันต ิ เขยีวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดดําเนินการตรวจรางเทศ

บัญญัตงิบประมาณรายจายฯ 

ตรวจรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

         นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  วันนี้เปนวันที่สามของการพิจารณา

รายละเอยีดในรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เวลา 8.45 – 12.00 น. ไดพิจารณารายละเอียดในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2562  ของสํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งานสวนสาธารณะ 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานบําบัดน้ําเสยี แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ไดรวมกันพิจารณารายงานประมาณการรายจาย ประจําป 2562 ของ

สํานักการชาง โดยไดซักถามรายละเอียดประมาณการรายจายตาง ๆ ทุกแผนงานท่ีตั้งไว โดยผูอํานวยการ

สํานักการชาง และผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง ไดตอบขอซักถามตางๆ อยางละเอียดให

คณะกรรมการทุกคนรับทราบแลว 

เวลา 13.00 – 16.30 น.  ไดพิจารณาในรายละเอียดรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระหวางเวลา 13.00-14.20 น.  ไดมสีมาชกิสภาเทศบาลฯ มายื่นคาํแปรญัตตฯิ ดังนี้ 

เวลา 13.20 น. ไดรับหนังสือคําแปรญัตติฯ เลขรับท่ี 386  ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 

13.20 น. ของ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง เสนอรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยขอลดรายจาย  หนาที่ 2 – 271  ตามรายละเอียด

ประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ท่ีตั้งจายในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
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วัฒนธรรมทองถ่ิน งบลงทุน  คาครุภัณฑ  ครุภัณฑอื่น รถลากจูงพรอมบุษบก (รายละเอียดตามหนังสือคําแปร

ญัตติฯ) 

เวลา 14.05 น. ไดรับหนังสือคําแปรญัตติฯ เลขรับท่ี 387 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 

14.05 น. ของ นายบรบูิรณ  บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง เสนอรางเทศบัญญัตงิบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  โดยขอลดรายจาย หนาที่ 2 – 192 ตามรายละเอียดประมาณ

การรายจาย งบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง

ลําปาง จังหวัดลําปาง ที่ตัง้จายในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ งบดําเนินงาน คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร เพื่อจายเปนคาพิธีเปดอาคารพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซยีม

ลําปาง) (รายละเอยีดตามหนังสอืคําแปรญัตตฯิ) ขอลดรายจาย หนาที่  2 – 227 ตามรายละเอียดประมาณการ

รายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562  ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง

ลําปาง จังหวัดลําปาง รายจายตามหนวยงาน  ที่ตั้งจายในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  งบลงทุน 

คาที่ดินและสิ ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางซุมประตูเมือง ถนนพหลโยธิน  

บริเวณแยกนากวม (รายละเอียดตามหนังสือคําแปรญัตติฯ) และขอลดรายจาย  หนาที่ 2 – 227 ตาม

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาล

นครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รายจายตามหนวยงาน  ที่ตั้งจายในแผนงานเคหะและชุมชน  

งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางซุมประตูเมือง 

ถนนพหลโยธนิ บรเิวณหนาหองสมุดประชาชนลําปาง (รายละเอยีดตามหนังสอืคาํแปรญัตตฯิ)   

เวลา 14.17 น. ไดรับหนังสอืคําแปรญัตตฯิ เลขรับที่ 388 ลงวันท่ี 19 สงิหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.17 น. 

ของนายกเทศมนตรนีครลําปาง เรื่อง เสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โดยขอแกไขรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เลมสีฟา) สวนที่ 2 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หนาที่ 2 – 227 คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการกอสรางซุมประตูเมือง ถนนพหลโยธนิ บรเิวณแยกนากวม จํานวน 3,627,000 บาท 

บรรทัดท่ี 3   เดมิ ขนาดความยาวไมนอยกวา  25.00 เมตร ความสูงไมนอยกวา 

 แกไขเปน ขนาดความยาวไมเกนิกวา  25.00 เมตร ความสูงไมนอยกวา 

โครงการกอสรางซุมประตูเมือง ถนนพหลโยธิน บริเวณหนาหองสมุดประชาชนลําปาง จํานวน 

3,042,000 บาท 

บรรทัดท่ี 3   เดมิ ซุมประตูเขาเมอืง ขนาดความยาวไมนอยกวา  20.00 เมตร  

 แกไขเปน ซุมประตูเขาเมือง ขนาดความยาวไมเกนิกวา  20.00 เมตร 

และขอแกไขเอกสารโครงการประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 (เลมสชีมพู) ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน โครงการกอสรางซุมประตูเมอืง ถนนพหลโยธิน 

บรเิวณแยกนากวม และโครงการกอสรางซุมประตูเมือง ถนนพหลโยธนิ บรเิวณหนาหองสมุดประชาชนลําปาง 

เอกสารแผนที่ 34 ถึง แผนที่ 37 นับจากดานหนา ตามลําดับ (ตามหนังสอืสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ท่ี ลป 
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52002/4327 ลงวันท่ี 17 สงิหาคม 2561 เรื่อง ขอเสนอแปรญัตติ เรื่อง เสนอรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

และจนถึงเวลา 16.30 น. ไมปรากฏวามีผูบริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดมายื่น

หนังสอืขอแปรญัตติเพิ่มเตมิแตอยางใด 

 

วันที่ 20 สงิหาคม พ.ศ. 2561   

            เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มาพรอมแลว นายสันต ิ เขยีวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดดําเนินการตรวจรางเทศ

บัญญัตงิบประมาณรายจายฯ 

 นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  วันนี้เมื่อเวลาประมาณ  8.30 น. ในนาม

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดทํา

หนังสือแจงใหนายกเทศมนตรีผูเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณฯ สมาชิกสภาฯ ผูแปรญัตติ และ/หรือ

สมาชิกสภาฯ ไดทราบกําหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งจะประชุมในวันที่ 22 สงิหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. ณ หองสมาชกิสภาฯ 

เปนการเรยีบรอย แลว 

 คณะกรรมการฯ รบัทราบ 

ตรวจรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

         นายสันต ิ เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ วันนี้เปนวันทีส่ี่ของการพจิารณารายละเอยีด

ในรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เวลา 9.00 – 12.00 น. ไดพิจารณาในรายละเอียดรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน ตัง้แตหนาที่ 2 - 157 ถึงหนาที่ 2 – 166   

เวลา 9.00 – 10.30 น. ไดพิจารณาในรายละเอียดรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562  ของสํานักการศกึษา แผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งาน

ระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน   

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ไดรวมกันพิจารณารายงานประมาณการรายจาย ประจําป 2562 ของ

สํานักการศึกษา และตรวจพบขอความผิดพลาด ในหนาที่ 2 – 193 บรรทัดที่ 4 นับจากดานลาง โดยจะ

นําเขาสูวาระของการพิจารณาฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ตอไป  ซึ่งในสวนของรายละเอียดของรางฯ ได

ซักถามรายละเอียดประมาณการรายจายตาง ๆ ทุกแผนงานที่ตั้งไว โดยผูอํานวยการสํานักการศึกษา และ

เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ ไดตอบขอซักถามตางๆ อยางละเอยีดใหคณะกรรมการทุกคนรับทราบแลว 

เวลา 13.00 – 16.30 น.  ไดพิจารณาในรายละเอียดรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานสาธารณสุข  ตั้งแตหนาที่ 2 – 198 ถึงหนาที่ 2 – 213 แผนงานสังคม

สงเคราะห ตัง้แตหนาที่ 2 – 214 ถงึหนาที่ 2 – 223 แผนงานเคหะและชุมชน ตัง้แตหนาที่ 2 – 224 ถึงหนาที่ 2 - 253 
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วันที่ 21 สงิหาคม พ.ศ. 2561   

ตรวจรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

         นายสันต ิ เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิวันนี้เปนวันที่หาของการพจิารณารายละเอยีด

ในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เวลา 9.00 – 12.00 น. ไดพิจารณาในรายละเอียดรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ตั้งแตหนาที่ 2 – 254 ถึงหนาที่ 2 – 261  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตัง้แตหนาที่ 2 – 262 ถึงหนาที่ 2 – 275 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา ตัง้แตหนาที่ 2 – 276 ถงึหนาที่ 2 – 280   

เวลา 13.00 – 16.30 น.  ไดพิจารณาในรายละเอียดรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการพาณชิย  ตั้งแตหนาที่ 2 – 281 ถึงหนาที่ 2 – 282 แผนงานงบกลาง 

ตัง้แตหนาท่ี 2 – 283 ถึงหนาที่ 2 – 287 ตารางรวมประมาณการรายจาย แยกตามแผนงาน ตั้งแตหนาที่ 2 – 

288 ถงึหนาที่ 2 – 304 สวนที่ 3 งบประมาณรายจายเฉพาะการ งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุ

บาลฯ ตัง้แตหนาที่ 3 – 1 ถงึหนาที่ 3 – 6 สวนท่ี 3 งบประมาณรายจายเฉพาะการ งบประมาณรายจายเฉพาะ

การสถานขีนสงผูโดยสารฯ ตัง้แตหนาที่ 3 – 7 ถึงหนาที่ 3 – 13 

 

 นายสุบิน  ชุมตา  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ลําดับตอไปขอเชญิ นายเกษม  ปญญาทอง 

เปนผูอานรายงานตอครับ 

 นายเกษม  ปญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายเกษม  ปญญาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการแปรญัตตฯิ ขออนุญาตอานรายงานตอครับ 

 

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  เร่ิมประชุมเวลา  9.00 น. 

            เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มาพรอมแลว นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดดําเนินการประชุมเพื่อ

พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง 

ระเบยีบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายสันติ  เขยีวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ วันนี้เปนการพจิารณารางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562ฯ และพิจารณาคําแปรญัตติของนายกเทศมนตรี และ

สมาชิกสภาฯ  ขอใหคณะกรรมการฯ พิจารณาอยางละเอียด ใชหลักในการพิจารณาความจําเปน ความ

เหมาะสม ประหยัดและความถูกตอง 

ที่ประชุม รับทราบ 

 



 

 

18

ระเบยีบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตตฯิ (คร้ังแรก)  

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 

นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ  ในระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 จะมีทานใดขอแกไขหรือไมครับ 

เชญิ นายเกษม ปญญาทอง 

นายเกษม  ปญญาทอง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอแกไขรายงานฯ 

หนาแรก บรรทัดสุดทาย ขอความ “เมื่อไมมี  เมื่อไมมีใหถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก” โดยขอตัดคําวา เมื่อไมม ี

ออก เปน “เมื่อไมมีใหถอืวาที่ประชุมมมีตเิลอืก” 

นายสันต ิ เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นายเกษมฯ ขอแกไขรายงานฯ ขอผูรับรองครับ  

มีผูรับรองถูกตองนะครับ คณะกรรมการฯ ทานใดจะแกไขรายงานฯ อีกหรือไมครับ เมื่อไมมี ผมจะขอมติ 

ที่ประชุมใหแกไข และรับรองรายงานการประชุมฯ (ครั้งแรก) นะครับ คณะกรรมการฯ ทานใดเห็นชอบให

แกไข และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครัง้แรก) เมื่อวันที่ 16 สงิหาคม 2561 โปรดยกมอืข้ึนครบั 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติใหแกไขรายงานฯ หนาแรก บรรทัดสุดทาย ขอความ“เมื่อไมมี เมื่อไมมี

ใหถือวาที่ประชุมมีมติเลือก” ตัดคําวา เมื่อไมมี ออก เปน “เมื่อไมมีใหถือวาที่ประชุมมีมติเลือก” และมีมติ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตตริางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  เมื่อวันท่ี 16 สงิหาคม 2561 

 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องพจิารณา 

 3.1 พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ

เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง 

 3.1.1 พิจารณาแกไขคําผิด หนาที่ 2 – 193 โครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูและ

การจัดกจิกรรมพพิธิภัณฑหอปูมละกอน 

นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 

ตามที่ไดมีหนังสือแจงใหนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ ผูแปรญัตติฯ และ/หรือสมาชิกสภาฯ ทราบกําหนด

นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ หองสมาชิกสภาฯ ความแจงแลว นั้น โดยมีนายกเทศมนตรีฯ 

สมาชกิสภาฯ ผูแปรญัตติฯ ไดเสนอคําแปรฯ รวม 10 ขอ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ จะพิจารณาแกไข

ขอความที่ผิดพลาดในรางเทศบัญญัติฯ หนา 2-193 โครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูและการจัดกิจกรรม

พิพิธภัณฑหอปูมละกอน เปนลําดับตอไป และขอใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดพิจารณารางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด

ลําปาง  เพื่อพิจารณาแกไขคําผิด หนาที่ 2 -193 โครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูและการจัดกิจกรรม

พิพิธภัณฑหอปูมละกอน เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนาการเรยีนรูและการจัด

กิจกรรมพิพิธภัณฑหอปูมละกอน การจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ โดยมีคาใชจาย เชน คาใชจายในการ
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ตกแตง จัดสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด-ปด คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง 

คาใชจายในการประกวดหรอืแขงขัน คาตอบแทนกรรมการตัดสนิ คาเงนิรางวัล  ของรางวัล  คาจางการแสดง  

คาจางหมาจัดนิทรรศการ คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาสื่อสิ่งพิมพ คาแผนพับ คาปายประชาสัมพันธ 

คาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ  

เนื่องจากพบขอความท่ีพิมพผิดพลาด ขอความวา คาจางหมาจัดนิทรรศการ ขอใหที่ประชุม

พจิารณาวาควรจะแกไขใหถูกตอง เปน คาจางเหมาจัดนทิรรศการ หรอืไม 

นายกติตภิูม ิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอชี้แจงวา ขอความดังกลาวพมิพผิดพลาด 

ที่ถูกตอง เปน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการแปรฯ เห็นชอบเปนเอกฉันท ใหแกไขขอความใหถูกตอง โครงการ

สงเสริมพัฒนาการเรียนรูและการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑหอปูมละกอน เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการสงเสรมิพัฒนาการเรียนรูและการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑหอปูมละกอน การจัดนิทรรศการภายใน

พิพิธภัณฑ โดยมีคาใชจาย เชน คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด-ปด คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาน้ําดื ่ม คาน้ําแข็ง คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาตอบแทน

กรรมการตัดสิน คาเงินรางวัล ของรางวัล คาจางการแสดง คาจางเหมาจัดนทิรรศการ คาใชจายในการ

ประชาสัมพันธ คาสื่อสิ่งพมิพ คาแผนพับ คาปายประชาสัมพนัธ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
 

3.2 พจิารณาคําขอแปรญัตตฯิ ของนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในระเบียบวาระที่ 3 ขอ 3.2 พิจารณา

คําขอแปรญัตตฯิ  ของนายกเทศมนตรนีครลําปาง  จากการท่ีทานนายกเทศมนตรนีครลําปางไดยื่นหนังสือขอ

เสนอแปรญัตต ิจํานวน 3 ฉบับ ๆ ละ 2 ขอ รวม 6 ขอ  ขอเชญิ นายกเทศมนตรฯี ช้ีแจง 

 นายกติตภิูม ินามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอช้ีแจงตอคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัตฯิ 

ดังนี้ 

ขอที่ 1 ขอแกไขรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เลมสีฟา) 

สวนที่ 1 คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนาที่ 1 - 1 ขอ 2 (1) 

บรรทัดท่ี 1 เดิม รายรับจรงิ  จํานวน  715,036,074.70  บาท ประกอบดวย 

 แกไขเปน รายรับจรงิ  จํานวน  613,216,164.19   บาท ประกอบดวย 

บรรทัดท่ี 8 เดมิ หมวดภาษจีัดสรร จํานวน  336,443,273.19  บาท  

 แกไขเปน หมวดภาษจีัดสรร จํานวน  234,623,362.68  บาท  

 สาเหตุเนื่องจากขอมูลตัวเลขรายรับจริง หมวดภาษีจัดสรร ในปงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 

กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผดิพลาด  ดังนัน้  เพื่อใหเกดิความถูกตองของขอมูลรายรับจริง จึงขอแกไขรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายฯ ในสวนดังกลาวนี้ใหถูกตอง 
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 ขอที่ 2 ขอแกไขเอกสารโครงการประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง เทศบาลนครลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เลมสีชมพู) ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน โครงการปรับปรุงถนน

พระเจาทันใจ ซอย 2 ตั้งแตขางบานเลขที่ 34 ถึงถนนกําแพงเมอืง (เอกสารแผนท่ี 50 นับจากดานหลัง) 

 สาเหตุเนื่องจากตําแหนงที่ตั้งของโครงการปรับปรุงถนนพระเจาทันใจ ซอย 2 ตั้งแตขางบานเลขที่ 34 

ถึงถนนกําแพงเมือง ไมถูกตอง ดังนั้น เพื่อใหเกิดความถูกตองของตําแหนงท่ีตัง้โครงการ จึงขอแกไขเอกสาร

โครงการประเภทคาที่ดนิและสิ่งกอสรางฯ ในสวนดังกลาวนี้ใหถูกตอง 

นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จากที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดรับฟง

คําชี้แจงการขอแปรญัตตฯิ จากผูขอแปรแลว ขอใหคณะกรรมการแปรญัตตฯิ พจิารณา เปนรายขอตามลําดับ ดังนี้ 

ขอที่ 1 ขอแกไขรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เลมสีฟา) 

สวนที่ 1 คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนาที่ 1 - 1 ขอ 2 (1) 

บรรทัดท่ี 1 เดิม รายรับจรงิ  จํานวน  715,036,074.70  บาท ประกอบดวย 

 แกไขเปน รายรับจรงิ  จํานวน  613,216,164.19   บาท ประกอบดวย 

บรรทัดท่ี 8 เดมิ หมวดภาษจีัดสรร จํานวน  336,443,273.19  บาท  

 แกไขเปน หมวดภาษจีัดสรร จํานวน  234,623,362.68  บาท  

สาเหตุเนื่องจากขอมูลตัวเลขรายรับจริง หมวดภาษีจัดสรร ในปงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 

กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผิดพลาด ดังน้ัน เพื่อใหเกิดความถูกตองของขอมูลรายรับจริง จึงขอแกไขรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายฯ  

มตทิี่ประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติฯ เสยีงขางมาก เห็นดวย จํานวน 4 เสียง ใหแกไขรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เลมสีฟา) สวนที่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนาที่ 1 - 1 ขอ 2 (1) ตามที่ผูขอแปรไดขอแกไขทุกประการ 

บรรทัดท่ี 1 เดิม รายรับจรงิ  จํานวน  715,036,074.70  บาท ประกอบดวย 

 แกไขเปน รายรับจรงิ  จํานวน  613,216,164.19   บาท ประกอบดวย 

 

บรรทัดที่ 8  เดมิ หมวดภาษจีัดสรร จํานวน  336,443,273.19  บาท  

 แกไขเปน หมวดภาษจีัดสรร จํานวน  234,623,362.68  บาท 

คณะกรรมการแปรญัตตฯิ  เห็นดวยกับรางเดมิ จํานวน   -  เสยีง  (ไมมี) 

ขอที่ 2 ขอแกไขเอกสารโครงการประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง เทศบาลนครลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เลมสชีมพู) ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน โครงการปรับปรุงถนนพระเจา

ทันใจ ซอย 2 ตัง้แตขางบานเลขที่ 34 ถึงถนนกําแพงเมอืง (เอกสารแผนท่ี 50 นับจากดานหลัง) 

   สาเหตุเนื่องจากตําแหนงที่ตั้งของโครงการปรับปรุงถนนพระเจาทันใจ ซอย 2 ตั้งแตขางบานเลขที่ 34 

ถึงถนนกําแพงเมือง ไมถูกตอง ดังนั้น เพื่อใหเกิดความถูกตองของตําแหนงท่ีตัง้โครงการ จึงขอแกไขเอกสาร

โครงการประเภทคาที่ดนิและสิ่งกอสรางฯ 
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มตทิี่ประชุม  คณะกรรมการแปรญัตตฯิ เสยีงขางมาก  มมีตเิห็นดวยใหแกไขเอกสารโครงการประเภท

คาทีด่นิและสิ่งกอสราง เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เลมสชีมพู) ในแผนงานเคหะและ

ชุมชน งานไฟฟาถนน โครงการปรับปรุงถนนพระเจาทันใจ ซอย 2 ตั้งแตขางบานเลขที่ 34 ถึงถนนกําแพงเมือง 

(เอกสารแผนที่ 50 นับจากดานหลัง) ตามที่ผูขอแปรฯ แกไขฯ จํานวน 4 เสยีง 

คณะกรรมการแปรญัตตฯิ  เห็นดวยกับรางเดมิ จํานวน    -  เสียง  (ไมม)ี 

นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ตอไป เชญิ นายกเทศมนตรฯี ชี้แจง 

 นายกติตภิูม ิ นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอช้ีแจงคาํแปรรางเทศบัญญัตฯิ ดังนี้ 

 ขอที่ 3 หนาที่ 2 - 235 ขอลดรายจาย ตามรายละเอยีดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจาย

ทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง ที่ตัง้จายใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดนิและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

 โครงการปรับปรุงสะพานชางเผอืก จํานวน  1,740,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงสะพานชางเผือก โดยทําการตกแตงสะพานใหมีองคประกอบท่ีมีอัตลักษณ

ลานนา ขนาดกวางประมาณ 10.00 เมตร ยาวประมาณ 82.00 เมตร รวมทางเทา พรอมติดตั้งไฟฟาสองสวาง 

และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง  

- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หนาที่ 57 

ลําดับที่ 36 

- ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการชาง) 

 เหตุผลเนื่องจากไดตรวจสอบกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง แจงวาปจจุบัน อยูระหวาง

การโอนภารกิจดานงานบํารุงรักษาสะพานใหแกกรมทางหลวงชนบท การถายโอนภารกิจยังไมแลวเสร็จสมบูรณ 

จงึไมสามารถสงมอบพื้นที่ใหเทศบาลเพื่อดําเนนิการได  

ขอที่ 4. หนาที่ 2 - 225 ขอเพิ่มเตมิรายจาย ตามรายละเอยีดประมาณการรายจาย งบประมาณ

รายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อาํเภอเมอืงลําปาง จังหวดัลําปาง 

ที่ตัง้จายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบดําเนนิงาน คาวสัด ุ 

ขอความเดิม วัสดุกอสราง จํานวน 3,440,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน   ยางแอสฟลต 

หนิคลุก ทราย ปูนซเีมนต เหล็กเสน ไมตาง ๆ ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการชาง) 

ขอความใหม วัสดุกอสราง จํานวน 5,180,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน  ยางแอสฟลต 

หนิคลุก ทราย ปูนซเีมนต เหล็กเสน ไมตาง ๆ ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการชาง) 

เหตุผลเพื่อนําไปใชในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน กรณ ีถนน ไหลทางชํารุด จําเปนตองใช

วัสดุกอสรางในการซอมแซมจํานวนมาก ทั้งนี้ เทศบาลฯ เปนผูดําเนินการซอมแซมเอง เพื่อใหสามารถแกไข

ปญหาไดอยางรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง 

นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จากที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดรับฟง

การช้ีแจงคาํขอแปรญัตตฯิ จากผูเสนอคําแปรแลว คณะกรรมการแปรญัตติฯ พจิารณาดวยครับ 
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 ขอที่ 3 หนาที่ 2 - 235 ขอลดรายจาย ตามรายละเอยีดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจาย

ทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ที่ตั้งจาย

ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดนิและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

 โครงการปรับปรุงสะพานชางเผอืก จํานวน  1,740,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงสะพานชางเผือก โดยทําการตกแตงสะพานใหมีองคประกอบท่ีมีอัตลักษณ

ลานนา ขนาดกวางประมาณ 10.00 เมตร ยาวประมาณ 82.00 เมตร รวมทางเทา พรอมติดตั้งไฟฟาสองสวาง 

และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปางฯ  

 เหตุผลเนื่องจากไดตรวจสอบกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง แจงวาปจจุบัน อยูระหวาง

การโอนภารกิจดานงานบํารุงรักษาสะพานใหแกกรมทางหลวงชนบท การถายโอนภารกิจยังไมแลวเสร็จสมบูรณ 

จงึไมสามารถสงมอบพื้นที่ใหเทศบาลเพื่อดําเนนิการได จงึขอลดรายจายดังกลาวนี้ 

มตทิี่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตตฯิ เห็นดวยกับรางเดมิ จํานวน  – เสียง (ไมม)ี 

  คณะกรรมการแปรญัตตฯิ เสยีงขางมาก มมีตเิห็นดวยกับคาํแปรฯ จํานวน  4  เสยีง 
   

ขอที่ 4. หนาที่ 2 - 225 ขอเพิ่มเตมิรายจาย ตามรายละเอยีดประมาณการรายจาย งบประมาณ

รายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อาํเภอเมอืงลําปาง จังหวดัลําปาง 

ที่ตัง้จายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบดําเนนิงาน คาวสัด ุ 

ขอความเดิม วัสดุกอสราง จํานวน 3,440,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ยางแอสฟลต หิน

คลุก ทราย ปูนซเีมนต เหล็กเสน ไมตาง ๆ ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการชาง) 

ขอความใหม วสัดุกอสราง จาํนวน 5,180,000 บาท เพื่อจายเปนคาวสัดุกอสราง เชน  ยางแอสฟลต หนิ

คลุก ทราย ปูนซเีมนต เหล็กเสน ไมตาง ๆ ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการชาง) 

เหตุผลเพื่อนําไปใชในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน กรณ ีถนน ไหลทางชํารุด จําเปนตองใช

วัสดุกอสรางในการซอมแซมจํานวนมาก ทั้งนี้ เทศบาลฯ เปนผูดําเนินการซอมแซมเอง เพื่อใหสามารถแกไข

ปญหาไดอยางรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง 

มตทิี่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตตฯิ เห็นดวยกับรางเดมิ จํานวน   -  เสยีง   (ไมม)ี 

คณะกรรมการแปรญัตตฯิ เสยีงขางมาก  มมีตเิหน็ดวยกับคําแปรฯ ขอเพิ่มเตมิ

รายจายฯ จํานวน  4  เสยีง 
 

ขอที่ 5. ขอแกไขรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เลมสีฟา) สวน

ที่ 2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หนาที่  2 - 227 คาที่ดนิและสิ่งกอสราง คากอสรางสิง่สาธารณปูโภค 

 โครงการกอสรางซุมประตูเมือง ถนนพหลโยธนิ บรเิวณแยกนากวม  จํานวน  3,627,000  บาท 

บรรทัดท่ี 3   เดิม  ขนาดความยาวไมนอยกวา 25.00 เมตร ความสูงไมนอยกวา 

                 แกไขเปน   ขนาดความยาวไมเกนิกวา  25.00 เมตร ความสูงไมนอยกวา 
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โครงการกอสรางซุมประตูเมอืง ถนนพหลโยธนิ บรเิวณหนาหองสมุดประชาชนลําปาง  

จํานวน  3,042,000  บาท   

บรรทัดท่ี 3 เดมิ         ซุมประตูเขาเมอืง ขนาดความยาวไมนอยกวา 20.00 เมตร  

 แกไขเปน ซุมประตูเขาเมอืง ขนาดความยาวไมเกนิกวา  20.00 เมตร  

 

 ขอที่ 6. ขอแกไขเอกสารโครงการประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง เทศบาลนครลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เลมสีชมพู) ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน โครงการกอสรางซุมประตูเมือง 

ถนนพหลโยธนิ บรเิวณแยกนากวม และโครงการกอสรางซุมประตูเมือง ถนนพหลโยธิน บริเวณหนาหองสมุด

ประชาชนลําปาง เอกสารแผนท่ี 34 ถงึ แผนที่ 37 นับจากดานหนา ตามลําดับ  

 ทั้งนี้ เพื่อใหรายละเอียดประมาณการรายจาย และประมาณราคาโครงการกอสรางซุมประตูเมืองฯ มี

ความสอดคลอง ถูกตองตรงกัน ประกอบกับเพื่อปองกันการรบกวนการใชถนนและทางเทาในการสัญจรของ

ประชาชน และสอดคลองกับภูมทิัศนของเมอืง จงึขอแกไขรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 (เลมสีฟา) และเอกสารโครงการประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสรางฯ (เลมสีชมพู) ตามท่ีปรากฏใน

เอกสารคาํแปรญัตตฯิ 

นายสันต ิ เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ เชญินายกฯ ชี้แจงเก่ียวกับคําแปรญตัตฯิ 

นายกติตภิูม ิ นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมไมประสงคจะขอชี้แจงเรื่องดงักลาวขางตน

อกีตอไป และขอถอนคําแปรญัตตฯิ (ขอ 5 และขอ 6) นี้ท้ังหมดดวย 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  นายกเทศมนตรีฯ ขอถอนคําแปรญัตติฯ 

ดังกลาว ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ พจิารณาและ/หรอืยนิยอมดวย 

มตทิี่ประชุม  คณะกรรมการแปรญัตตฯิ พจิารณาแลวไดยินยอมใหผูเสนอคําแปรฯถอนคําแปรญัตติฯ 

(ขอ 5 และขอ 6) จํานวน  4  เสยีง   

คณะกรรมการแปรญัตตฯิ ไมยนิยอมใหถอนคําแปรญัตตฯิ จํานวน  -  เสยีง (ไมมี) 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  เมื่อนายกฯ ถอนคําแปรฯ และ

คณะกรรมการแปรฯ ไดยินยอมใหถอนคําแปรฯ แลว ถือวาไมมีคําแปรฯ ในสวนนี้ (ขอ 5 และขอ 6) ที่

คณะกรรมการแปรฯ ตองพจิารณาอกีตอไป 
 

3.3 พจิารณาคําขอแปรญัตตฯิ ของนางสาวอมลยา เจนตวนชิย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายสันต ิ เขยีวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในระเบียบวาระที่ 3 ขอ 3.3 พจิารณาคําขอแปร

ญัตตฯิ ของนางสาวอมลยา  เจนตวนชิย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ ผูเสนอคาํแปรญัตตฯิ ช้ีแจง 

 นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย  ขอชี้แจงคําแปรญัตติ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562ฯ  โดยขอลดรายจาย หนาที่ 2 – 271 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น งบลงทุน คาครุภัณฑ  ครุภัณฑอื่น รายการ รถลากจูงพรอมบุษบก  ตั้งไว 

9,999,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดทํารถลากจูงพรอมบุษบก  ประดษิฐานองคพระพุทธรูปที่ศักดิ์สทิธิ์เมือง

ลําปาง  โดยจัดทํารถลากจูง 4 ลอ ประดับตกแตงลวดลาย ขนาดกวางไมนอยกวา 2.00 เมตร  ยาว 4.00 เมตร  
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พรอมบุษบกยอมุมสูงไมนอยกวา 2.50 เมตร  และงานอื่น ๆ  จํานวน 9 คัน ๆ ละ  1,111,000 บาท เปนเงิน 

9,999,000 บาท  ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง (ตามราคาในทองถ่ิน) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น

สี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561 หนาที่ 98 ลําดับที่ 19 ตั้งจายจากเงินรายได 

(สํานักการศกึษา) 

โดยขอช้ีแจงวา การขอลดรายจายรายการนี้ เนื่องจากมองวา 1. สถานที่จัดเก็บยังไมมีความพรอม 

เขาใจวา โครงการนี้ไมไดวางแผนอยางรอบคอบ 2. เรื่องความจําเปน  อีกทั้งเปนโครงการที่ไมเรงดวน ควร

ใหมีการวางแผน และมีความพรอมมากกวานี้ จึงคอยเสนอโครงการเขามาใหม  3. ควรใหชางศิลปที่มีความ

เช่ียวชาญทางดานนี้เปนผูออกแบบจะดีกวา เนื่องจากดูในแบบฯ ของเทศบาลแลว ดูแลวเหมือนกันหมด ไม

สวยงาม และไมคุมคาฯ  

นายสันต ิ เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิเชญิ นายกเทศมนตรฯี ผูเสนอรางเทศบัญญัติฯ 

ชี้แจง 

นายกติตภิูม ิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอช้ีแจงวา เปนหนาที่ของทองถ่ินหรอืเทศบาลนี้ 

และเปนเรื่องที่มคีวามจําเปนตองดําเนนิการตามรางเทศบัญญัตงิบประมาณฯ และเหตุผลที่เสนอทุกประการ 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จากที่คณะกรรมการแปรญัตตฯิ ไดรับฟง

คําชี้แจงการแปรญัตตฯิ และไดรับฟงคําชี้แจงของนายกฯ แลว ขอใหคณะกรรมการแปรญัตตฯิ พจิารณา 

มตทิี่ประชุม  คณะกรรมการแปรญัตตฯิ เสยีงขางมาก  มมีตเิห็นดวยใหคงตามรางเดมิ จาํนวน  4 เสยีง 

 คณะกรรมการแปรญัตตฯิ  เห็นดวยกับคําแปรฯ จํานวน  -  เสยีง  (ไมมี) 

 โดย นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย ขอสงวนคําแปรญัตตฯิไว 

3.4 พจิารณาคําขอแปรญัตตฯิ ของนายบรบิูรณ  บุญยูฮง สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในระเบียบวาระที่ 3 ขอ 3.4 พิจารณา

คําขอแปรญัตตฯิ ของนายบรบิูรณ  บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เชญิผูเสนอคาํแปรญัตตชิี้แจงครบั 

นายบรบิูรณ  บุญยูฮง  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  ชี้แจงวา 

ขอที่ 1  หนาที่ 2 – 192 ขอลดรายจาย ตามรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย

ทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รายจาย

ตามหนวยงาน  ที่ตั ้งจายในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ งบดําเนินงาน คาใชสอย 

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจายเปนคาพิธีเปดอาคารพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง 

(มิวเซียมลําปาง) เชน คาพธิทีางศาสนา คามหรสพ การแสดง คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ เชน คา

โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตาง ๆ คาใชจายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน 

คาจางเหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาจางตกแตง จัดสถานที่ คาเชาวัสดุอุปกรณรวมคาติดตั้งและ

คารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสยีง เต็นท เวท ีเปนตน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจาง

เหมาจัดนิทรรศการ คาจางเหมาทําความสะอาด คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก

การศกึษา) จํานวน 1,000,000 บาท และชี้แจงวา จากการท่ีไดดูในรางเทศบัญญัติฯ  มีโครงการอื่น ๆ ที่ดูแลว
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มสีวนที่ซ้ําซอนในเรื่องของการจัดพิธีเปดปด  ซึ่งจะเปนการใชงบประมาณที่ซ้ําซอนกันหรอืไม จึงมองวา ควร

ลดรายจายรายการนี้ แลวใหฝายบรหิารใชเงนิของโครงการอื่นแทน 

นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญนายกเทศมนตรฯี เจาของราง

เทศบัญญัตฯิ ช้ีแจง 

นายกติตภิูม ิ นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอช้ีแจงวา โครงการนี้ใชงบประมาณไมซ้ําซอน

กัน โดยในสวนของโครงการนี้ ใชสําหรับพิธีเปดอาคารมิวเซียมครั้งใหญ รวมกับ สพร. และในสวนของ

โครงการอื่น เปนการใชงบประมาณสําหรับพธิเีปดงานกิจกรรมยอยตาง ๆ ของนทิรรศการหมุนเวยีน 

มตทิี่ประชุม  คณะกรรมการแปรญัตตฯิ เสยีงขางมาก มมีตเิห็นดวยใหคงตามรางเดมิ จํานวน  4 เสยีง 

 คณะกรรมการแปรญตัติฯ  เห็นดวยกับคําแปรฯ จํานวน  -  เสยีง  (ไมม)ี 

 โดย  นายบรบิูรณ  บุญยูฮง ขอสงวนคําแปรญัตตฯิไว 

นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญ นายบรบูิรณฯ ชี้แจงตอครบั 

นายบรบิูรณ  บุญยูฮง  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ขอชี้แจงวา 

ขอที่ 2  หนาที ่2 – 227 ขอลดรายจาย ตามรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย

ทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รายจาย

ตามหนวยงาน  ที่ตั้งจายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางซุมประตูเมือง ถนนพหลโยธิน บริเวณแยกนากวม  เพื่อ

จายเปนคากอสรางซุมประตูเมือง ถนนพหลโยธนิ บรเิวณแยกนากวม โดยทําการกอสรางซุมประตูเขาเมือง 

ขนาดความยาวไมนอยกวา 25.00 เมตร ความสูงไมนอยกวา 5.50 เมตร พรอมระบบไฟฟาสองสวาง และงาน

อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไข

เพิ่มเตมิ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หนาที่ 56 

ลําดับที่ 33 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง) จํานวน 3,627,000 บาท  สําหรับโครงการนี้  เนื่องจาก

ผมไมเห็นแบบแปลนของทางเทศบาล ไมเห็นรายละเอยีด จงึไมแนใจวาโครงการนี้จะเกิดประโยชนตอประชาชน

จรงิหรอืไม จึงเสนอขอลดรายจาย เพราะหากผานงบประมาณไปแลว และมีการทักทวง จะทําใหเกิดความ

เสยีหายในภายหลังได 

นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญนายกเทศมนตรฯี เจาของราง

เทศบัญญัตฯิ ช้ีแจง 

นายกติตภิูม ิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เนือ่งจากคณะกรรมการแปรญัตตฯิ ไดเชญิ

เจาหนาทีส่ํานักการชางมาแถลงรายละเอยีดตอคณะกรรมการแลว ในสวนนี้ขอไมช้ีแจงอกีครบั 

มตทิี่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตตฯิ เห็นดวยกับรางเดมิ จํานวน  -  เสยีง   (ไมม)ี 

  คณะกรรมการแปรญัตตฯิ เสยีงขางมาก  มมีตเิห็นดวยกับคําแปรฯ  จํานวน  4 เสยีง 
 

นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญผูยื่นคําแปรช้ีแจงตอครบั 

นายบรบิูรณ  บญุยูฮง  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอชี้แจง 
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ขอที่ 3  หนาที่ 2 – 227 ขอลดรายจาย ตามรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย

ทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รายจาย

ตามหนวยงาน  ที่ตั้งจายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางซุมประตูเมือง ถนนพหลโยธิน บริเวณหนาหองสมุดประชาชน

ลําปาง  เพื่อจายเปนคากอสรางซุมประตูเมอืง ถนนพหลโยธิน บริเวณหนาหองสมุดประชาชนลําปาง โดยทํา

การกอสรางซุมประตูเขาเมอืง ขนาดความยาวไมนอยกวา 20.00 เมตร ความสูงไมนอยกวา 5.50 เมตร 

พรอมระบบไฟฟาสองสวาง  และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง  เปนไปตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพิ่มเติม เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561 หนาท่ี 57 ลําดับท่ี 35 ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการชาง) จํานวน 3,042,000 บาท  

ดวยหลักการและเหตุผลเดียวกับขอแรก และขอเพิ่มเติมในเรื่องของสถานท่ีกอสรางวา  หากผานงบประมาณ

ไปแลว จะไดรับการอนุญาตใหใชสถานที่ในการกอสรางหรือไม เพราะในแผนฯ ที่ทําไว ควรจะมีแบบแปลน 

และกําหนดสถานที่ไวเรียบรอยแลว แตผมไมเห็นแบบแปลน เห็นแตเพียงตัวอักษรในแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

เทานัน้ 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญนายกเทศมนตรฯี ชี้แจง 

นายกติตภิูม ิ นามวงค  นายกเทศมนตรนีครลาํปาง  ไมตดิใจที่จะชี้แจง 

มตทิี่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตตฯิ  เห็นดวยกับรางเดมิ จํานวน  -  เสยีง  (ไมมี) 

          คณะกรรมการแปรญัตตฯิ เสียงขางมาก  มมีตเิห็นดวยกับคําแปรฯ จํานวน  4  เสยีง 

ระเบยีบวาระที่ 3  วาระอื่น ๆ  (ไมม)ี 

เลกิประชุมเวลา  16.30 น. 

 

วันที่ 23  สงิหาคม พ.ศ. 2561    

นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเตมิถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

ขอ 115 คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดกําหนดนัดวันประชุมเพื่อพิจารณาคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแตเวลา 9.00 น. 

เปนตนไป ณ หองสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อาคาร 2 สํานักปลัดเทศบาล โดยไดทําหนังสือแจงให

ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น และผูเสนอแปรญัตติทราบลวงหนาเรียบรอยแลว และคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ ก็ไดดําเนินการประชุมพิจารณาคําแปรญัตติตามท่ีกําหนดไวในระเบียบวาระการประชุมพิจารณา 

ตามวัน เวลาดังกลาวเปนที่เรยีบรอยแลวนัน้ 

 คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ตามรางเดิม และตามที่มีการแกไข

เพิ่มเตมิ  และใหสงรายงานคณะกรรมการแปรญัตติ ที่เก่ียวดวยการแปรญัตตแิละมติของคณะกรรมการแปร

ญัตต ิการแปรญัตตนิัน้เปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตต ิตลอดจนการสงวนคําแปร 
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ญัตต ิยื่นตอประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อใหประธานสภาเทศบาลฯ จัดสงรายงานใหแกสมาชกิสภา

เทศบาลนครลําปาง และนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 

ตอไป 

                                             ลงชื่อ       สันต ิ เขยีวอไุร           

(นายสันต ิ เขยีวอไุร) 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

ลงชื่อ      จรูญ  เตงิจันตะ                         ลงช่ือ      พทิักษ  แสนชมภู                                

           (นายจรูญ  เตงิจันตะ)      (นายพทิักษ  แสนชมภู) 

           กรรมการแปรญัตติฯ                        กรรมการแปรญัตตฯิ 

ลงชื่อ         สุบนิ  ชุมตา                                    ลงชือ่     เกษม  ปญญาทอง 

                (นายสุบนิ  ชุมตา)                                   (นายเกษม  ปญญาทอง)          

              กรรมการแปรญตัติฯ                กรรมการและเลขานุการแปรญัตตฯิ 

 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิฯ ทานใดมีขอสงสัย หรอืจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการแปรญัตตฯิ หรอืไมครับ ไมมนีะครับ เม่ือไมมขีอสงสัย ผมถอืวาที่ประชุมฯ รับทราบนะครับ  

ที่ประชุม  รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

           4.2 ญัตต ิเรื่อง ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง  ( วาระที่ 2 )   

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ระเบียบวาระที่ 4.2 ญัตติ เรื่อง ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง (วาระที่ 2) กอนที่จะ

เขาสูการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 2 

กระผมขอเชิญ นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไดช้ีแจงระเบียบฯ ในการ

ดําเนนิการ ในวาระที่ 2 เชิญ นายจาตุรงค พรหมศร 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 4 ขอ 4.2   

เรื่อง ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาล

นครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง (วาระที่ 2) กอนที่ทานประธานฯ จะนําปรึกษาใน
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ที่ประชุม ผมมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินฯ ช้ีแจงประกอบการ

พิจารณาฯ  ระเบียบดังกลาวขอ 51 ไดกําหนดหลักการไววา “ในการพิจารณารางขอบัญญัติ วาระที่ 2 

ใหปรกึษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรอืที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทาน้ัน เวนแต

ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่น” ซึ่งแปลความไดวา การพิจารณารางขอบัญญัติฯ ใน

วาระที่ 2 นั้น เราจะพิจารณาเรียงตามลําดับขอเฉพาะที่มีการแปรญัตตหิรอืที่คณะกรรมการแปรฯ แกไขฯ 

ซึ่งปรากฏตามที่คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 ของ

เทศบาลนครลําปาง ไดแถลงรายงานตอที่ประชุมแหงน้ี และที่ประชุมสภาฯ รับทราบแลวนั้น ตอจากนี้ 

ผมขอเรยีนทานประธานฯ ไดดําเนนิการในระเบยีบวาระที ่4 ขอ 4.2 ตอไป  ขอบคุณครับ 

          จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  กอนที่จะมีการพิจารณาในญัตติขอ 4.2 ขอใหทานเลขานุการสภาฯ นับองคประชุม

กอนครับ 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ทานประธานฯ ไดมอบหมายใหผมนับองคประชุม ขณะน้ีมี

สมาชิกอยูในที่ประชุมรวมทัง้ส้ิน 19 ทานครับ 

  จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในระเบียบวาระที่ 4 ขอ 4.2  ญัตติ เรื่อง ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง  ( วาระที่ 2 ) 

ผมจะนําปรกึษาที่ประชุมตามลําดับขอเฉพาะที่มกีารแปรญัตติฯ หรอืที่มกีารแกไขฯ เปนลําดับขอไปนะครับ 

ขอแกไขรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เลมสฟีา)  

สวนที่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนาที่ 1 - 1 ขอ 2 (1) 

บรรทัดที่ 1 เดมิ รายรับจรงิ จํานวน  715,036,074.70  บาท ประกอบดวย 

 แกไขเปน รายรับจรงิ จํานวน  613,216,164.19   บาท ประกอบดวย 

บรรทัดที่ 8 เดมิ หมวดภาษีจัดสรร จํานวน  336,443,273.19  บาท  

 แกไขเปน หมวดภาษจีัดสรร จํานวน  234,623,362.68  บาท  

มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คณะกรรมการแปรญัตติฯ เสียงขางมาก เห็นดวย จํานวน 4 เสียง 

ใหแกไขรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เลมสีฟา) สวนที่ 1 คํา

แถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนาที่ 1 - 1 ขอ 2 (1) ตามที่ผูขอแปร

ไดขอแกไขทุกประการ   คณะกรรมการแปรญัตตฯิ  เห็นดวยกับรางเดมิ จํานวน   -  เสยีง  (ไมม)ี 
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 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาท่ีแทน

ประธานสภาฯ) ตอไปกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เกี่ยวกับการแกไขรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เลมสีฟา) สวนที่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนาที่ 1 - 1 ขอ 2 (1)  ทานใดเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการแปร

ญัตติฯ เสียงขางมาก ซึ่งเห็นดวย ใหมีการแกไขรางเทศบัญญัตฯิ โปรดยกมอืครับ     

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ

แปรฯ ใหแกไขฯ จํานวน 13 เสยีงครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิสภาฯ ทานใด เห็นดวยกับรางเดิม โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นดวยตามรางเดิม ไมมี 

นอกนัน้ งดออกเสยีง  

          มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาฯ มีมติ เสียงข างมาก จํานวน 13 เสียง เห็นดวย กับมติ

คณะกรรมการแปรญัตตฯิ ใหแกไขรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(เลมสีฟา) สวนที่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนาที่ 1 - 1 

ขอ 2 (1) , เห็นดวยตามรางเดิม จํานวน – เสยีง (ไมม)ี , และงดออกเสยีง จํานวน 6 คน   

 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ตอไป 

ขอลดรายจาย หนาที่ 2 – 192 ตามรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย

ทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

รายจายตามหนวยงาน  ที่ตั ้งจายในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ งบดําเนินงาน 

คาใชสอย รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจายเปนคาพิธีเปดอาคารพิพิธภัณฑการ

เรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) เชน คาพิธีทางศาสนา คามหรสพ การแสดง  คาใชจายในการ

โฆษณาประชาสัมพันธ เชน คาโฆษณาทางวทิยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตาง ๆ คาใชจายในการ

ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจางเหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาจางตกแตง จัดสถานที่  

คาเชาวัสดุอุปกรณรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที เปนตน 

คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คาจางเหมาทําความสะอาด คาวัสดุ

อุปกรณ ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการศึกษา) จํานวน 1,000,000 บาท 

มตคิณะกรรมการแปรญัตตฯิ  คณะกรรมการแปรญัตติฯ เสยีงขางมาก  มีมตเิห็นดวย 

ใหคงตามรางเดมิ จํานวน  4  เสยีง 
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    คณะกรรมการแปรญัตตฯิ  เห็นดวยกับคําแปรฯ จํานวน  -  เสยีง  (ไมม)ี 

   โดย  นายบรบิูรณ  บุญยูฮง ขอสงวนคําแปรญัตตไิว 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ในกรณีนี้ ผูยื่นคําแปรญัตต ิ ไดขอสงวนคําแปรญัตตไิว ขอเชญิ นายบรบิูรณ  บุญยูฮง  

ผูสงวนคําแปรฯ ครับ 

 นายบริบูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบรบิูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง การที่ผมเสนอเพื่อขอลดรายจายคาพิธี

เปดอาคารพพิธิภัณฑการเรยีนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) จํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 

หนาที่ 2 – 192 น้ัน เพราะผมเห็นวา ในหนาที่ 2 – 193 ทางผูบริหารไดต้ังงบประมาณรายจายเปน

จํานวน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) โครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูและการจัด

กจิกรรมพพิธิภัณฑการเรยีนรูเมอืงลําปาง (มิวเซยีมลําปาง) ซึ่งวันน้ีที่เรากําลังพิจารณารางเทศบัญญัติ

รายจาย ประจําป พ.ศ. 2562 ถากระบวนการเปนไปตามขั้นตอนแลว รางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายฉบับนี้ จะไปสูการเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2562 ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแต

เดอืนตุลาคม 2561 ถึงเดอืนกันยายน 2562 โดยสาระสําคัญของงบประมาณรายจายที่ไดขอลดรายจาย

ไวจํานวนหนึ่งลานบาทนั้น ระบุไววาเปนคาใชจายสําหรับพธิเีปดมิวเซยีม ซึ่ง ณ ขณะนี้ก็ยังไมแลวเสร็จ 

ยังไมสามารถที่จะเปดได กําหนดการเปดก็ยังไมแนวาจะเม่ือไหร แตกรอบเวลาของงบประมาณนั้นได

กําหนดไวแลว ดังนัน้ในการที่จะตองมีงบประมาณสองตัวซอนกันอยู ซึ่งทางผูบรหิารไดอธิบายกับผมใน

วันพิจารณาคําแปรญัตติ ทานบอกวา ไมไดซ้ําซอน แตผมอยากใหเพื่อนสมาชิกไดพิจารณาดูวา ถา

งบประมาณหนึ่งลานบาทที่ขอลดรายจายไว เพื่อนสมาชกิเห็นดวยกับรางเดิม ก็กลายเปนวา มีงบรอจัด

พิธีเปดจํานวนหนึ่งลานบาทอยู ซึ่งก็ยังไมทราบวาจะไดเปดเม่ือไหร และในขณะเดียวกันก็จะมี

งบประมาณอีกสองลานหาแสนบาทรออยูเพื่อจะจัดกิจกรรมในสถานที่แหงเดียวกัน ในลักษณะของ

วัตถุประสงคที่คลายคลงึกันหรือซ้ําซอนกัน เม่ือเปนพธิีเปดใหญตามที่ทานผูบรหิารไดอธิบายไวก็แสดง

วาจัดครั้งเดียว คําถามคือ จัดเมื่อไหร หากเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม หรือเดือนมกราคม 

2562 ยังไมไดจัดพิธีเปด ก็จะทําใหงบประมาณในสวนของสองลานหาแสนบาทเหลือเวลาที่จะใชจัด

กิจกรรมตามโครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูและการจัดกิจกรรมพพิิธภัณฑการเรยีนรูเมืองลําปาง 

(มิวเซียมลําปาง)  แทนที่จะเหลือเวลา 1 ปตามกรอบงบประมาณ เวลาก็จะลดนอยลงไปเรื่อย ๆ และ

เพื่อนสมาชิกลองพิจารณาดูวา ถาใชงบหนึ่งลานบาทในพิธีเปดครั้งแรก ครั้งใหญครั้งเดียว และสมมุติ

วาเหลือเวลาที่ใหจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการเรียนรูและการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑการเรียนรู

เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) เพียง 9 เดือน หรือ 7 เดือนตามกรอบงบประมาณที่จะสิ้นสุดในเดือน

กันยายน 2562 หมายความวากิจกรรมแตละครั้ง ถาเหลือจัดได 4 ครั้ง งบประมาณสองลานหาแสนบาท 

ก็จะถูกแบงใช 4 ครัง้ ๆ ละหกแสนกวาบาท และถาถูกแบงใช 3 ครั้ง ๆ หน่ึงก็ประมาณแปดแสนกวาบาท 
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โดยขอเท็จจรงิในการจัดนทิรรศการแตละครัง้ ตองมีหวงเวลาของการประชาสัมพันธ และขณะเดียวกัน

เมื่อจัดไปแลว ก็ตองมีหวงเวลาการใหพี่นองประชาชน นักเรียนนักศึกษาหรือผูที่มีความสนใจมาดู

นทิรรศการหรอืกิจกรรมใด ๆ ก็แลวแตที่ทางผูบริหารไดเตรยีมงบประมาณสองลานหาแสนบาทนั้น ผม

ก็เลยมองวา จะทําใหการใชจายงบประมาณในสวนของสองลานหาแสนบาทเหมือนจะฟุมเฟอย เกิน

ความจําเปน นี่เปนที่มาที่ผมนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อที่จะขอลดรายจายในสวนของพิธีเปดจํานวน 

1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) โดยขอเสนอใหทางทานนายกฯ ไดนําไปพิจารณาปรับใช

งบประมาณในสวนของสองลานหาแสนบาท เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ทานไดต้ังใจไวทัง้สองสวน 

เพื่อใหเปนไปตามหลักการของการจัดงบประมาณของเทศบาล ซึ่งจะตองเปนไปตามความจําเปน เกิด

ประโยชนคุมคา ไมซ้ําซอน ไมฟุมเฟอย ผมจึงขอเสนอเหตุผลตาง ๆ เหลานี้ตอที่ประชุมสภา เพื่อให

เพื่อนสมาชิกไดพิจารณา และไดโปรดสนับสนุนเห็นดวยกับสิ่งที่ผมเสนอ โดยไมเห็นดวยกับรางเดิม

นะครับ ขอบคุณครับ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกยีรตทิุกทาน กระผม นายกติตภิูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอ

อนุญาตชี้แจงเพื่อประกอบการพจิารณาของสภาแหงน้ีในการลงมตริับรางงบประมาณรายจายประจําป 

พ.ศ. 2562 ในกรณขีองพธิเีปดมิวเซยีมลําปาง จรงิ ๆ แลวผมไดอธิบายใหคณะกรรมการแปรญัตติเปน

ที่เรียบรอยแลว แตเพื่อใหเกิดความกระจางจึงขออนุญาตช้ีแจงเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิก

สภาอกีครัง้หนึ่ง กอนที่จะพูดถึงพิธเีปดของมวิเซยีม เราตองเขาใจวาในตัวมิวเซียมมีอะไรบาง พื้นที่หลัก

ของมิวเซยีมม ี2 สวน สวนที่หน่ึงคอื นทิรรศการถาวร สวนที่สองคือ นิทรรศการหมุนเวยีน งบประมาณ

ที่ตัง้ไวสําหรับการเปดพพิธิภัณฑหรือมิวเซียมลําปาง มี 2 สวน สวนที่หนึ่งงบประมาณสองลานหาแสนบาท 

จะเกี่ยวกับนิทรรศการหมุนเวียน ที่จะมีการจัดงานตลอดหลังจากมพีิธีการเปดครั้งใหญไปแลว การ

เปดใหญก็คือ เปดครั้งเดียว ซึ่งจะตองมีพิธีการเปดรวมถึงการประชาสัมพันธตาง ๆ ที่อยูในหนึ่งลาน

บาทน้ี ถาถามวาโครงการน้ีงบประมาณรายจายประจําป 2562 จะตองใชตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 นี้

เปนตนไป ก็ถูกตองครับ แตเรื่องการจะดําเนินการภายใตปงบประมาณ 2562 แตละโครงการนั้น ไมใช

วา พอประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป 2562 แลว ทุกโครงการจะตองใชเงินทั้งหมด อยูที่

แผนการบริหารจัดการ เม่ือผูบริหารนําเสนอเขาสูการพิจารณาตอสภา วา ในงบประมาณป 2562 มี

โครงการอะไร มีภารกิจงานอะไร มีกิจกรรมอะไร ทุกอยางตองอยูในแผนงบประมาณของป 2562 ถา

เราไมเห็นดวย ยังไมชัดเจน ทุกอยางไมไดชัดเจนขนาดนัน้ แมแตถนนหนทางที่อยูในงบประมาณป 2562 

ผมก็ไมไดช้ีชัดวา ถนนเสนนี้จะตองทําเดือนนั้น เดือนนี้ แตอยูภายใตกระบวนการของงบประมาณป 

2562 ชัดเจน ในเรื่องของการบรหิารจัดการตามแผนงาน เพราะฉะนั้นงบประมาณมิวเซียม 2 สวน เปน
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คนละสวนกัน งบสองลานหาแสนบาทเปนการเปดกิจกรรมนิทรรศการตาง ๆ ซึ่งจะมีกิจกรรมเขามา

ตอบสนองคนที่จะเขาไปชมนิทรรศการถาวรอีก รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในมิวเซียม 

เพราะฉะนั้นเงินสองลานหาแสนบาท กับเงนิหนึ่งลานบาท คนละโครงการ คนละสวนกัน ไมไดยุงเกี่ยว

กัน ทุกอยางจะขับเคลื่อนในปงบประมาณ 2562 ซึ่งมีแผนงานของทางคณะผูบรหิารไดพูดคุย แตทั้งนี้

ทัง้น้ันจะตองอยูภายใตเหตุและผลวา จะเริ่มเม่ือไหร เปดวันไหน อยูในงบประมาณป 2562 ขอบคุณครบั 

          จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ตอไปกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เกี่ยวกับการแปรญัตติฯ  ขอลดรายจาย  หนาที่ 

2 – 192 ตามรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง รายจายตามหนวยงาน  ที่ตั้งจายใน

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี ่ยวกับการ

รับรองและพิธีการ เพื่อจายเปนคาพิธีเปดอาคารพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียม

ลําปาง) เชน คาพิธีทางศาสนา คามหรสพ การแสดง  คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ เชน คา

โฆษณาทางวทิยุ โทรทัศน และสื่อประเภทส่ิงพิมพตาง ๆ คาใชจายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน 

คาจางเหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาจางตกแตง จัดสถานที่ คาเชาวัสดุอุปกรณรวมคาติดตั้ง

และคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที เปนตน คาอาหาร อาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คาจางเหมาทําความสะอาด คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ ตั้งจายจากเงนิ

รายได (สํานักการศึกษา) จํานวน 1,000,000 บาท  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นดวยกับมติของ

คณะกรรมการแปรญัตตฯิ ซึ่งเห็นดวยตามรางเดิม  โปรดยกมอืครับ     

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นดวยกับมตขิองคณะกรรมการแปรฯ 

ที่ใหคงตามรางเดมิ  จํานวน 12 เสยีงครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นดวยตามคําขอแปรญัตติฯ  ของ นายบริบูรณ บุญยูฮง โปรด

ยกมือครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นดวยกับคําแปรฯ จํานวน 

6 เสียงครับ  นอกนัน้ งดออกเสยีง  

          มตทิี่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติเสยีงขางมาก จํานวน 12 เสียง เห็นดวยกับมติคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ ตามรางเดิม หนาท่ี 2 – 192 ตามรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย

ทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

รายจายตามหนวยงาน  ที่ตั ้งจายในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ งบดําเนินงาน 

คาใชสอย รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจายเปนคาพิธีเปดอาคารพิพิธภัณฑการ
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เรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) เชน คาพิธีทางศาสนา คามหรสพ การแสดง คาใชจายในการ

โฆษณาประชาสัมพันธ เชน คาโฆษณาทางวทิยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตาง ๆ คาใชจายในการ

ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจางเหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาจางตกแตง จัดสถานที่  

คาเชาวัสดุอุปกรณรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที เปนตน 

คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คาจางเหมาทําความสะอาด คาวัสดุ

อุปกรณ ฯลฯ ตั้งจายจากเงนิรายได (สํานักการศึกษา) จํานวน 1,000,000 บาท เห็นดวยตามคําขอแปร

ญัตตฯิ จํานวน 6 เสยีง , และงดออกเสยีง จํานวน 1 คน   

 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ลําดับตอไป 

หนาที่ 2 – 193 โครงการสงเสรมิพัฒนาการเรยีนรูและการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑหอปูมละกอน  

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแปรฯ ไดมีมติเปนเอกฉันท ใหแกไขคําที่พิมพผดิพลาด คําวา “คาจางหมาฯ” 

โดยแกไขใหถูกตองเปน “คาจางเหมาฯ” และที่ประชุมนี้ฯ ไดรับทราบแลว ในสวนนี้จะมีผูใดเห็นเปน

อยางอื่นหรือไม  ถาไมมี ใหถือวาที่ประชุมฯ มีมติเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่แกไข

ขอความดังกลาวนะครบั ลําดับตอไป 

หนาที่ 2 - 225 ขอเพิ่มเตมิรายจาย ตามรายละเอยีดประมาณการรายจาย งบประมาณ

รายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัด

ลําปาง ที่ตัง้จายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบดําเนนิงาน คาวัสดุ  

ขอความเดิม วัสดุกอสราง จํานวน 3,440,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ยาง

แอสฟลต หนิคลุก ทราย ปูนซเีมนต เหล็กเสน ไมตาง ๆ ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการชาง) 

ขอความใหม วัสดุกอสราง จํานวน 5,180,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน  ยาง

แอสฟลต หินคลุก ทราย ปูนซเีมนต เหล็กเสน ไมตาง ๆ ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการชาง) 

เหตุผลเพื่อนําไปใชในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน กรณี ถนน ไหลทางชํารุด 

จําเปนตองใชวัสดุกอสรางในการซอมแซมจํานวนมาก ทั้งนี้ เทศบาลฯ เปนผูดําเนินการซอมแซมเอง 

เพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง 

มตคิณะกรรมการแปรญัตตฯิ  คณะกรรมการแปรญัตตฯิ เสียงขางมาก  มีมตเิห็นดวยกับคําแปรฯ  

ขอเพิ่มเตมิรายจายฯ  จํานวน  4  เสยีง 

คณะกรรมการแปรญัตตฯิ เห็นดวยกับรางเดมิ จํานวน  -  เสยีง (ไมมี) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัตหินาท่ีแทน

ประธานสภาฯ) ตอไปกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เกี่ยวกับการแปรญัตติฯ ขอเพ่ิมเติมรายจาย 

หนาที่ 2 - 225 ตามรายละเอยีดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ 
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พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ที่ตั้งจายในแผนงานเคหะและ

ชุมชน งานไฟฟาถนน งบดําเนินงาน คาวัสดุ  

ขอความเดมิ วัสดุกอสราง จํานวน 3,440,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ยางแอสฟลต 

หนิคลุก ทราย ปูนซเีมนต เหล็กเสน ไมตาง ๆ ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการชาง) 

ขอความใหม วัสดุกอสราง จํานวน 5,180,000 บาท เพือ่จายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ยางแอสฟลต 

หินคลุก ทราย ปูนซีเมนต เหล็กเสน ไมตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง) สมาชิกสภาฯ 

ทานใดเห็นดวยกับมตขิองคณะกรรมการแปรญตัตฯิ ซึ่งเห็นดวยใหเพ่ิมเตมิรายจายฯ  โปรดยกมอืครับ     

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นดวยกับมติคณะกรรมการ

แปรญัตตฯิ ใหเพิ่มเตมิรายจาย  จํานวน 11 เสยีงครบั 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิสภาฯ ทานใดเห็นดวยตามรางเดมิ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นดวยตามรางเดิม ไมมีครับ  

นอกนัน้ งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมสภาฯ มมีตเิสยีงขางมาก จํานวน 11 เสยีง เห็นดวยกับมติคณะกรรมการ

แปรญัตตฯิ ใหเพ่ิมเตมิรายจาย หนาที่ 2 - 225 ตามรายละเอยีดประมาณการรายจาย งบประมาณ

รายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัด

ลําปาง ที่ตัง้จายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบดําเนนิงาน คาวัสดุ  

ขอความเดมิ วัสดุกอสราง จํานวน 3,440,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ยางแอสฟลต 

หนิคลุก ทราย ปูนซเีมนต เหล็กเสน ไมตาง ๆ ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการชาง) 

ขอความใหม วัสดุกอสราง จํานวน 5,180,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน  ยางแอสฟลต 

หนิคลุก ทราย ปูนซเีมนต เหล็กเสน ไมตาง ๆ ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการชาง) , 

เห็นดวยตามรางเดมิ จํานวน – เสยีง (ไมม)ี , งดออกเสียง จํานวน 8 คน 
 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ลําดับตอไป 

หนาที่ 2 – 227 ในสวนที่เกี่ยวกับคําแปรฯ ของนายกเทศมนตรีนครลําปาง รวมทั้งเอกสารที่

เกี่ยวของดวยนั้น  ปรากฏวา นายกฯ ขอถอนคําแปรฯ ดังกลาว และที่ประชุมคณะกรรมการแปรฯ 

ยนิยอมใหถอนฯ สวนนี้ ที่ประชุมรับทราบแลวนะครับ  ตอไป 
 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ลําดับตอไป 
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ขอลดรายจาย  หนาที่ 2 – 227 ตามรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย

ทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

รายจายตามหนวยงาน  ที่ตั้งจายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางซุมประตูเมือง ถนนพหลโยธิน บริเวณ

แยกนากวม  เพื่อจายเปนคากอสรางซุมประตูเมือง ถนนพหลโยธิน บริเวณแยกนากวม โดยทําการ

กอสรางซุมประตูเขาเมือง ขนาดความยาวไมนอยกวา 25.00 เมตร ความสูงไมนอยกวา 5.50 เมตร 

พรอมระบบไฟฟาสองสวาง และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง เปนไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 

– 2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561 หนาที่ 56 ลําดับที่ 33 ต้ังจายจากเงินรายได (สํานักการ

ชาง) จํานวน 3,627,000 บาท 

มตคิณะกรรมการแปรญัตตฯิ  คณะกรรมการแปรญัตตฯิ เสยีงขางมาก มมีตเิห็นดวยกับคํา

แปรฯ  จํานวน  4  เสยีง 

คณะกรรมการแปรญัตตฯิ  เห็นดวยกับรางเดมิ จํานวน  -  เสียง (ไมมี) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ผมจะขอมติที่ประชุมสภา เกี่ยวกับการแปรญัตติฯ ขอลดรายจาย  หนาที่ 2 – 227 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่งเห็นดวยกับคําแปรใหลดรายจายฯ 

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นดวยกับมติคณะกรรมการ

แปรญัตตฯิ  จํานวน 11 เสยีงครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิสภาฯ ทานใดเห็นดวยตามรางเดมิ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นดวยตามรางเดิม ไมมี 

นอกนัน้งดออกเสยีง  

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมสภาฯ มมีติเสยีงขางมาก จํานวน 11 เสยีง เห็นดวยกับมติคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ ขอลดรายจาย  หนาที่ 2 – 227 ตามรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณ

รายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  

รายจายตามหนวยงาน ที่ตั้งจายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางซุมประตูเมือง ถนนพหลโยธิน บริเวณ

แยกนากวม  เพื่อจายเปนคากอสรางซุมประตูเมือง ถนนพหลโยธิน บริเวณแยกนากวม โดยทําการ

กอสรางซุมประตูเขาเมือง ขนาดความยาวไมนอยกวา 25.00 เมตร ความสูงไมนอยกวา 5.50 เมตร 
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พรอมระบบไฟฟาสองสวาง และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง เปนไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 

– 2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561 หนาที่ 56 ลําดับที่ 33 ตั้งจายจากเงนิรายได (สํานักการชาง) 

จํานวน 3,627,000 บาท , เห็นดวยตามรางเดิม จํานวน – เสยีง (ไมม)ี , และงดออกเสยีง จํานวน 8 คน 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ลําดับตอไป 

ขอลดรายจาย  หนาที่ 2 – 227 ตามรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย

ทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

รายจายตามหนวยงาน  ที่ตั้งจายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค โครงการกอสรางซุมประตูเมือง ถนนพหลโยธิน บรเิวณหนา

หองสมุดประชาชนลําปาง  เพื่อจายเปนคากอสรางซุมประตูเมือง ถนนพหลโยธนิ บริเวณหนาหองสมุด

ประชาชนลําปาง โดยทําการกอสรางซุมประตูเขาเมือง ขนาดความยาวไมนอยกวา 20.00 เมตร ความ

สูงไมนอยกวา 5.50 เมตร พรอมระบบไฟฟาสองสวาง  และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร

ลําปาง  เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หนาที่ 57 ลําดับที่ 35 ตั้งจาย

จากเงนิรายได (สํานักการชาง)  จํานวน 3,042,000 บาท 

มตคิณะกรรมการแปรญัตตฯิ  คณะกรรมการแปรญัตตฯิ เสยีงขางมาก มีมติเห็นดวยกับคําแปรฯ  

จํานวน  4  เสยีง 

คณะกรรมการแปรญัตตฯิ  เห็นดวยกับรางเดมิ จํานวน  -  เสยีง (ไมม)ี 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ผมจะขอมติที่ประชุมสภา เก่ียวกับการแปรญัตติฯ ขอลดรายจาย  หนาที่ 2 – 227 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นดวยกับมตขิองคณะกรรมการแปรญัตตฯิ ซึ่งเหน็ดวยกับคําแปรใหลดรายจายฯ 

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นดวยกับมติคณะกรรมการ

แปรญัตตฯิ  จํานวน 10 เสยีงครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิสภาฯ ทานใดเห็นดวยตามรางเดมิ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นดวยตามรางเดิม ไมมี 

นอกนัน้งดออกเสยีง 
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 มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาฯ มีมติเสียงขางมาก จํานวน 10 เสียง เห็นดวยกับมติ

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอลดรายจาย  หนาที่ 2 – 227 ตามรายละเอียดประมาณการรายจาย

งบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง

ลําปาง จังหวัดลําปาง รายจายตามหนวยงาน  ที่ตั ้งจายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางซุมประตูเมือง ถนน

พหลโยธนิ บรเิวณหนาหองสมุดประชาชนลําปาง  เพื่อจายเปนคากอสรางซุมประตูเมือง ถนนพหลโยธิน 

บรเิวณหนาหองสมุดประชาชนลําปาง โดยทําการกอสรางซุมประตูเขาเมือง ขนาดความยาวไมนอยกวา 

20.00 เมตร ความสูงไมนอยกวา 5.50 เมตร พรอมระบบไฟฟาสองสวาง  และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน

ของเทศบาลนครลําปาง  เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561 หนาที่ 57 ลําดับที่ 35 

ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการชาง) จํานวน 3,042,000 บาท , เห็นดวยตามรางเดิม จํานวน – เสียง 

(ไมม)ี , และงดออกเสยีง จํานวน 9 คน 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ลําดับตอไป 

ขอแกไขเอกสารโครงการประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง เทศบาลนครลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เลมสีชมพู) ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน โครงการปรับปรุง

ถนนพระเจาทันใจ ซอย 2 ตัง้แตขางบานเลขที่ 34 ถงึถนนกําแพงเมอืง (เอกสารแผนที่ 50 นับจากดานหลัง) 

มตคิณะกรรมการแปรญัตตฯิ  คณะกรรมการแปรญัตตฯิ เสียงขางมาก  มีมติเห็นดวยใหแกไข

เอกสารโครงการประเภทคาที่ดนิและสิ่งกอสราง เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(เลมสีชมพู) ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  โครงการปรับปรุงถนนพระเจาทันใจ ซอย 2  

ตั้งแตขางบานเลขที่ 34 ถึงถนนกําแพงเมือง (เอกสารแผนที่ 50 นับจากดานหลัง) ตามที่ผูขอแปรฯ แกไขฯ 

จํานวน 4 เสียง  คณะกรรมการแปรญัตตฯิ  เห็นดวยกับรางเดมิ จํานวน  -  เสยีง  (ไมม)ี 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ผมจะขอมตทิี่ประชุมสภา เกี่ยวกับการแกไขเอกสารดังกลาวนี้ฯ สมาชิกสภาฯ ทานใด

เห็นดวยกับมตขิองคณะกรรมการแปรญัตตฯิ ใหแกไขเอกสารฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นดวยกับมติคณะกรรมการ

แปรญัตตฯิ  จํานวน 12 เสยีงครบั 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิสภาฯ ทานใดเห็นดวยตามรางเดมิ หรอืไมใหแกไข โปรดยกมือครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นดวยตามรางเดิมฯ ไมมี 

นอกนัน้งดออกเสยีง  
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มตทิี่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติเสยีงขางมาก จํานวน 12 เสียง เห็นดวยกับมติคณะกรรมการ

แปรญัตตฯิ ใหแกไขเอกสารโครงการประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 (เลมสีชมพู) ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน โครงการปรับปรุงถนนพระเจาทันใจ 

ซอย 2 ตัง้แตขางบานเลขที่ 34 ถึงถนนกําแพงเมอืง (เอกสารแผนที่ 50 นับจากดานหลัง) , เห็นดวยตาม

รางเดมิ จํานวน – เสยีง (ไมม)ี , และงดออกเสยีง จํานวน 7 คน 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ลําดับตอไป 

หนาที่ 2 - 235 ขอลดรายจาย ตามรายละเอียดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจาย

ทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

ที่ตั้งจายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค 

 โครงการปรับปรุงสะพานชางเผอืก จํานวน  1,740,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงสะพานชางเผือก โดยทําการตกแตงสะพานใหมีองคประกอบที่มีอัต

ลักษณลานนา ขนาดกวางประมาณ 10.00 เมตร ยาวประมาณ 82.00 เมตร รวมทางเทา พรอมติดต้ัง

ไฟฟาสองสวาง และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปางฯ  

 เหตุผลเนื่องจากไดตรวจสอบกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง แจงวาปจจุบัน 

อยูระหวางการโอนภารกิจดานงานบํารุงรักษาสะพานใหแกกรมทางหลวงชนบท การถายโอนภารกิจยังไม

แลวเสร็จสมบูรณ จงึไมสามารถสงมอบพื้นที่ใหเทศบาลเพื่อดําเนนิการได จงึขอลดรายจายดังกลาวนี้ 

มตคิณะกรรมการแปรญัตตฯิ  คณะกรรมการแปรญัตตฯิ เสยีงขางมาก มมีตเิห็นดวยกับคํา

แปรฯ  จํานวน  4  เสยีง 

คณะกรรมการแปรญัตตฯิ  เห็นดวยกับรางเดมิ จํานวน  -  เสยีง (ไมม)ี 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ผมจะขอมติที่ประชุมสภา เก่ียวกับการแปรญัตติฯ หนาที่ 2 - 235 ขอลดรายจาย

สมาชิกสภาฯ ทานใดเหน็ดวยกับมตขิองคณะกรรมการแปรญัตตฯิ ซึ่งเห็นดวยกับคําแปรฯ โปรดยกมือข้ึนครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นดวยกับมติคณะกรรมการ

แปรญัตตฯิ  จํานวน 12 เสยีงครบั 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิสภาฯ ทานใดเห็นดวยตามรางเดิม โปรดยกมือครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นดวยตามรางเดิม ไมมี 

นอกนัน้งดออกเสยีง 
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มตทิี่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติเสยีงขางมาก จํานวน 12 เสียง เห็นดวยกับมติคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ ขอลดรายจาย หนาที่ 2 - 235 ตามรายละเอียดประมาณการรายจาย งบประมาณ

รายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด

ลําปาง ที ่ตั ้งจายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและส่ิงกอสราง คา

กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงสะพานชางเผอืก จํานวน  1,740,000 บาท  เพื่อจายเปน

คาปรับปรุงสะพานชางเผอืก โดยทําการตกแตงสะพานใหมีองคประกอบที่มีอัตลักษณลานนา ขนาดกวาง

ประมาณ 10.00 เมตร ยาวประมาณ 82.00 เมตร รวมทางเทา พรอมติดตั้งไฟฟาสองสวาง และงานอื่น ๆ 

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปางฯ , เห็นดวยตามรางเดิม จํานวน – เสียง (ไมมี) , และงดออกเสียง 

จํานวน 7 คน 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายนพดล  ผดุงพงษ 

นายนพดล  ผดุงพงษ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ผมฟงเสยีงทานประธานแลว เหมือนออน

แรงลงไปทุกที ขณะน้ีเวลา 12.20 น. แลวครับ ทานประธาน ผมขอเสนอใหพักการประชุมกอนครับ 

ขอบคุณครบั 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ผมนําปรกึษาที่ประชุมนะครับ ในระเบยีบวาระเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณ เหลอื

อกีเพยีง 2 ขอเทานั้นนะครับ ขอใหจบเรื่องนี้กอนดีหรอืไมครับ แลวจึงพักการประชุมฯ เพื่อรับประทาน

อาหารกลางวัน เชญิ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย 

นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

คําแปรขอลดรายจายหนาที่ 2 – 271 น้ัน เปนคําแปรที่มกีารขอสงวนคําแปรไว อาจตองใชเวลาสักหนอย 

จงึขอเสนอพักการประชุมกอนดหีรอืไมคะ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ขณะนี้เวลา 12.20 น. กระผมจะพักการประชุมช่ัวคราว เพื่อรับประทานอาหาร

กลางวัน และเริ่มประชุมตอไปในเวลา 13.30 น. 

 

-พักรับประทานอาหารกลางวัน- 

 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เม่ือถึงเวลา 13.30 น. และครบองคประชุมแลว ผมจะดําเนนิการประชุมตอไป 

ขอลดรายจาย หนาที่ 2 – 271  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน

ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น งบลงทุน คาครุภัณฑ  ครุภัณฑอื่น รายการ รถลากจูงพรอมบุษบก ตั้งไว 

9,999,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดทํารถลากจูงพรอมบุษบก  ประดิษฐานองคพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์

เมอืงลําปาง  โดยจัดทํารถลากจูง 4 ลอ ประดับตกแตงลวดลาย ขนาดกวางไมนอยกวา 2.00 เมตร ยาว 

4.00 เมตร  พรอมบุษบกยอมุมสูงไมนอยกวา 2.50 เมตร  และงานอื่น ๆ  จํานวน 9 คัน ๆ ละ  

1,111,000 บาท เปนเงิน 9,999,000 บาท  ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง (ตามราคาใน

ทองถ่ิน) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 

มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 

3/2561 หนาที่ 98 ลําดับที่ 19 ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการศกึษา) 

มตคิณะกรรมการแปรญัตตฯิ  คณะกรรมการแปรญัตตฯิ เสียงขางมาก  มีมตเิห็นดวยใหคงตาม

รางเดมิ จํานวน  4  เสยีง 

 คณะกรรมการแปรญัตติฯ เหน็ดวยกับคําแปรฯ จํานวน  -  เสยีง  (ไมมี) 

 โดย นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย  ขอสงวนคําแปรญัตตไิว 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในกรณนีี้ ผูยื่นคําแปรญัตติ ไดสงวนคําแปรญัตติไว ขอเชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย  

ผูสงวนคําแปรฯ ครับ 

 นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ประการแรกคือสถานที่จัดเก็บ วา

จะเก็บไวที่ไหน และมีนโยบายจะเอามาจัดแสดงใหประชาชนไดชมหรือไม แตดูตามแบบแลว เหมือนกัน

หมดเลยทั้ง 9 คัน ก็ไมรูจะจัดแสดงเพื่ออะไรนะคะ ดูแลวไมมีแนวคดิ ไมมีศิลปะในการออกแบบนะคะ 

ประการที่สองคือ เรื่องแนวคิดในการออกแบบ ไดไปขอแบบแปลนจากสํานักการชางมา ก็ยังไมเห็นวา

ใครเปนผูออกแบบและเอาแนวคิดมาจากไหนในการออกแบบรถบุษบก อยากถามฝายบรหิารวา รถทั้ง 

9 คันจะแหพระองคใดบาง เพราะเทาที่ไปดูขอมูลขบวนแหปใหมเมืองประจําทุกปของเทศบาลนคร

ลําปาง ก็จะมีการแหพระทั้งหมด 5 องค องคแรกคอืพระแกวดอนเตา จากวัดพระธาตุลําปางหลวง ก็

จะมีรถบุษบกประจําพระแกว ของเทศบาลนครลําปางอยูแลว องคที่สอง คอื รถบุษบกพระเจาไมแกน

จันทร วัดปาตันนาครัว องคที่สาม คือ พระเจาทองทิพย วัดทรายมูล องคที่สี่ คือ พระเจาแสนแส

ทองคํา วัดเจดียซาว องคที่หา คือ พระเจาขุนแสนหามแกวโคมคํา วัดพระธาตุเสด็จ สําหรับพระแกวมี

รถบุษบกอยูแลว ก็เหลือเพยีงส่ี แตฝายบริหารจะสรางใหมอีก 9 คัน แลวอีกหาองคจะแหพระอะไรคะ 

ทานคดิไวหรอืยัง ตรงน้ีขอคําตอบดวยนะคะ สวนงบประมาณของป 2562 ก็มีอีกงบประมาณหนึ่งที่ฝาย
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บรหิารไดตัง้ไวสําหรับรถบุษบก อัญเชิญพระเจาแกวมรกต เปนเงิน 420,000 บาท (สี่แสนสองหม่ืนบาท) 

ทําจากไมเนื้อแข็ง ประดับดวยงานแกะสลักจากไมสัก ถารวมกับรถบุษบกอีก 9 คันที่ฝายบริหารตั้ง

งบประมาณไว 9,999,000 บาท (เกาลานเกาแสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) ทัง้หมดเปน 10,419,000 บาท 

(สิบลานสี่แสนหน่ึงหมื่นเกาพันบาทถวน) รวมแลวมีรถบุษบกทัง้หมด 10 คัน แหประจํา 5 องค อีก 5 องค

แหพระอะไรคะ ไมทราบวาฝายบริหารคิดยังไง ถึงไดต้ังงบประมาณเยอะขนาดน้ี ขอทางฝายบริหาร

ตอบใหสมาชิกหายสงสัยดวยนะคะ เพื่อประกอบการพิจารณา เพราะทานสมาชิกหลาย ๆ ทานก็

อยากจะทราบเหตุผลของการใชเงินจํานวนมากขนาดนี้นะคะ ประการที่สาม คือ เรื่องความจําเปน 

เพราะพระทั้ง 5 องคก็มีรถบุษบกประจําพระแตละองค แตละวัดอยูแลวนะคะ และใชเปนประจําทุกป 

เพราะฉะนั้นเราก็ไมมีความจําเปนใด ๆ เลยที่จะตองไปจัดสรางรถบุษบกขึน้มาใหม และหากสรางแลว

จะมอบใหวัดแตละวัดที่อยูนอกเขตเทศบาลเอาไปจัดเก็บหรอืไม หรอืจะเอาไวที่ไหน เปนสมบัติของใคร  

เงนิจํานวนสิบลานบาทในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ เราควรเอาเงินงบประมาณไปกระตุนเศรษฐกิจนาจะมี

ประโยชนมากกวาหรือไมคะ หรือเอาเงินไปพัฒนาเจาหนาที่ ขาราชการ เยาวชน ผูดอยโอกาส หรือ

คนชรา จะมีประโยชนกวาที่จะเอามาสรางรถบุษบก ซึ่งมีอยูแลว และไมจําเปนเลย และแพงดวย ก็

อยากจะทราบเหตุผลวา ทางฝายบรหิารจะสรางรถบุษบกทําไม เพื่ออะไร และมีความจําเปนมากขนาด

ไหน ประการสุดทายคือ เรื่องของความคุมคา อยางที่ไดเรียนไปแลววา ของเดิมมีอยูแลว เราก็ไมมี

ความจําเปนตองเสียเงินมากขนาดนี้ หาคันที่มีอยูแลว เราจัดตั้งเปนงบประมาณซอมแซมก็ได ก็

ประหยัดเงินไปเยอะ หากฝายบริหารคิดวามีความจําเปนที่จะจัดสรางรถบุษบกทัง้ 9 คัน ปหนาทานทํา

งบประมาณเขามาใหมก็ได ไปเตรยีมความพรอม ไปวางแนวคดิ ไปออกแบบใหพรอมกวานี้ แลวจึงเสนอ

เขามาใหมในปหนาก็ไดนะคะ ไมไดมีความจําเปนขนาดนั้นนะคะ ความลาชาอาจจะเปนเรื่องดีนะคะ 

เหมือนมีทานหนึ่งไดอธิบายเรื่องการกอสรางศาลหลักเมืองไววาเปนสถาปตยกรรมลานนา การทํา

ลวดลายตาง ๆ ใชชางฝมือเปนคนพื้นเพชาวลําปาง จะไดเขาใจอารมณแบบลําปาง มีความจําเปน

จะตองบรรจงงานในรายละเอยีดเพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจของคนลําปาง งานจึงไดลาชา ถาทานนายกฯ 

ใชตรรกะเดียวกัน ใชความประณีตในการทํางานศิลปะเพราะรถบุษบกเปนงานศิลปะ ทานก็นาเอา

กลับไปทบทวนนะคะวา ชาหนอยก็ได ปหนาคอยทํา ไมใชเรื่องเรงดวน ขอฝากทานสมาชิกทุกทานชวย

พิจารณาดวยวา รถบุษบกทั้ง 9 คัน รวมงบของรถพระเจาแกวอีก รวมเปนสิบกวาลานบาท มีความ

จําเปนขนาดนั้นหรือไม ที่จะตองจัดสรางใหได จากเหตุผลทั้ง 4 ประการที่ไดอธิบายมานั้น ขอทาน

สมาชิกชวยพจิารณาในเหตุผลตามที่ดฉิันไดกลาวมานี้ดวยนะคะ คอื 1. สถานที่จัดเก็บ 2. แนวคิดในการ

ออกแบบ 3. ความจําเปน 4. เรื่องความคุมคา เงนิงบประมาณเปนเงนิภาษจีากพี่นองประชาชนควรใชให

เกิดประโยชนสูงสุด ไมใชใชตามอําเภอใจของใครคนใดคนหนึ่ง สมาชิกก็มีสวนรวมในการพิจารณา 

ไตรตรองเงนิจํานวนนี้ใหถี่ถวน แลวอกีประการหน่ึงจะขอหารอืทานประธานวา เนื่องจากประเด็นนี้เปนที่

สนใจของพี่นองประชาชน เพราะเปนเงนิจํานวนมาก ขอหารือทานประธานวา ในการลงมติฯ จะขอเปน

การขานชื่อฯ ขอทานประธานพจิารณาดวยคะ 
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 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอ

อนุญาตใหความกระจาง ซึ่งกระผมเองไดชี้แจงและขอสงวนความเห็นประกอบการช้ีแจงใหกับสมาชิก

สภาฯ ผูทรงเกียรตไิดประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว คือ เรื่องการจัดสรางรถบุษบกจํานวน 9 คัน 

สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรตกิอนที่เราจะตัดสินใจทําอะไรลงไป จะมีเหตุมีผลอยูในตัวของมันอยูแลว เริ่ม

ตั้งแตคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ทุกขั้นตอนผมไดอธบิายตลอดวา ใหคณะกรรมการได

พจิารณาแผนจนเขาสูเรื่องของการจัดทํางบประมาณ ในการตัดสินใจก็ตองมีที่มาที่ไป และตองเขาใจใน

บรบิทของแตละโครงการดวย โครงการจัดทําบุษบก 9 คัน ในพื้นฐานเดิมรถบุษบกที่เราใชสําหรับแหใน

เทศกาลสงกรานต ไมใชมีเพียง 5 บุษบกรวมทั้งองคพระเจาแกวดวย องคพระเจาแกวมีอยู 2 บุษบก 

บุษบกที่หน่ึง คอืใชแหจากวัดพระแกวเขาสูในเมือง และอีกบุษบกหนึ่งก็คือใชเขาสูขบวนแหในวันที่ 13 

เมษายน ทุกป ถามวาบุษบกที่ใชแหทําไมไมใชบุษบกเดียวกัน เพราะบุษบกที่ใชแหเปนบุษบกขนาดใหญ

ใหสมเกียรติกับองคพระเจาแกวมรกตที่เขาสูขบวนแหนั้น ไมสามารถที่จะใชสําหรับเดินทางไกลได 

จําเปนตองสรางบุษบกขึน้มาใหมอกีบุษบกหนึ่ง ซึ่งยกขึ้นยกลงบรรจุในรถหกลอสําหรับขับเคลื่อนเขามา

สูในเมือง โครงการที่หนึ่งที่ไดจัดสรางและไมเกี่ยวของกับ 9 บุษบกกอนที่ผมจะพูดตอไปนั้น เปนอีก

บุษบกหนึ่งซึ่งเมื่อปที่ผานมาไดเกิดอุบัติเหตุคลองกับสายไฟหัก ทางวัดพระธาตุลําปางหลวงขอใหทาง

เทศบาลซอมแซมปรับปรุง และทําใหมในรถบุษบกที่จะใชแหองคพระเจาแกวจากวัดพระแกวดอนเตามา

สูในเมือง นี่ก็เปนคําตอบในสวนเกินจาก 9 บุษบกที่จะอธิบายตอไป กอนที่จะพูดถึงบุษบก 9 คัน บุษบก 

4 คันที่อยูในวัดนอกเขตเทศบาล เหมือนที่ทานสมาชิกสภาไดพูดถึงเมื่อสักครู วัดในเขตเทศบาลมี

ทัง้หมด 45 วัด บุษบกหรอืขบวนจุมพระในวันที่ 13 เมษายนของทุกป วัดที่อยูในเขตเทศบาลทั้งหมด 45 วัด 

ไมมพีระองคใดเลยที่นําเขาสูขบวนแหอยางเปนทางการ และยังไมมีบุษบกใด ๆ รองรับสําหรับพระที่อยู

ในวัด 45 วัดในเขตเทศบาล แมแตบุษบกเดยีว บุษบกที่อยูประจําวัด 4 วัด ไมวาจะเปนพระแสนแส พระ

เจาทองทิพย มีบุษบกรองรับเรียบรอยแลว เราถึงตั้งชื่อวาขบวนจุมพระ บุษบกดังกลาวนี้บรรจุอยูที่วัด

นัน้ ๆ พอถงึวันที่ 13 เมษายน ก็จะแหลงมาเพื่อบรรจุในขบวนแหรอบเมอืงในทุก ๆ ป เชนเดียวกันบุษบก 

9 คันที่จะเกิดข้ึน ไมไดมีเพียงเทศบาลนครลําปางที่เปนหนาที่หลักตามขอระเบียบกฎหมายที่จะตองมี

การสงเสรมิวัฒนธรรมประเพณ ีประกอบกับภาวะการเงนิการคลังของเราพรอมที่จะทําในครั้งเดียว 9 คัน

ได รูปแบบของการจัดเก็บก็ไมตางกัน รูปแบบของการบริหารจัดการในรูปของบุษบกทั้ง 9 คันก็ไม

ตางกันครับ เพราะเมื่อสรางเสร็จเรียบรอยแลว สภาวัฒนธรรมของเทศบาลนครลําปางก็ตองหารือวา 

ในจํานวน 45 วัดจะเอาวัดไหนบาง 1. เปนวัดที่มีพระสามารถนําเขาสูขบวนแหได 2. สามารถเก็บบุษบก

ไวที่วัดได ไมใชเปนการมอบใหกับวัด เปนสมบัตขิองเทศบาล ซึ่งก็เหมือนบุษบกขององคพระเจาแกว ถา
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หากเสีย ทําใหม เทศบาลก็ตองเปนผูรับผดิชอบ เรื่องถัดมาก็ดวยเหตุผล เมื่อวัดในเทศบาล 45 วัด ได

คัดเลือกใหบุษบกประจําอยูที่ 9 วัดนั้น ก็จะเปนการสงเสรมิ ในเม่ือนํามาเขาสูขบวนแหเรียบรอยแลว 

ประชาชนไดรับรู ยกตัวอยางเชน วัด ก บุษบกอยูในวัด ก ทุก ๆ ป วัด ก ก็นําขบวนแหมาสูขบวนจุมพระ 

เปนการสงเสริมการทองเที่ยว เปนหนาที่ของเทศบาลที่จะสงเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ผิด

ตรงไหนที่จะตองทํา และสถานะการเงินการคลังมี จะตองทําปละคันทําไม ในเมื่อสถานะการเงินการ

คลังของเทศบาลนครลําปางสามารถจะทําในปเดียว 9 คัน 10 คัน 20 คันยังทําไดเลย เพราะฉะนั้น 

ความจําเปนในที่นี้ ผมเช่ือม่ันวามีความจําเปนที่จะตองทํา เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยว และเปน

อํานาจหนาที่ของเทศบาลที่จะตองสงเสรมิและสนับสนุนเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ถามความ

คุมคามหีรอืไม คอืเกนิความคุมคา เพราะทําครัง้เดียวสามารถใชไดตลอดไป ไมไดทําทุกป และถาไมทํา

ปนี้ รอไปอีก 10 ป เงินจํานวนเทาน้ีก็ไมสามารถที่จะทําไดแลว สวนรูปแบบแนวคิดตาง ๆ เราก็ตอง

เคารพในการทํางานของทางสถาปนิก เพราะในงบประมาณก็ไดอธบิายแลววา เปนศิลปะทางลานนา คง

ตองไปหารูปแบบวา ทัง้ 9 คันนัน้ ศิลปะทางลานนาจะออกแบบอยางไรใหเหมาะสมกับจํานวนเงินที่มีอยู 

ใหคุมคากับเงนิที่ตองลงทุน ผมเชื่อม่ันวา รถบุษบกทั้ง 9 คันมีความจําเปนพรอมที่จะเขาสูขบวนแหจุม

พระ และคดิวาคุมคา เปนการสงเสรมิศาสนาวัฒนธรรมประเพณใีหสบืทอดตอไป ขอบคุณครับ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย   

 นางสาวอมลยา เจนตวนิชย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ยังไมชัดเจนนะคะวาจอดไวที่ไหน 

แสดงวาฝายบรหิารมีแผนงานแบบคราว ๆ เทานัน้วาจะสราง เพราะทานก็พูดเองวา ใน 9 วัด จะเลือก

มาจาก 45 วัด มีแผนแตยังไมรูวาจะเปนวัดไหน แหพระอะไร เปนไปไดอยางไรคะ และทานก็ยังบอกวา 

ใหสถาปนิกออกแบบ นี่เปนงานศิลปะนะคะทาน ตองใชชางฝมือที่มีความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม

ประเพณี ไมใชสถาปนิก เพราะไมใชงานกอสราง เปนงานที่ตองใชความละเอียดออน เหมือนที่ทานพูด

ถึงศาลหลักเมืองวา ละเอียดออน จึงตองใชเวลานาน ๆ กวาจะเสร็จ ถาม 3 รอบก็ยังไมรูเลยวาจะ

จัดเก็บที่ไหน แลวในสวนที่วา 9 วัด จะคัดเลอืกจาก 45 วัด ทานจะใชวิธีการอยางไร ใหประชาชนมีสวน

รวมหรอืไม หรือมาจากกรรมการที่ทานตั้งขึ้นมา วิธีการทํางานเปนอยางไร ไมชัดเจนเลยคะ เขาใจอยู

แลววา เราตองรักษาประเพณีวัฒนธรรม มีวิธีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเยอะแยะ ไม

จําเปนตองเปนการจัดสรางวัตถุเลย วัฒนธรรมเปนเรื่องละเอียดออน ออนโยน เปนเรื่องของจติใจ ไมใช

เรื่องของวัตถุนะคะ แบบก็ไมชัดเจน งบประมาณ 9,999,000 บาท (เกาลานเกาแสนเกาหม่ืนเกาพัน

บาทถวน) ออกมาไดอยางไร แบบของสํานักการชางคืออะไร ในเมื่อทานบอกวาแบบยังไมเรียบรอย

สมบูรณ ตองไปออกแบบ คอืสับสนกับทานผูบรหิารจริง ๆ คะ ใชเงนิเยอะขนาดนี ้แตไมมีอะไรเลย แลว

จะใหสมาชกิสภาเทศบาลรับรองงบประมาณใหทานไดอยางไร ทานสมาชกิสภาฯ ก็ลองพิจารณาดูนะคะ
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วาสมควรใหหรอืไม เพราะเรื่องนี้ประชาชนใหความสนใจอยางมากวา สมาชกิสภาทานใดบางที่ปกปอง

รักษาเงนิงบประมาณของพี่นองประชาชนนะคะ ขอบคุณคะ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกยีรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ผม

ก็ยังมั่นใจนะครับวา โครงการนี้เปนโครงการที่เกิดประโยชนทั้งเรื่องของความคุมคา และผมเชื่อม่ันวา 

ผานการพิจารณาของสมาชิกสภาก็คงจะทราบเหตุผลตามอํานาจหนาที่ของทางเทศบาล สําหรับเรื่อง

ของการบรหิารจัดการตาง ๆ ก็เปนหนาที่ของคณะผูบริหารที่จะตองไปจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

พี่นองประชาชน เพราะฉะน้ันก็ไมมีความจําเปนที่จะตองอธิบายไปมากกวานี้แลว บอกไดเพียงวา มี

ความจําเปนและเปนไปตามอํานาจหนาที่ของทางเทศบาลครบถวนทุกประการ ขอบคุณมากครบั 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย   

 นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ถามไปก็คงไดรับคําตอบเดิม ๆ 

เพราะทานนายกฯ บอกวา ไมมีความจําเปนจะตองอธิบายอะไรไปมากกวานี้ คือ ผูบริหารนะคะทาน 

เงินไมใชนอย ๆ นะคะ พูดอยางนี้ไดอยางไร หรือยังนึกไมออกวาจะตอบอยางไร เพราะไมไดวางแผน

อะไรไวเลย ขอเงนิไวกอน ขอบคุณคะ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เมื่อสักครู คุณอมลยา เสนอใหลงมตดิวยวิธีเรียกช่ือ ถูกตองนะครับ การเสนอใหมีการ

ออกเสียงลงคะแนนวิธีเรียกชื่อ  ตองมีผูเสนอรวมไมนอยกวา 3 คนนะครับ ขอผูเสนอรวมดวยครับ 

ผูเสนอรวมครบนะครับ ขอผูรับรองครับ มีผูรับรองถูกตอง ตอไปผมจะขอมติที่ประชุมวาจะใหลงมติ

ดวยวิธีเรยีกชื่อ หรอืดวยวิธยีกมือนะครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหมีการลงมติดวยวิธีเรียกชื่อฯ 

ตามที่คุณอมลยาฯ กับพวก เสนอ โปรดยกมอืข้ึนครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นชอบใหลงมติดวยวิธีการ

เรยีกชื่อฯ จํานวน 7 เสยีงครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใดไมเห็นดวย โดยใหลงมตดิวยวธิกีารยกมอื โปรดยกมอืขึ้นครับ 
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 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นดวย โดยใหลงมติดวย

วธิกีารยกมอืฯ จํานวน 10 เสยีง 

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตไิมเห็นดวยเสยีงขางมาก จํานวน 10 เสยีง โดยใหลงมตดิวยวธิีการยกมอื 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย 

 นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ดฉิัน นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในเม่ือมติเปนอยางไร ก็ยอมรับมติ

ที่ประชุมนะคะ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย ขอแสดงความเห็นวา ไมเห็นดวยกับงบประมาณ 

9,999,000 บาท (เกาลานเกาแสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) คะ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ตอไปผมจะขอมตทิี่ประชุมสภา เกี่ยวกับการแปรญัตติฯ หนาที่ 2 - 271 สมาชิกสภาฯ 

ทานใดเห็นดวยกับมตขิองคณะกรรมการแปรญัตตฯิ ซึ่งเห็นดวยตามรางเดิมฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นดวยกับมติคณะกรรมการ

แปรญัตตฯิ ตามรางเดมิ  จํานวน 10 เสยีงครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิสภาฯ ทานใดเห็นดวยตามคําแปรฯ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นดวยตามคําแปร 8 เสียง 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติเสยีงขางมาก จํานวน 10 เสียง เห็นดวยกับมติคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ  ใหคงตามรางเดิม  ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถิ่น งบลงทุน คาครุภัณฑ  ครุภัณฑอื่น  รายการ  รถลากจูงพรอมบุษบก ตั้งไว  

9,999,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดทํารถลากจูงพรอมบุษบก  ประดิษฐานองคพระพุทธรูปที่ศักด์ิสิทธิ์

เมืองลําปาง โดยจัดทํารถลากจูง 4 ลอ ประดับตกแตงลวดลาย ขนาดกวางไมนอยกวา 2.00 เมตร ยาว 

4.00 เมตร  พรอมบุษบกยอมุมสูงไมนอยกวา 2.50 เมตร  และงานอื่น ๆ  จํานวน 9 คัน ๆ ละ  

1,111,000 บาท เปนเงิน 9,999,000 บาท  ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง (ตามราคาใน

ทองถิ่น)  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน  ดวนมาก  ที่  มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 

9 มถิุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 

3/2561 หนาที่ 98 ลําดับที่ 19  ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการศกึษา) , เห็นดวยตามคําแปร  จํานวน 

8 เสยีง , และงดออกเสยีง จํานวน 1 คน 



 

 

46

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัต ิ

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอกราบเรียนทาน

ประธานฯ ใหทานเลขาบันทึกชื่อผมดวยวาเปนผูที่เห็นดวยกับคําแปร และไมเห็นชอบกับญัตติในเรื่อง

ของการจัดสรางรถบุษบกครบั 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายณัฐกติติ์  บรรจงจิตต 

นายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เสยีงสวนมากใหลงมติดวยการยกมือ

ไปแลวครับ ทานประธาน จงึไมตองบันทกึชื่อตามที่เสนอแลวครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายบรบิูรณ  บุญยูฮง 

นายบรบิูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบรบิูรณ  บุญยูฮง  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ผมเคารพมตขิองที่ประชุมที่ใหใชวิธีการ

ยกมือ แตวา ผมขอใหที่ประชุมไดบันทึกวา ผมเปนคนหนึ่งที่เห็นดวยกับคําแปรของผูเสนอคําแปร 

ขอบคุณครบั 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มตทิี่ประชุมใหใชวิธียกมือฯ และผมไดดําเนินการขอมตฯิ เสร็จสิ้นเรยีบรอยแลว สวนที่

มีผูขอใหบันทึกช่ือนั้น ก็จะปรากฏคําพูดของทานอยูในรายงานนี้ เขาใจตามนี้นะครับ ตอไป ระเบียบ

วาระที่ 4 ขอ 4.3 

 

4.3 ญัตต ิเรื่อง ญัตตริางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของเทศบาลนครลําปาง (วาระที่ 3) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ตอไปการพิจารณาในวาระที่ 4.3 กอนที่ผมจะขอมติจากที่ประชุม ผมขอเชิญทาน

เลขานุการสภา ชี้แจงขอระเบยีบกอนครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 ขอ 4.3 
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ญัตติ เรื่อง ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาล

นครลําปาง (วาระที่ 3) ผมมีระเบียบฯ เรียนแจงใหที่ประชุมเพื่อใชประกอบการพิจารณาในระเบียบ

วาระนี้ คอืระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไข

เพิ่มเติม ขอ 52 บัญญัติหลักการวา การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปรายฯ และ

วรรคสอง ความวา ในการพจิารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรอืไม 

เขาใจตามนี้นะครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ตอไปผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 ขอ 4.3 เรื่อง 

ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง 

(วาระที่ 3) วาจะใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือไม 

สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง  ขอโปรดยกมอืขึ้น  

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให

ตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  จํานวน 14 เสยีงครบั 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  ขอโปรดยกมอืครับ   

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบใหตราเปน

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง

ลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 2 เสยีงครับ นอกนัน้งดออกเสยีง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 

14 เสียง , ไมเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 2 เสียง , และงดออกเสียง 3 คน 

 

ระเบยีบวาระที่  5 เร่ืองที่เสนอใหม 

1.1 นายกเทศมนตรีนครลําปางแจงเรื่อง แกไขแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 

2564) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 3/2561 เทศบาลนครลําปาง 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม ขอ 5.1 นายกเทศมนตรีนครลําปางแจงเรื่อง แกไข
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 เทศบาลนครลําปาง  

เชญิ ฝายบรหิาร 

 นายสมเกยีรต ิอัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูไดรับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง แจงเรื่องแกไขแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561 เทศบาลนครลําปาง 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง  แกไขแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561  

เทศบาลนครลําปาง 

--------------------------------------- 

ตามที่เทศบาลนครลําปาง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561  ตัง้แตวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นัน้  

เพื่อใหถูกตองตรงตามขอเท็จจริงและภารกิจหนาที่รับผิดชอบของหนวยงาน จึงอนุมัติใหแกไข

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561 ดังน้ี 

1. หนาที่ 26           

 จากเดมิ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม           

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน และยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนา

ตามผังเมอืงรวม ปรับภูมทิศันเมอืง และการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ลําดับที่ 1 โครงการปรับปรุงอาคารศูนยสงเสริมสมรรถนะทางกาย (สวนเขลางคฟตเนส)  

หนวยงานรับผดิชอบหลัก สํานักการชาง สวนควบคุมการกอสราง งานวศิวกรรมโยธา 

ขอแกไขเปน             

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนา

สังคม/ชุมชน 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล : การสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของ

ประชาชน 

  

    2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับที่ 1 โครงการปรับปรุงศนูยบรหิารสมรรถภาพทางกาย (สวนเขลางคฟตเนส)  

หนวยงานรับผดิชอบหลัก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

2. หนาที่ 18 ลําดับที่ 1 โครงการปรับปรุงอาคารมิวเซยีม เพื่อเปนพพิธิภัณฑการเรียนรูลําปาง 

จากเดมิ หนวยงานรับผดิชอบหลัก สํานักการชาง สวนควบคุมการกอสราง งานวศิวกรรมโยธา 

ขอแกไขเปน หนวยงานรับผดิชอบหลัก สํานักการศกึษา 

รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทาย 

ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 24  

 จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดอืน  สงิหาคม พ.ศ.  2561 

กติตภิูม ิ นามวงค 

(นายกิตตภิูม ิ นามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 
 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยและจะสอบถามหรอืไมครับ  ไมมีนะครับ ผมถอืวาที่ประชุม

รับทราบนะครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 5.2 นายกเทศมนตรีนครลําปางแจงเร่ือง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 

– 2564) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2561 เทศบาลนครลําปาง 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม ขอ 5.2 นายกเทศมนตรีนครลําปางแจงเรื่อง 

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 เทศบาล

นครลําปาง  เชญิ ฝายบรหิาร 

 นายสมเกยีรต ิอัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูไดรับ
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มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง แจงเรื่องประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 

2564) เพิ่มเตมิ/เปลีย่นแปลง ครัง้ที่ 4/2561 เทศบาลนครลําปาง 

 

 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง  ใหใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561  

เทศบาลนครลําปาง 

--------------------------------------- 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2561 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลนครลําปางและประชาคมทองถ่ิน โดยไดรับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีนครลําปางเรียบรอยแลว 

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548 และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 22(3) “ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป” 

เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว จึงประกาศใหใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 

2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 4/2561 โดยใหมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ไดประกาศ 

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  

 ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือน  สงิหาคม พ.ศ. 2561 

กติตภิูม ิ นามวงค 

(นายกิตตภิูม ิ นามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 
 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยและจะสอบถามหรอืไมครับ  ไมมีนะครับ ผมถอืวาที่ประชุม

รับทราบนะครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 5.3 ญัตติ เร่ือง ขอเสนอญัตติขอใหสภาเทศบาลนครลําปางมอบหมายสมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปาง เปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับทองถิ่น) เทศบาลนครลําปาง 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.3 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอใหสภาเทศบาลนครลําปาง

มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับทองถิ่น) 

เทศบาลนครลําปาง เชญิ ผูเสนอญัตตฯิ แถลงครับ 
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 นายสุรทัศน  พงษนิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ ทาน

สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสุรทัศน พงษนิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูไดรับมอบหมาย

จากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิ

ญัตต ิ

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ ขอใหสภาเทศบาลนครลําปางมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางเปน

กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับทองถิ่น) เทศบาลนครลําปาง 

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

  ขาพเจา นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ใหขอสภา

เทศบาลนครลําปาง มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางเปนกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ (ระดับทองถิ่น) เทศบาลนครลําปาง 

หลักการ 

 เพื่อขอใหสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามีมติมอบหมายใหสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

จํานวน 2 คน เขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับทองถิ่น) 

เทศบาลนครลําปาง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการกําหนด

หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ขอ 8 ซึ่งกําหนดไววา “ใหมีคณะกรรมการ

บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในแตละทองถิ่นหรือพื้นที่ประกอบดวย (3) สมาชิกสภาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินที่สภามอบหมาย จํานวน 2 คน เปนกรรมการ” 

เหตุผล 

 เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับทองถิ่น) เทศบาลนครลําปาง ชุด

ปจจุบันที่ไดรับแตงตั้งจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามคําสั่งสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ ที่ ค.01346/2557 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 น้ัน อยูในตําแหนงคราวละ 4 ป และจะ

ครบวาระในตําแหนง 4 ป ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 จึงมีความจําเปนขอใหสภาเทศบาลนครลําปาง

พิจารณามีมติมอบหมายใหสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวน 2 คน เขารวมเปนกรรมการใน

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับทองถ่ิน) เทศบาลนครลําปาง เพื่อเทศบาลนครลําปาง

จักไดแจงรายช่ือสมาชิกเทศบาลซึ่งไดรับมอบหมายจากเทศบาลนครลําปางไปยังสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาต ิเพื่อออกคําสั่งแตงตัง้เปนกรรมการตอไป 

 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

    (ลงชื่อ)      กติติภูม ิ นามวงค       ผูเสนอ 

(นายกิตตภิูม ิ นามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 
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 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในญัตตินี้มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไมครับ  ไมมีนะครับ เมื่อไมมี 

ผมขอใหที่ประชุมเสนอรายช่ือ คนที่ 1 กอนนะครับ ขอเชิญเสนอรายชื่อคนที่ 1 ครับ เชิญ นางสาวอมลยา  

เจนตวนชิย 

 นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

ดฉิัน นางสาวอมลยา เจนตวนชิย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิ 

เปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  คะ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) นางสาวอมลยาฯ เสนอ นายแพทยวัฒนาฯ เปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

ขอผูรับรองครับ ผูรับรองถูกตองนะครับ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไมครับ เชิญ นาย

ณัฐกติติ์  บรรจงจิตต 

 นายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสันต ิ เขียวอุไร  เปน

กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) นายณัฐกติติ์ฯ เสนอ นายสันตฯิ เปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ขอผูรับรอง

ครับ ผูรบัรองถูกตองนะครบั  มสีมาชกิทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรอืไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมีผม

จะขอมตทิี่ประชุมเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับทองถิ่น) เทศบาลนครลําปาง คนที่ 1 

ระหวางนายแพทยวัฒนา และนายสันติ นะครับ สมาชกิทานใดเห็นควรเลอืกนายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิ

เปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ 1 โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นดวยกับการเสนอ

นายแพทยวัฒนาฯ จํานวน 7 เสยีง 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัต ิ

 นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานฯ ครับ 

ในกรณนีี้ ผูถูกเสนอช่ือสามารถยกมอืเห็นชอบตนเองไดหรอืไมครับ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ไดครับ 

 นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ถาเชนนัน้ ผมขอยกมือ

สนับสนุนตนเองดวยครับ 
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 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง สรุปวา เห็นดวยกับการเสนอ

ชื่อ นายแพทยวัฒนาฯ จํานวน 8 เสยีง ครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นควรเลือกนายสันติฯ เปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

คนที่ 1 โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นดวยกับการเสนอนายสันตฯิ 

จํานวน 8 เสยีง 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เมื่อทั้งสองทานมีคะแนนเทากัน ดังนัน้ผมขอใชอํานาจประธานฯ ออกเสียงเพิ่มข้ึนเปน

เสียงชี้ขาด โดยผมเลือกนายสันติฯ อีก 1 เสียงครับ 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเลือก นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เปน

กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับทองถิ่น) เทศบาลนครลําปาง คนที่ 1 จํานวน 9 เสยีง 

 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ตอไปขอเชิญเสนอรายชื่อกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ 2 ครับ เชิญ  

นายสุบนิ  ชุมตา 

 นายสุบิน  ชุมตา  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

กระผม นายสุบนิ  ชุมตา สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายพิทักษ  แสนชมภู เปนกรรมการ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ 2 ครับ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) นายสุบนิฯ เสนอนายพทิักษฯ เปนกรรมการฯ คนที่ 2 ขอผูรับรองครับ ผูรับรองถูกตอง

นะครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรอืไมครบั เชญิ นายนพดล  ผดุงพงษ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอ นายสมหมาย พงษไพบูลย 

เปนกรรมการฯ คนที่ 2 ครับ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) นายนพดลฯ เสนอนายสมหมายฯ เปนกรรมการฯ คนที่ 2 ขอผูรับรองครับ ผูรับรอง

ถูกตองนะครับ  มีทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไมครับ  ไมมีนะครับ เม่ือไมมีผมจะขอมติที่ประชุม

เลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับทองถิ่น) เทศบาลนครลําปาง คนที่ 2 ระหวางนาย

พิทักษฯ และนายสมหมายฯ นะครับ สมาชิกทานใดเห็นควรเลือกนายพิทักษ  แสนชมภู เปนกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ 2 โปรดยกมอืขึ้นครับ 
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 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นดวยกับการเสนอพิทักษ 

จํานวน 8 เสยีง 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นควรเลือกนายสมหมายฯ เปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นดวยกับการเสนอ

นายสมหมายฯ จํานวน 9 เสยีง 

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิลอืก นายสมหมาย  พงษไพบูลย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

เปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับทองถิ่น) เทศบาลนครลําปาง คนที่ 2 จํานวน 9 เสียง 

สรุป นายสมหมาย พงษไพบลูย เปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ 2 

 

 5.4 ญัตต ิเรื่อง ขอเสนอญัตต ิขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบิกตัดป) และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินอีก

หน่ึงป แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน และประถมศึกษา งบลงทุน หมวดคา

ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการศึกษา รายการชุดอุปกรณ เพื่อการเรยีนการสอนในรูปแบบ 

“หองเรียนอัจฉริยะ” งบประมาณ 1,350,000 บาท (หน่ึงลานสามแสนหาหมื่นบาทถวน) 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.4 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง

คําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบิกตัดป) และขออนุมัติขยาย

เวลาเบิกจายเงินอีกหนึ่งป แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน และประถมศึกษา งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการศึกษา รายการชุดอุปกรณ เพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ 

“หองเรียนอัจฉริยะ” งบประมาณ 1,350,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหาหมื่นบาทถวน) ขอเชิญ 

เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกอนครับ 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายจาตุรงค  พรหมศร  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

เกี่ยวกับระเบยีบวาระที่ 5 ตัง้แตขอ 5.4 ถึง 5.13 ผมมีระเบยีบที่เก่ียวของเพื่อนําเรยีนตอที่ประชุมแหงนี้ 

เพื่อใชประกอบการพิจารณาญัตติ โดยสังเขปดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ. 2543 ขอ 27 

บัญญัติไวเปนหลักการวา  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  

ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ

สภาทองถิ่น  และขอ 29 กําหนดวา การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา
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ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่

กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัตขิองสภาทองถ่ิน  รวมทัง้ขอ 31 กําหนดวา การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลง

คําช้ีแจงงบประมาณรายการที่ไดเบกิตัดปหรอืขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติ

จากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได หรอืขยายเวลาเบิกตัดป  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การรับเงนิ การฝากเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงนิขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2558 ขอ 59 ไดบัญญัติเปนหลักการวา ในกรณีที่มี

รายจายหมวดครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชเงินนั้น

ตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงนิตอสภาทองถิ่นไดอกีไมเกินระยะเวลา

หนึ่งป และระเบียบดังกลาวในขอ 59 วรรคสอง ไดบัญญัติวา หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิได

ดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคแรก  ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงนิไดไมเกินอกีหนึ่งป

ตอสภาทองถ่ิน หรอืกรณมีคีวามจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทําใหลักษณะ ปรมิาณ 

คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินได

อีกไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี รวมทั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 รวมทัง้ที่แกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2559 ใหใชแผน

สี่ปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณโดยระบุไวในขอ 25 ของระเบียบดังกลาว เม่ือที่ประชุมไดรับฟง

การชี้แจงระเบียบขอกฎหมายที่ใชประกอบการพจิารณาในญัตติขอ 5.4 – 5.13 เปนที่เขาใจแลว จากนี้

ผมจะมอบใหทานประธานฯ ดําเนนิการประชุมตอไปครับ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ ฝายบรหิาร 

 นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ ทาน

สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูไดรับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิ

ญัตต ิ

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชีแ้จงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560  (รายการเบิกตัดป)  และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินอีกหน่ึงป  แผนงานการศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรยีน และประถมศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการศึกษา 

รายการชุดอุปกรณ เพื่อการเรยีนการสอนในรูปแบบ “หองเรยีนอัจฉรยิะ” งบประมาณ 1,350,000 บาท 

(หนึ่งลานสามแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ขาพเจา นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอ

ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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(รายการเบิกตัดป) และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงนิอีกหนึ่งป แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรยีน

และประถมศกึษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการศกึษา รายการชุดอุปกรณ เพื่อการเรียน

การสอนในรูปแบบ “หองเรยีนอัจฉรยิะ” งบประมาณ  1,350,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหาหมื่นบาท

ถวน) แผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑการศึกษา รายการชุดอุปกรณเพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ “หองเรียนอัจฉริยะ” 

งบประมาณ 1,350,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหาหม่ืนบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(รายการเบิกตัดป) และขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจายเงิน แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรยีนและ

ประถมศกึษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการศึกษา รายการชุดอุปกรณเพื่อการเรยีน

การสอน ในรปูแบบ “หองเรยีนอัจฉรยิะ” งบประมาณ 1,350,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหาหม่ืนบาทถวน)          

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541      

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 31 การโอนการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายการที่ไดเบิกตัดป  หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจให

เบิกตัดป หรือขยายเวลาเบิกตัดป ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ขอ 59 วรรคสอง ความวา หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิได

ดําเนินการกอหน้ีผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งป

ตอสภาทองถ่ิน หรอืกรณมีคีวามจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทําให ลักษณะปริมาณ

คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา

เบิกจายเงนิไดไมเกินอกีหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณ ี

เหตุผล 

  เทศบาลนครลําปางไดตั้งงบประมาณรายจาย ประจําป 2560 แผนงานการศึกษา งานระดับ    

กอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการศึกษา รายการชุด

อุปกรณเพื ่การเรยีนการสอนในรูปแบบ “หองเรยีนอัจฉรยิะ” งบประมาณ 1,350,000 บาท (หนึ่งลานสามแสน

หาหมื่นบาทถวน) และเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

ประจําป พ.ศ. 2560 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560  สภาเทศบาลนครลําปางไดอนุมัติใหกันเงินกรณี

มไิดกอหน้ีผูกพันไวแลวและปจจุบัน    ก็ยังมิไดดําเนนิการกอหนี้ผกูพันตามที่สภาเทศบาลนครลําปางได

อนุมัติใหกันเงินแตอยางใด แตเนื่องจากคําช้ีแจงงบประมาณดังกลาวขางตน กลาวคือ  1) ชุดอุปกรณ 

Active Board พรอมติดตั้งจํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 1.1) รายการชุดอุปกรณเพื่อการเรียนการสอนใน

รูปแบบ “หองเรยีนอัจฉริยะ” ระบุคําวาชุด Mimio Teachb จํานวน 1 ชุด นั้นเปนชื่อยี่หอของเครื่องสราง

กระดานอัจฉริยะ ซึ่งมีเจาของลิขสิทธิ์และมีจําหนายแตเพียงเจาเดียว อาจเปนการจํากัดผูขายเหลือ
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เพียงรายเดียว ทําใหผูขายรายอื่น ๆ ไมสามารถเขามาเสนอขายได ดังนั้น จึงจําเปนตองขอแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการดังกลาว ดังนี้  

 
 

                        คําชี้แจงเดิม คําชี้แจงที่แกไข 

1) ชุดอุปกรณ Active Board พรอมตดิตั้ง  

จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 

   1.1) ชุด Mimio Teachb จํานวน 1 ชุด 

ประกอบดวย 

  - แทปบารรับสัญญาณบนกระดาน  

  - ปากกาสไตลัส สําหรับใชงานรวมกับแทปบาร 

  - USB เช่ือมสัญญาณกับคอมพวิเตอร 

  - สายชารจ 

  - แผนแมเหล็กยดึแทปบาร 

  - แผนซอฟทแวรโปรแกรม Mimio Teach 

   1.2) เครื่องมัลตมิเีดียโปรเจคเตอร ระดับ (XGA)  

     ขนาดไมนอยกวา 2,500 (ANSI Lumens)  

     จํานวน 1 ชุด มรีายละเอยีดดังนี้ 

  - เปนเครื่องฉายเลนสเดยีว สามารถตอกับ 

     อปุกรณเพื่อฉายภาพจากคอมพวิเตอร 

     และวดีโีอ 

  - ใช LCD Panel หรอืระบบ DLP 

  - ระดับ SVGA และ XGA เปนระดับความ 

     ละเอยีดของภาพที True  

  - ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวาง 

     ข้ันต่ํา 

  1.3) ขาแขวนโปรเจคเตอร  จํานวน 1 ชุด  

มรีายละเอยีดดังนี้ 

   - ใชตดิผนัง เหมาะกับเครื่องฉายระยะสัน้   

      Short Throw Projector 

   - รับน้ําหนักได 12 กโิลกรัม 

   - ปรับกมเงยได 

   - สามารถปรับความยาวได 1,200 mm. (Max) 

1) ชุดอุปกรณ Active Board พรอมตดิตั้ง  

จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 

   1.1) ชุด เครื่องสรางกระดานอัจฉริยะ จํานวน     

1 ชุด ประกอบดวย 

   - อุปกรณรับสัญญาณบนกระดาน 

   - ปากกาสําหรับใชงานรวมกับอุปกรณรับ

สัญญาณ 

   - USB เช่ือมสัญญาณกับคอมพวิเตอร 

   - สายชารจ 

   - แผนซอฟทแวร 

    1.2) เครื่องมัลติมเีดยี

โปรเจคเตอร ระดับ (XGA)  

           ขนาดไมนอยกวา 2,500 (ANSI Lumens)  

           จํานวน 1 ชุด มรีายละเอยีดดังนี้ 

   - เปนเครื่องฉายเลนสเดียว สามารถตอกับ 

      อุปกรณเพื่อฉายภาพจากคอมพวิเตอร 

      และวดีโีอ 

   - ใช LCD Panel หรอืระบบ DLP 

   - ระดับ SVGA และ XGA เปนระดับ 

      ความละเอยีดของภาพที่ True  

   - ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวาง 

      ข้ันต่ํา 

  1.3) ขาแขวนโปรเจคเตอร จํานวน 1 ชุด  

มรีายละเอยีดดังนี้ 

   - ใชตดิผนัง เหมาะกับเครื่องฉายระยะสัน้   

       Short Throw Projector 

   - รับน้ําหนักได 12 กโิลกรัม 

   - ปรับกมเงยได 

   - สามารถปรับความยาวได 1,200 mm. (Max) 
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คําชี้แจงเดมิ คําชี้แจงที่แกไข 

2) ชุดตดิตัง้กระดานไวทบอรดไรเงา พรอมตดิต้ัง 

จํานวน 1 ชุด มีรายละเอยีดดังน้ี 

     - กระดานไวทบอรดไรเงา 

(ECO Ceramic Whiteboard)    

    - ขนาดประมาณ 1.20 x 2.40 เมตร 

3) ชุดตดิตัง้ระบบ Switching TV Tuner ขนาด

ประมาณ 10.5 x 7.2 x 2.2 เซนตเิมตร พรอม

ตดิตัง้ จํานวน 1 ชุด  

สําหรับ 

โรงเรยีนเทศบาล  1  (บานแสนเมอืงมูล) จํานวน  2 

หองเรยีน 

โรงเรยีนเทศบาล  3  (บุญทวงคอนุกูล)  จํานวน  2 

หองเรยีน 

โรงเรยีนเทศบาล  4  (บานเชียงราย)  จํานวน  3 

หองเรยีน 

โรงเรยีนเทศบาล  5  (บานศรบีุญเรอืง)  จํานวน 3 

หองเรยีน 

โรงเรยีนเทศบาล  6  (วัดปารวก)  จํานวน  2 หองเรยีน 

โรงเรยีนเทศบาล 7 (ศรินิาวนิวทิยา) จํานวน 3 หองเรยีน 

(ตามราคาในทองถ่ิน) (ตามแผนพัฒนาสามป  

(พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทาง

ที่ 3.1 หนา 3-95) (สํานักการศกึษา) 

2) ชุดตดิตัง้กระดานไวทบอรดไรเงา พรอมตดิต้ัง 

จํานวน 1 ชุด มีรายละเอยีดดังน้ี 

     - กระดานไวทบอรดไรเงา 

(ECO Ceramic Whiteboard)    

    - ขนาดประมาณ 1.20 x 2.40 เมตร 

3) ชุดตดิตัง้ระบบ Switching TV Tuner ขนาด

ประมาณ 10.5 x 7.2 x 2.2 เซนติเมตร พรอม

ตดิตัง้ จํานวน 1 ชุด  

สําหรับ 

โรงเรยีนเทศบาล  1 (บานแสนเมืองมูล) จํานวน  2 

หองเรยีน 

โรงเรยีนเทศบาล  3  (บุญทวงคอนุกูล)  จํานวน  2 

หองเรยีน 

โรงเรยีนเทศบาล  4  (บานเชียงราย)  จํานวน  3 

หองเรยีน 

โรงเรยีนเทศบาล  5  (บานศรบีุญเรอืง)  จํานวน 3 

หองเรยีน 

โรงเรยีนเทศบาล  6  (วัดปารวก)  จํานวน  2 หองเรยีน 

โรงเรยีนเทศบาล 7 (ศรินิาวนิวทิยา) จํานวน 3 หองเรยีน 

(ตามราคาในทองถ่ิน) (ตามแผนพัฒนาสามป  

(พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทาง 

ที่ 3.1 หนา 3-95) (สํานักการศกึษา) 

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาว ทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน ดังนั้น ดวยเหตุจําเปน

ดังกลาวแลว ขอไดโปรดนําเรยีนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัตแิกไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบิกตัดป) และขออนุมัตขิยายเวลา

เบิกจายเงนิอีกหนึ่งป แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดคา

ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการศึกษา รายการชุดอุปกรณเพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ “หองเรียน

อัจฉริยะ” งบประมาณ 1,350,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหาหมื่นบาทถวน) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไข
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เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 31 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 

การเบิกจายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2547 แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2558 ขอ 59 วรรคสอง ตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

    (ลงชื่อ)      กติติภูม ิ นามวงค       ผูเสนอ 

(นายกิตตภิูม ิ นามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในญัตตขิอ 5.4 น้ี มสีมาชิกทานใดจะอภปิรายหรอืไมครบั เชญิ นายสันต ิ เขยีวอุไร 

 นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตอภิปรายในญัตตินี้เกี่ยวกับ

เรื่องการศึกษา ผมเขาใจวาเรื่องนี้สภาฯ ไดอนุมัติไปปงบประมาณ 2560  ลาชาจนมาเปนรายการ

เบิกตัดป ก็คงจะเปนขอเสนอแนะหรอืวาขอคดิเห็นเดมิ ๆ วาเรื่องน้ีเปนเรื่องสําคัญนะครับ ซึ่งสภาฯ ก็ได

อนุมัติไปนานแลว จะลาชาไปหรือไม และในสวนที่ขอแกไขมานี้ผมก็ไมขัดของนะครับ แตเม่ือได

ดําเนินการแลวตองรีบดําเนนิการนะครับ เพราะเปนเรื่องสําคัญ เปนเรื่องของการศึกษาที่เด็กนักเรียน

จะตองใชในระบบ ฉะนัน้เมื่อลาชาไปแลว สงผลเรื่องหลักสูตรการศึกษาของเราที่ตั้งเปาหมายไวอยางไร

หรอืไม สวนที่จะตองแกไขใหถูกตอง ผมก็ไมขัดของครบั 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ ไมมีนะครับ ฝายบริหารจะช้ีแจงเพิ่มเติม

หรอืไมครับ เชญิครับ 

 นายสมเกยีรต ิอัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสมเกียรต ิ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ตามที่ทาน

สมาชิกไดเสนอความคิดเห็นมานั้น ทางฝายบริหารจะรับไปดําเนินการ แตขอชี้แจงเหตุความลาชา 

เพราะวา สเปคที่กําหนดไวประกอบคําชี้แจงงบประมาณที่สงไป มีลักษณะเปนการล็อคสเปค หาก

ดําเนินการไปแลวอาจจะถูกสอบสวนหรือดําเนินคดีได  หลังจากที่ญัตติเรื่องนี้ผานทางสภาเทศบาลฯ  

ไปแลว เขาใจวาการประกาศจัดซื้อจัดจางคงจะไมมีเปนการล็อคสเปค ผูขายจํานวนหลาย ๆ ราย

สามารถที่จะเขามาเสนอราคาครัง้นี้ได คงทําใหการจัดซื้อเปนไปตามวัตถุประสงคได ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัต ิ
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 นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ  กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติที่ทางฝาย

บรหิารใหคําตอบเมื่อสักครู ก็เปนที่เขาใจ ทานประธานคงเห็นแลววาเปนงบประมาณของป พ.ศ. 2560 

ผมก็อยากจะขอคํายนืยันสักนดิหนึ่งวาทานจะสามารถดําเนินการไดเสร็จในกี่เดือน หลังจากการประชุม

นี้เสร็จสิ้นลง เพราะในเรื่องของระบบสื่อสาร หรือ IT มีการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วมาก ถาหากวาเรา

ดําเนินการลาชาไป  ในบางครั้งรายการที่ตองการอาจจะไมมีแลวก็ได ทานบอกวาเปนการล็อคสเปค 

แตเมื่อแกไขแลวก็อาจมีหลายบริษัทที่สามารถจะเสนอตัวเขามาได ทานจะใหคํายืนยันไดหรือไมวา 

ภายใน 3 เดอืน 4 เดอืนหรอืเม่ือไหร เพื่อไมใหเงนิสวนนี้ตกไป เพราะเปนโครงการที่สําคัญ ช่ือโครงการ

ก็บอกวา  อัจฉริยะ  ก็อยากจะใหนักเรียนในเทศบาลเราไดรับผลประโยชนจากสิ่งนี้ไดอยางเต็มที่ และ

ทันการ ขอบคุณครับ 

 นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอบคุณทานสมาชิกฯ เมื่อสักครูนะครับ 

ผมไดรับมอบหมายใหดูแลงานกองคลัง ในสวนของการจัดซื้อจัดจางก็จะอยูในกรอบประมาณ 3 เดือนที่

จะแลวเสร็จ ถาในระเบียบของทางเทศบาลเรยีบรอยดกี็จะดําเนนิการไดครับ 

  จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ ไมมีนะครับเมื่อไมมี ผมจะขอมติที่ประชุม  

ในญัตติขอ 5.4 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560  (รายการเบิกตัดป)  และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินอีกหนึ่งป  แผนงาน

การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน และประถมศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

การศึกษา รายการชุดอุปกรณเพื ่อการเรียนการสอนในรูปแบบ “หองเรียนอัจฉรยิะ” งบประมาณ 

1,350,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหาหม่ืนบาทถวน) สมาชกิทานเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ 

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหแกไขฯ เปลี่ยนแปลง

คําช้ีแจงงบประมาณฯ รายการเบิกตัดปและอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเกี่ยวกับญัตติฯ นี้อีกหนึ่งป 

จํานวน 13 เสยีง 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเห็นชอบใหแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณฯ  รายการเบิกตัดปและอนุมัตใิหขยายเวลาเบิกจายเกี่ยวกับญัตติฯ นี้

อกีหน่ึงป  ไมม ี นอกนัน้งดออกเสยีง 
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 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมาก จํานวน 13 เสยีง อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบิกตัดป) และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน

อีกหนึ่งป  แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน และประถมศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑการศึกษา รายการชุดอุปกรณ เพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ “หองเรียนอัจฉริยะ” 

งบประมาณ 1,350,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

 5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบิกตัดป) 

จํานวน 1 โครงการ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(รายการเบกิตัดป) จํานวน 1 โครงการ  

 นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ ทาน

สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูไดรับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิ

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตตขิออนุมัตแิกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิ 

 และสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายการเบกิตัดป) จํานวน 1 โครงการ  

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจานายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560 (รายการเบกิตัดป) จํานวน 1 โครงการ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อจัดใหมีและบํารุงทางบกและทางนํ้าตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม

จนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) มาตรา 53 (1) มาตรา 56 (1) โดยขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง

งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการ

เบิกตัดป)  สํานักการชาง จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อดําเนินการกอสรางปรับปรุงถนนดวงรัตน 

จํานวน 1 โครงการ ทัง้น้ี ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

ประจําป พ.ศ. 2560 เม่ือวันที่ 29 สงิหาคม 2560 อนุมัติใหกันเงนิกรณไีมไดกอหนี้ผูกพัน เปนจํานวนเงิน 

16,000,000 บาท (สิบหกลานบาทถวน) โดยปจจุบันโครงการดังกลาวยังไมไดกอหน้ีผูกพัน ซึ่งกรณีที่มี

ความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาว ที่ทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือ
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เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงและหรอืขยายเวลาเบกิจายเงนิไดไมเกินอกีหน่ึงปตอ

สภาทองถ่ินแลวแตกรณี ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิีการงบประมาณขององคการปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเตมิถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ขอ 31 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการรับเงนิการเบิกจายเงินการฝากเงนิการเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงนิขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ขอ 59 วรรคสอง 

เหตุผล 

  เนื่องจากไดมีการปรับเปลี่ยนรายการที่จะดําเนินการปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการ

ของประชาชน โดยเปนการใชจายงบประมาณอยางคุมคามากที่สุด ตามการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนตอโครงการกอสรางปรับปรุงถนนดวงรัตน เมื่อวันที่ 27 มถิุนายน 2561 ที่ผานมาดังนี้ 
 

คําช้ีแจงเดมิ คําช้ีแจงที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง 

- กอสรางปรับปรุงถนนดวงรตัน โดยทําการรื้อ

เกาะกลางถนน ตนไม เสาไฟฟาสองสวางเดิม 

และอื่นๆ แลวทําการเทพื้นถนน ค.ส.ล. ติดตั้ง

คันหินชนิดเคลื่อนยายได พรอมติดตั้งระบบ

ไฟฟาสองสวางใหม และงานอื่นๆ ตามแบบ

แปลนเทศบาล ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสามป 

พ . ศ .  2 5 6 0-2 5 6 2  เ พิ่ ม เ ติ ม  ฉ บั บ ที่  2 

ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.3 หนา 12 สํานัก

การชาง 

- กอสรางปรับปรุงถนนดวงรตัน โดยทําการปรับปรุง

ซุมเขาเมือง ทางเทา เกาะกลางถนน ระบบไฟฟา   

สองสวาง ระบบไฟสัญญาณจราจร และเครื่องหมาย

จราจร พรอมปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ และงานอื่นๆ 

ตามแบบแปลนเทศบาล  ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสาม

ป พ.ศ. 2560-2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร

ที่ 4 แนวทางที่ 4.3 หนา 12 สํานักการชาง 

เพื่อใหโครงการดังกลาวสามารถดําเนินการไดสอดคลองกับวงเงินงบประมาณที่ตั้งไวเปนจํานวนเงิน 

16,000,000 บาท (สบิหกลานบาทถวน)    

  ดังนั้น ขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อขออนุมัตแิกไขเปลี่ยนแปลง 

คําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  

(รายการเบิกตัดป) สํานักการชาง จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อดําเนินการกอสรางปรับปรุงถนนดวง

รัตน จํานวน 1 โครงการ กรณีที่มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาว ที่ทําใหลักษณะ

ปรมิาณคุณภาพเปลี่ยนหรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรอืขยายเวลาเบิก

จายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถงึ ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2543 ขอ 

31 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิกจายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ขอ 59 

วรรคสองตอไป 



 

 

63

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)     กติตภูิมิ นามวงค ผูเสนอ 

(นายกิตตภิูม ินามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในญัตตขิอ 5.5 มสีมาชกิทานใดจะอภปิรายเชญิครบั เชญิ นายสมบูรณ  คุรุภากรณ 

 นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง

คําชี้แจงงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ซึ่งเปนงานที่เกี่ยวของกับ

โครงการปรับปรุงถนนดวงรัตน ซึ่งผมไมเห็นดวยกับญัตตินี้นะครับ ผมจะอภิปรายในสิ่งที่ผมไมเห็นดวย

นะครับ ประการที่หนึ่ง ในโครงการนี้ไดทําการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 

2561 ที่ ศูนยการเรียนรู LK PARK ซึ่งในวันนั้นก็มีทั้งผูบริหาร สมาชิกสภาในที่นี้ก็ไปหลายคน พี่นอง

ประชาชนก็ไปกันเยอะ รวมถึงพนักงานเจาหนาที่ก็ไป คนที่ไปคงจะจํากันไดนะครับ ขอเท็จจรงิที่คุยกัน

ในที่ประชุม สวนมากแลวประชาชนที่ข้ึนมาใหความคิดเห็นหลัก ๆ ก็คือคัดคานการใชเงนิกอนใหญสิบ

หกลานบาท จะพูดในลักษณะที่วา เปนเงินที่สูงเกินไป อยากจะใหทําตามความจําเปนของหนางาน เชน 

ทางเทาที่ชํารุด หลอดไฟที่ไมตดิ ก็ทําไดไมนาจะใชเงนิมาก ผมเชื่อวาทุกคนยังจําไดนะครับและที่ประชุม

ก็ยังใหขอคิดเห็น ติติงทางฝายบริหารวาของเดิมก็ยังสวยอยู เพียงแตอยากใหมีการตกแตง มีการ

ประดับใหสวยงามตามความเหมาะสม ซึ่งของเดิมก็ดูดีอยูแลว และในที่ประชุมยังพูดถึงเรื่องของการ

ทํางาน การบํารุงรักษาของเทศบาล ตามเกาะกลางถนน ขางทางยังทําไดไมดีเทาที่ควร เพราะฉะนั้นก็

เกรงวา การที่ทําอะไรใหม ๆ ดวยเงินจํานวนสูง อาจทําออกมาแลว การดูแลรักษาไมดีเทาที่ควร ผมก็

ไมไดพูดใสรายฝายบริหารนะครับ ทุกทานที่ขับรถผานตามถนนก็เห็นเกาะกลางถนน มีแปลงดอกไม

ประดับตาง ๆ ก็รกรุงรงั ทานประธานฯ ก็คงจะเห็นนะครับวาสิ่งเหลานี้ พี่นองประชาชนมีความกังวลอยู 

ทําไมไดดเีทาที่ควร และยังจะใชเงนิมากมายมาทํา นอกจากน้ียังมีเรื่องของรายการที่จะทําใหม เปนการ

ใชเงินที่ฟุมเฟอย และไมสมเหตุสมผล ยกตัวอยางเชน ถาเพื่อนสมาชิกไดเปดเอกสารไปยังแผนที่เปน

ตารางราคาขอที่ 1 งานรื้อถอน ขอ 1.1 รื้อตนชาฮกเกีย้นเดมิสงคนืใหงานสวนเพื่อนํามาปลูกใหม จํานวน 

80 ตารางเมตร เปนเงนิ 24,000 บาท (สองหม่ืนสี่พันบาทถวน) คอืใหรื้อออกไปเก็บ และกลายเปนวาใน

ขอที่ 4.2 นําตนชาฮกเกีย้นเดมิมาปลูกใหม 800 ตารางเมตร เปนเงนิ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) จะ

เห็นวารายการนี้ทํากลับไปกลับมา ทําใหส้ินเปลือง นอกจากนี้ขอ 1.5 รื้อหนาดินเกาะกลางและเกาะขาง

ออก ขุดลึก 40 เซนติเมตร ใชคาแรงงานในการรื้อ 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) รื้อ

ออกไปและขนกลับมาที่เดิมในขอ 4.1 งานลงดินดําเกาะกลางและเกาะขาง 2 ขางใหม 2,000 ลูกบากศ

เมตร คํานวณจาก 5000 ตารางเมตร คูณดวย 40 เซนติเมตร จะได 400 ลูกบากศเมตร เปนเงินถึง 
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900,000 บาท (เกาแสนบาทถวน) นอกจากนี้ก็มีเรื่องของงานในขอ 1.7 ขุดลอกทรายในทอระบายน้ํา 

เราก็ยังไมรูวามีมากมนีอย หรอืไมมเีลย แตตัง้งบประมาณถึง 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถวน) 

ผมเห็นวาเปนตัวเลขที่สูงนะครับ และมีขอที่ 2.9 งานทําผวิทางเทา 2 ฝงปูกระเบือ้งคอนกรีตพรอมเก็บ

ขอบขาง รวมถึงปูแผนทางเดนิเทาสําหรับผูพกิารทางสายตา จํานวน 3,000 ตารางเมตร ส่ิงที่ผมจะชี้ให

ที่ประชุมเห็นก็คือ ราคาตารางเมตรละ 600 บาท คาแรงอีก 120 บาท ผมเห็นวา ราคาตารางเมตรละ 

600 บาท เปนวัสดุที่ดีเกินไปที่เอามาปูในงานนี้ ผมเชื่อวาที่ประชุมเคยปรับปรุงซอมแซมสรางบาน เคย

ซือ้กระเบื้องอยางดีมาใชในบานราคาเพียงสองถึงสามรอยบาทเทานัน้ แตงานนี้ใชถงึ 600 บาท ผมก็

ไมเห็นดวยเปนเงินถึงสองลานกวาบาท ผมก็ชี้ใหที่ประชุมเห็นนะครับวา ผมไมเห็นดวยเพราะอะไรครับ 

สําหรับโครงการนี้มีพี่นองประชาชนไดติดตามกันอยู เริ่มแรกทีเดียวฝายบริหารไดออกแบบวาจะรื้อ

ตนไม และทําอะไรเยอะแยะมากมาย ก็ไดรับกระแสตอตานและตั้งหลักใหม ก็กลายเปนวามาใชเงนิเทาเดิม 

จรงิ ๆ แลวผมก็อยากจะใหมีการปรับปรุงใหสวยงามข้ึนนะครับ อยากใหงานนี้ผานไปได ถาฝายบริหาร

ตัง้งบประมาณสมเหตุสมผล งานผานไปได ก็จะเปนเรื่องด ีเมืองลําปางของเราก็จะสวยงามและมีคน

มาทองเที่ยวกัน ผมก็อยากใหฝายบรหิารรับฟงในสิ่งที่ผมพูดนะครับ เพราะหากทานยังใชเงนิมาก ๆ กับ

วัสดุที่ซ้ําซอนและไมเกิดประโยชนกับเงินที่ลงทุนไป ผมเกรงวาเมื่อทานจะเริ่มลงมืออาจไดรับการ

ตอตานจากพี่นองประชาชนนะครับ เรื่องตาง ๆ เหลานี้คอืเหตุผลที่ผมไมเห็นดวยนะครับ ทานผูบริหาร

ทํางานใหญ ๆ มาเยอะนะครับ แตไมคอยสําเร็จทําแลวผูรับเหมาทิ้งงาน งานคางคาบาง เพราะฉะนั้น 

ตอนนี้สังคมไมคอยไววางใจในฝมือของทานผูบริหาร ผมก็เลยขอฝากไววา ใหทํางานรอบคอบยิ่งขึ้น 

อยาใหมีปญหา เพราะผมเองก็อยากใหบานเมืองไดพัฒนา เม่ือสักครูในวาระกอนหนาที่ผาน

งบประมาณ ผมก็ไดยกมือใหแลว ก็เปนสิ่งที่ยืนยันไดวา ผมเปนผูที่ตรวจสอบการทํางาน อะไรที่เปน

ประโยชนผมก็ผานให อะไรที่เปนผลเสียตอเทศบาล ผมก็ตองคัดคาน ผมไดรับคาตอบแทนจากเทศบาล 

ถาผมไมคัดคาน เสมือนหนึ่งวาผมเปนคนที่เนรคุณ ปลอยใหเรื่องเสียหายเกิดขึ้นทั้งที่มีความรูความ

เขาใจในเรื่องนี้และไมอภิปราย ก็ไมถูกตองนะครับ ขอฝากฝายบริหารวา ขอใหรับฟงในสิ่งที่ผมได

อภิปราย และนําไปปรับปรุงแกไขดวยนะครับ ในญัตตินี้ผมขอแจงตอที่ประชุมสภาฯ วาผมไมเห็นดวย

นะครับ ขอบคุณครับ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ ฝายบรหิาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  

พอดีมีภารกิจเรงดวน แตก็พอจับใจความผานเสียงตามสายไดวา มีสมาชิกสภาผูทรงเกียรติไดใหความ

สนใจและเปนหวง ในความเปนจริงแลว โครงการนี้ไมไดเปนโครงการใหม เพียงแตครั้งน้ีขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ เหตุผลที่ตองแกไขเปลี่ยนแปลงเพราะวา 1. เรื่องของเทคนิค 2. ผล
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การทําประชาคม จึงเอาเรื่องดังกลาวมาเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง เหตุผลทัง้หมดที่จรงิแลวเปนในทางที่ดีที่

ไดตั้งขอสังเกต แตในทางปฏิบัติแลวทีมออกแบบ ทีมประมาณราคา วัสดุใด ๆ จะตองเปนไปตามราคา

กลาง เปนไปตามวัสดุที่กําหนดตามมาตรฐานราคากลางอยูแลว เพราะฉะนั้น ผมเองก็ดี ทีมงานชางก็ดี 

ไมมเีจตนา ไมมทีางที่จะใชวัสดุราคาเกนิมาตรฐานอยูแลว เพราะฉะนัน้สมาชิกสภาไมตองหวงวา โครงนี้

จะเอาเงินไปแอบแฝง ผมเช่ือม่ันวา ทางทีมชาง หรอืทางทีมผูบรหิาร ไมมีใครแอบแฝงอยางนั้น เพราะ

ถาเปนอยางนั้น ก็ตองไปวากันในคุก เพราะฉะนั้นในกระบวนการ ทานสมาชิกมีหนาที่ในการตรวจสอบ 

ก็ทําการตรวจสอบ อันไหนที่ไมถูกไมควร หรอืมีการคอรัปชั่น ก็วากันไปตามกระบวนการ ผมเชื่อมั่นวา 

การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณสําหรับถนนดวงรัตนนี้ ก็ทําใหดขีึ้น ครอบคลุมขึ้น รัดกุมขึ้น 

เพื่อใหโครงการดังกลาวขับเคลื่อนไปได ขอบคุณครับ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายบรบิูรณ  บุญยูฮง 

 นายบรบิูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบริบูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง สําหรับญัตติการขอเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจงและรายการนี้ ตามที่ทางผูบริหารไดอธิบายชี้แจงใหเพื่อนสมาชิกฟงวา โครงการนี้ไมใชโครงการ

ใหม เปนโครงการเดิม แตวามีปญหาทางเทคนิค จึงตองมีการประชาคม และเม่ือรับฟงผลการ

ประชาคมแลว จึงเปนที่มาของการมาขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง จากคําช้ีแจงเดิมไปสูคําชี้แจงใหม 

และขอเปลี่ยนแปลงคําอธิบายงบประมาณ ผมขออานคําชี้แจงเดิมใหที่ประชุมแหงน้ีไดฟงกอนสักนดินะ

ครับ คําชี้แจงเดมิ บอกวา กอสรางปรับปรุงถนนดวงรตัน โดยทําการรื้อเกาะกลางถนน ตนไม เสาไฟฟา

สองสวางเดิม และอื่น ๆ แลวทําการเทพื้นถนน ค.ส.ล. ติดตั้งคันหินชนิดเคลื่อนยายได พรอมติดตั้ง

ระบบไฟฟาสองสวางใหม และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสามป พ.ศ. 

2560 – 2562 เพิ่มเติม ฉบบที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.3 หนา 12 สํานักการชาง มีปญหาทาง

เทคนคิที่ทานผูบรหิารไดกลาวไวก็คือ มีผูที่ไมเห็นดวยกับการที่จะตองรื้อตนไมออก เขาจึงไดทักทวงไป 

ประเด็นที่ทานนายกฯ ไดเสนอโครงการนี้เขาสูสภาฯ ในครั้งแรกนั้น ทานกลาวในหลักการไววา 

จําเปนตองรื้อเกาะกลางถนน ตนไม เสาไฟสองสวางเดิมออก  ทําการเทพื้นถนนใหม ติดตั้งคันหิน

เคลื่อนยายได  ตรงน้ีเปนสาระสําคัญที่กระผมไดอนุมัติงบประมาณเดิมเมื่อครั้งที่แลว เพราะนายกฯ ได

กลาวไดช้ีแจงตอที่ประชุมแหงน้ีวา การจัดงานสําคัญใด ๆ ถาจะตองจัดที่ขวงนครทุกครั้ง เปนเหตุใหเกิด

การติดขัด มีปญหาการจราจร กระทบตอประชาชนผูอาศัย หรือรานคาพาณิชยตาง ๆ ไดรับความ

กระทบกระเทอืน ทานจงึไดเสนอโครงการปรับปรุงถนนดวงรตัน โดยมีหลักการวา เม่ือปรับปรุงแลว ตัว

คันหินชนิดเคลื่อนยายได ซึ่งหมายถึงเกาะกลาง เมื่อถึงเวลาที่ทางเทศบาลตองการพื้นที่ที่จะจัดงาน

อะไรใหญ ๆ ทานไดอธิบายไวในสภาแหงนี้ตั้งแตครัง้กอนวา จะเคลื่อนยายคันหินออก เพื่อใหเกิดพื้นที่

สี่เหล่ียมผนืผาบนผวิถนน เปนพื้นที่ขนาดใหญ เพยีงพอที่จะรองรับการจัดกิจกรรมใด ๆ ก็แลวแตอันเปน
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การแบงเบาภาระความคับคั่งในการใชพื้นที่ของขวงนคร แตพอมาถึงตอนนี้ ทานบอกวาเปนปญหาทาง

เทคนิค เมื่อมีประชาชนไปคัดคานทานจึงรับฟงความคิดเห็น มีผลการประชาคมออกมา ทานจึง

เปลี่ยนแปลงรายการ แตเมื่อผมอานคําช้ีแจงท่ีขอแกไขเปลี่ยนแปลงแลว คอืเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่

ไมไดเปนไปตามวัตถุประสงคเดิมเลย ทานเพียงแตปรับภูมิทัศน  ใสวัสดุ แสงสวาง ไฟจราจร รวม

กระทั่งตนไมตาง ๆ ซึ่งผมก็จะขอถามกลับไปวา ในลักษณะที่ทานไดขอแกไขเปล่ียนแปลงรายการนี้ ทาน

ไมมีความประสงคที่จะใชพื้นที่ตรงนั้นเปนพื้นที่สาธารณะที่จะกิจกรรมอะไรแลว ถูกตองหรือไมครับ 

เพราะวา คันหนิ เกาะกลางถนนที่เปนสเปคใหมที่แกไข ก็ไมมีคําวาเคลื่อนยายได ก็หมายความวา จาก

โครงการที่ตัง้ข้ึนมาเพื่อใหมีพื้นที่สาธารณะกวาง ๆ เพื่อจะรองรับการจัดกิจกรรมใด ๆ ก็แลวแตอันเปน

การแบงเบาพื้นที่ความคับคั่งในขวงนคร กลายเปนเพียงการปรับปรุงภูมิทัศน  การซอมแซมผิวจราจร 

การซอมแซมเกาะกลางถนนธรรมดาเทานั้น ซึ่งถาเปนลักษณะน้ี ผมก็เห็นดวยกับเพื่อนสมาชิกที่ได

อภิปรายไปเม่ือสักครูนี้วา ทานตั้งงบประมาณในลักษณะที่ไมไดเอาภารกิจเปนตัวตั้ง ตั้งงบประมาณใน

ลักษณะที่เอางบประมาณเปนตัวตัง้วา ตองใสรายละเอียดอะไรเขาไปใหเทากับจํานวนเดิม ซึ่งดูแลวเปน

การผดิวัตถุประสงคของการตัง้โครงการนี้ตัง้แตแรก ผมจงึอภิปรายและทักทวงถามวา ถาเชนน้ีแลวเปน

การเหมาะสมหรอืที่จะตองใชงบประมาณสูงถงึสบิหกลานบาท ไปกระทําการในสิ่งตาง ๆ เหลานี้อันเปน

ผลใหไมตรงกับวัตถุประสงคเดมิของการตัง้โครงการน้ีครัง้ที่แลวครับ ขอบคุณครับ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายกเทศมนตร ี

 นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชกิสภาฯ ผูทรงเกียรตทิุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก็เพราะ

เหตุผลนี้ครับ จงึตองแกไข และใหทานสมาชิกสภาไดพิจารณาใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง เพราะมีคน

ไมเห็นดวย และผลการประชาคมออกมา จึงตองมีการปรับแตงใหเปนไปตามวัตถุประสงค วัตถุประสงค

เดิมตัง้แตแรก จรงิ ๆ เปนวัตถุประสงคหลัก แตเม่ือประชาชนไมเห็นดวย ไมใหเอาเกาะกลางถนนออก 

แตความจําเปนยังมีอยู ก็จําเปนตองมีการปรับปรุง เพราะเฟอรนิเจอรทั้งหลายชํารุดทรุดโทรม แมแต

ซุมประตูเฉลิมพระเกียรตกิ็ทรุดโทรมทั้งหมด เพราะฉะนั้นจํานวนเงนิสิบหกลานบาท ไมไดเอาตัวเงนิมา

สบิหกลาน เอาขอเปลี่ยนแปลงมาเปนที่ต้ัง เพื่อใหโครงการดังกลาวขับเคลื่อนไปได ก็เทานัน้ครับ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  เชญิ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัต ิ

 นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิสมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ แมวา

โครงการนี้จะผานเสยีงขางมากในเทศบัญญัตงิบประมาณปที่ผานมาแลวก็ตาม แตก็ไดมีการทักทวงและ

ไมเห็นชอบดวย ในการที่จะไปปรับปรุงถนนดวงรัตน ถายอนไปสามสิบปอายุถนนนี้ยังมีความแข็งแรง 
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มั่นคง ทั้งพื้นคอนกรีตก็ดี สวนประกอบอื่น ๆ ก็ดี เปนถนนสายหลักที่ผานกลางเมืองเทศบาลนคร

ลําปาง เชื่อมถนนซุปเปอรไฮเวยลําปาง-งาว ตัดผานถนนพหลโยธิน ตัดผานถนนฉัตรไชย ตัดผานถนน

ทาคราวนอยไปเชื่อมถนนวังขวาในสามแยก แลวเชื่อมผานไปยังสะพานพัฒนาภาคเหนือเพื่อขามไปฝง

ตําบลเวียงเหนือ ไปอําเภอหางฉัตร และอําเภอแจหม ถนนสายนี้จริง ๆ แลว ไดมีการอภิปรายต้ังแต

เสนองบประมาณแลว วาเปนความตองการของประชาชนอยางแทจริงหรือไม  ไมไดมีการตอบคําถามนี้ 

บอกแตวาอยูในแผนแลว ซึ่งก็มีการอภิปรายวา เปนแผนความตองการของใคร แตละชวงของถนน 

ประมาณหนึ่งรอยถึงสองรอยเมตรในการเชื่อมถนน 5 สายที่สําคัญ ถาหากถนนเสนนี้ถูกปรับเปลี่ยนไป

จัดงานอะไรก็ดี ผมเช่ือวาจะเกิดปญหาจราจรอยางมากมาย กระทบกระเทือนตอการทําธุรกรรม

ทางการคา และหลาย ๆ ประการ ผมยังไมไดพูดถึงการกอสรางนะครับ เพราะฉะนั้น ความจําเปนจรงิ ๆ 

ตามที่อางมานัน้ ไมมีความจําเปนใด ๆ ทัง้ส้ิน เพยีงแตการบํารุงรักษาตลอดระยะเวลายี่สิบกวาปที่ผานมา

นั้น ไมไดรับการดูแลเทาที่ควร กระเบือ้งเซรามิคก็ดีที่ทางจังหวัดไดจัดทํางบประมาณเปนถนนเซรามิค 

มีชามตราไกอยูบนเกาะกลาง มีตนปาลม มีตนไมบรเิวณสองขางทาง เปนตนไมที่สําคัญ ขาดการดูแล

รักษา การตัดตนไมใหเปนทรงพุมที่สวยงาม เหลาน้ีเปนตน แตถาจะดูความแข็งแรงของถนนก็ดี และ

ทางเทาหรือเกาะกลางก็ดี สวนการชํารุดเปนสิ่งที่เขาไปทําเสริม เชน ทรายลางกระเทาะลอกหลุด

ออกไปบางสวนเทานั้นเอง ผมยังจําไดดีวา ในวันที่เราปฏิญาณตนเมื่อเขารับตําแหนงทําหนาที่สมาชิก

สภานั้น กระผมเองไดปฏิญาณตนวาอยางไร ทานประธานก็คงจําไดดี เพราะฉะนั้นการที่จะขอแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในญัตตดิังกลาวนี้ เพื่อที่จะดําเนนิการปรับปรุงถนนดวงรตันดวยงบประมาณถึงสิบ

หกลานบาทนั้น ผมคิดวาเปนเรื่องที่ไมสมควรกระทําอยางยิ่ง ถาผูบริหารที่มีความคดิเห็นที่ดี ไมเอาใจ

ตัวเองเปนที่ตัง้ เล็งเห็นความสําคัญของบานเมืองแลว ชอบที่ปลอยใหงบประมาณนี้ตกไปเสีย ทานไดเคย

สอบถามหรือไมวาจะเกิดผลกระทบอยางไรบาง ถาถนนดวงรัตนซึ่งเปนถนน 8 เลน ในชวงสั้น ๆ เช่ือม

ถนนสามสายนี้ทําการกอสรางและปรับปรุง  ตัวอยางมีใหเห็นแลว เมื่อ 2 ปเศษที่ผานมา ในโครงการ

ทําทอระบายน้ํา ตามโครงการแกไขปญหาน้ําทวมซ้ําซากกอใหเกิดความเดือดรอน นั่นเปนเพียงจุดเล็ก ๆ 

แตถาหากไดกระทําไปตามที่เขียนไวแลว ตั้งแตเสนองบประมาณเขามา ผมนึกภาพไมออกวาความ

เดือดรอนนั้น จะสงผลเสียตอเศรษฐกิจ ตอความเดือดรอนของพี่นองประชาชนชาวลําปางอยางไร 

ดังนัน้ ผมจงึไมเหน็ชอบที่จะใหมีการแกไขเปล่ียนแปลง และยังอยากจะวิงวอน ขอรองวาไมตองขอแกไข

เปลี่ยนแปลงครับ ใหระงับการปรับปรุงถนนดวงรัตนน้ีเสีย ทานมีงบอยางอื่น  มีวัสดุ  มีแรงงานที่จะไป

ทําการทํานุบํารุงโดยไมตองใชงบประมาณเลย ใชทรัพยากรที่เทศบาลนครลําปางมีอยู ไปตัดแตงตนไม

ใหสวย ทําความสะอาดใหดี เกาะทางเทาที่กะเทาะหลุดลอน  ก็ไปดูแลเสีย  หนาโรงแรมเวียงทอง นา

อับอายมาก  กระเบื้องแผนเล็ก ๆ เพียงไมกี่แผน สิบปก็ยังไมไดรับการดูแลและแกไข ทั้ง ๆ ที่เปน

โรงแรมที่จัดงานประชุมสัมมนา คนตางจังหวัดก็มา คนในจังหวัดก็มา ในการประชุมสัมมนามากมาย

ตลอดทัง้ป นี่เปนสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรยีนทานประธานวา เปนสิ่งที่ผมไมเห็นดวย และอยากจะขอรอง

วาอยาทําการปรับปรุงใหญในงบสิบหกลานบาทเลยครับ เอาเงินไปทําอยางอื่นจะดีกวา เดี๋ยวนี้มีอีก
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หลายเรื่องหลายราวที่เราจะตองไปดูแลและแกไขในเขตเทศบาล โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ การ

สุขาภิบาลในชุมชนตาง ๆ เหลานี้เปนตน อีกประการหนึ่ง การทําประชาพิจารณ ผมวาทําไมถูกตอง

สมบูรณ โดยแทจรงิ เพราะจากสื่อออนไลนมหีลายเสียง เทาที่เปดอานดูเขาคัดคาน ไมเห็นดวยวาจะทํา

ทําไม ของเดิมใชการดีอยูแลว เพียงแตเอาใจใสเพิ่มขึ้น ก็จะเปนที่ชื่นชมและยินดีของคนที่อยูอาศัยใน

เทศบาลนครลําปาง ก็คงมีขอสรุปเพยีงเทานี้ ขอบคุณครับ                                                                                                                             

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายกเทศมนตร ี

 นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

มาถึงจุดนี้ยังไงผมก็คิดวา ถนนดวงรัตนมีความจําเปนตองมีการปรับปรุงและทําใหดีข้ึน การแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณก็เปนไปตามหลักการ ตามขอระเบียบรวมไปถึงความตองการตาม

ประชาคม การทําประชาคมก็ทําอยางถูกตองตามขอระเบียบการจัดทําประชาคม ตามขอระเบียบ

กฎหมายทุกประการ เพราะฉะนั้นกระบวนการทุกกระบวนการจนมาถึงการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง

ในวันนี้ เพื่อใหสภาฯ เปนผูพจิารณา ทําถูกตองทุกขัน้ตอนแลวครับ ขอบคุณครับ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรอืไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะขอมตทิี่ประชุม  

ในญัตติขอ 5.5 เรื่อง เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ใน

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบิกตัดป) จํานวน 

1 โครงการ สมาชกิทานเห็นชอบใหแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงฯ โปรดยกมอืข้ึนครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหแกไขฯ จํานวน 8 เสยีง 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเห็นชอบใหแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย (รายการเบิกตัดป) จํานวน 8 เสยีง  

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เม่ือมีคะแนนเสียงเทากัน ผมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงช้ีขาด ในความเห็น

ของผม ผมเห็นวา ในการแกไขเปลี่ยนแปลงนี้ ทางผูบริหารก็ไดปรับปรุงถนนใหใหม เดิมทีแรกก็จะตัด

ตนไม แตขอแกไขไมตัดตนไมแลว จะนํางบประมาณไปทําซุม ผมจึงเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจงฯ อกี 1 เสยีงครบั 
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 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมาก จํานวน 9 เสียง อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(รายการเบกิตัดป) จํานวน 1 โครงการ , ไมเห็นชอบ 8 เสยีง และนอกนัน้งดออกเสียง 

 

 5.6 ญัตต ิเรื่อง ขออนุมัตเิสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลอืจายจากงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานการศึกษา งานศกึษาไมกําหนด

ระดับ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภณัฑคอมพวิเตอร จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 267,900 บาท 

(สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเการอยบาทถวน) สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียม

ลําปาง) (สํานักการศกึษา) 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงนิเหลือจาย

จากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานการศึกษา 

งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 7 รายการ 

งบประมาณ 267,900 บาท (สองแสนหกหม่ืนเจ็ดพันเการอยบาทถวน) สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรู

เมอืงลําปาง (มวิเซยีมลําปาง) (สํานักการศกึษา) ขอเชิญ ผูเสนอ  

 นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ ทาน

สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง ผูไดรับมอบหมาย

จากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิ

ญัตต ิ

เรื่อง ขออนุมัติเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจายจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ  

หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 267,900 บาท  

(สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเการอยบาทถวน) สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียม 

ลําปาง) (สํานักการศกึษา)  

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

      ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน

เหลอืจายจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ไปตัง้จาย

เปนรายการใหมในแผนงานการศึกษางานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

คอมพิวเตอร จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 267,900 บาท (สองแสนหกหม่ืนเจ็ดพันเการอยบาทถวน) 
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สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) (สํานักการศึกษา) ตามหลักการและเหตุผล 

ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินเหลือจายจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจาย

เปนรายการใหม ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

คอมพิวเตอร จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 267,900 บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเการอยบาทถวน) 

สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรู เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) ( สํานักการศึกษา) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และแกไข

เพิ่มเตมิถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจ

อนุมัตขิองสภาทองถิ่น  

เหตุผล 

 ตามที่เทศบาลนครลําปาง รวมกับจังหวัดลําปาง และสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 

(องคการมหาชน) โดยสถาบันพิพิธภัณฑการเรยีนรูแหงชาติ (สพร.) ไดดําเนินโครงการพิพธิภัณฑการ

เรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2554 เพื่อ

ดําเนนิโครงการดังกลาวใหเปนพพิธิภัณฑการเรยีนรูแนวใหมที่ทันสมัย สอดคลองกับปรัชญาการเรยีนรู

ไดอยางอสิระ ไดรับความรู สนุกสนาน สามารถนําความรูนั้นไปตอยอด พัฒนาตนเองและสังคม โดยใช

พื้นที่บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง (หลังเดิม) ซึ่งขณะนี้เทศบาลนครลําปาง ไดดําเนินการ

ปรับปรุงอาคารใหเปนพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) แตยังขาดครุภัณฑ

คอมพิวเตอรสําหรับระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มีความจําเปนตองใชเมื่อเปดใหบริการแกประชาชน 

ดังนัน้ จึงมีความจําเปนจะตองจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิาร

จัดการและใหบรกิารแกประชาชนที่มาใชบรกิาร 

  ดังนั้น ขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงนิเหลือจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 

คาใชจายในการจัดงานดนตรีเพื่อประชาชน และงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน คาใชจายในการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต (ปใหมเมืองลําปาง) ไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานการศึกษา งานศึกษา

ไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 7 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 

267,900 บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเการอยบาทถวน) สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง 

(มิวเซียมลําปาง) (สํานักการศึกษา) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ขอ 27 ตอไป ตาม

บัญชโีอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่แนบมาพรอมนี้ 
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                                                               ขอแสดงความนับถือ 

                (ลงช่ือ)      กติตภิูมิ นามวงค     ผูเสนอ 

                   (นายกิตติภูม ินามวงค) 

            นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในญัตตทิี่ 5.6 นี้ มสีมาชิกทานใดจะอภปิรายหรอืไมครับ ไมมนีะครับ เมื่อไมมี ผมจะขอ

มติที่ประชุม  ในญัตติขอ 5.6 เรื่อง ขออนุมัติเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจายจากงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานการศึกษา งานศึกษา

ไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 

267,900 บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเการอยบาทถวน) สําหรับพิพธิภัณฑการเรียนรูเมอืงลําปาง 

(มิวเซยีม ลําปาง) (สํานักการศกึษา) สมาชิกทานเห็นชอบใหโอนเงนิเหลอืจายฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นชอบใหโอนเงนิฯ จํานวน 

13 เสยีง 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเห็นชอบใหโอนฯ ไมม ี 

นอกนัน้งดออกเสยีง  

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 13 เสียง อนุมัติใหโอนเงินเหลือจายจาก

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานการศึกษา 

งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 7 รายการ 

งบประมาณ 267,900 บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเการอยบาทถวน) สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรู

เมอืงลําปาง (มวิเซยีม ลําปาง) (สํานักการศกึษา) , ไมเห็นชอบ ไมมี  นอกนัน้งดออกเสยีง 

 

 5.7 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัตเิสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินจากงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนด

ระดับ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,200,000 บาท (สี่ลาน

สองแสนบาทถวน) สําหรับพพิธิภัณฑการเรยีนรูเมอืงลําปาง (มวิเซยีมลําปาง) (สํานักการศกึษา) 
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 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินจาก

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานการศึกษา 

งานศกึษาไมกําหนดระดับ หมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,200,000 บาท 

(สี่ลานสองแสนบาทถวน) สําหรับพพิธิภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) (สํานักการศึกษา) 

เชญิ ผูเสนอ 

 นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูไดรับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิ

ญัตต ิ

เรื่อง  ขออนุมัติเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงนิจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,200,000 บาท (สี่ลานสองแสนบาทถวน) สําหรับ

พพิธิภัณฑการเรยีนรูเมืองลําปาง (มิวเซยีมลําปาง) 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

  ขาพเจานายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน

จากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปต้ังจายเปนรายการใหม ในแผนงาน

การศกึษางานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 

4,200,000 บาท (สี่ลานสองแสนบาทถวน) สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) 

(สํานักการศึกษา) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานการศึกษา 

งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ คาใชจายในการบริหารจัดการพิพธิภัณฑการเรยีนรูเมืองลําปาง (มิวเซียม

ลําปาง) 2,900,000 บาท คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเทศบาลนครลําปาง 100,000 บาท 

คาใชจายในการจัดกจิกรรมสงเสรมิการเรยีนรูในอุทยานการเรียนรูนครลําปาง 200,000 บาท แผนงาน 

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ คาใชจายในการบวงสรวงเจาพอ

หลักเมอืงและพธิสีบืชาตาเมอืงลําปาง 500,000 บาท  แผนงานบรหิารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคา

ใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ คาใชจาย

ในการประชาสัมพันธขาวสารเทศบาลนครลําปาง 220,000 บาท คาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาล 70,000 บาท คาใชจายในการรับฟงความคดิเห็นของประชาชน 210,000 บาท รวมเปนเงินโอน
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ทั้งสิ้น 4,200,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,200,000 บาท (ส่ีลานสองแสนบาท

ถวน) สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) (สํานักการศึกษา) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และแกไข

เพิ่มเตมิถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ

อนุมัตขิองสภาทองถิ่น  

เหตุผล 

 ตามที่เทศบาลนครลําปาง รวมกับจังหวัดลําปาง และสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 

(องคการมหาชน) โดยสถาบันพิพิธภัณฑการเรยีนรูแหงชาติ (สพร.) ไดดําเนินโครงการพิพธิภัณฑการ

เรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2554 เพื่อ

ดําเนนิโครงการดังกลาวใหเปนพพิธิภัณฑการเรยีนรูแนวใหมที่ทันสมัย สอดคลองกับปรัชญาการเรียนรู

ไดอยางอสิระ ไดรับความรู สนุกสนาน สามารถนําความรูนั้นไปตอยอด พัฒนาตนเองและสังคม โดยใช

พื้นที่บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง (หลังเดิม) ซึ่งขณะนี้เทศบาลนครลําปาง ไดดําเนินการ

ปรับปรุงอาคารฯ ใหเปนพพิิธภัณฑการเรยีนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) แตยังไมเสร็จสมบูรณ ยัง

ตองปรับปรุงอาคารในสวนที่เหลือ เชน ผิวพื้น ผิวผนังภายใน ติดตั้งดวงโคม – อุปกรณ งานครุภัณฑ

สํานักงาน หองพยาบาล เคานเตอรประชาสัมพันธ และช้ันจําหนายของที่ระลึก ปายจอ LED ติดตั้ง

ระบบเสยีงในหองมัลตมิเิดีย และงานอื่น ๆ ในพพิธิภัณฑการเรยีนรูเมอืงลําปาง (มิวเซยีมลําปาง) 

  ดังน้ัน ขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงินจาก

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ 

หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) 2,900,000 บาท 

คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเทศบาลนครลําปาง 100,000 บาท คาใชจายในการจัดกิจกรรม

สงเสรมิการเรยีนรูในอุทยานการเรียนรูนครลําปาง 200,000 บาท  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ คาใชจายในการบวงสรวงเจาพอหลักเมืองและพิธีสืบชาตา

เมืองลําปาง 500,000 บาท  แผนงานบรหิารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย

เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ คาใชจายในการประชาสัมพันธ

ขาวสารเทศบาลนครลําปาง 220,000 บาท คาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 70,000 บาท 

คาใชจายในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 210,000 บาท รวมเปนเงินโอนทั้งสิ้น 4,200,000 บาท 

ไปตัง้จายเปนรายการใหมในแผนงานการศกึษา งานศกึษาไมกําหนดระดับ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,200,000 บาท (สี่ลานสองแสนบาทถวน) สําหรับพิพิธภัณฑการ
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เรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) (สํานักการศึกษา) ทั้งน้ี ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 

2561 – 2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561 หนาที่ 18 ลําดับที่ 1 และแกไขแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  3/2561 หนาที่  2 ลําดับที่  1 ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27 ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ที่แนบมาพรอมนี้ 

                                                               ขอแสดงความนับถือ 

                (ลงช่ือ)      กติตภิูมิ นามวงค     ผูเสนอ 

                   (นายกิตติภูม ินามวงค) 

            นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในญัตตทิี่ 5.7 น้ี มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรอืไมครับ เชิญ นายสมหมาย พงษไพบูลย 

 นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมหมาย  พงษไพบูลย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติขอ 5.7 ขอโอนเงินจาก

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานการศึกษา 

หมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,200,000 บาท(สี่ลานสองแสนบาทถวน) 

สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรู  ผมไดอานรายละเอียดของญัตติที่ยื่นมา แผนที่ 5 บอกวา คาปรับปรุง

อาคารมิวเซยีมเพื่อเปนพพิธิภัณฑการเรยีนรูลําปาง โดยทําการปรับปรุงอาคารในสวนที่เหลือ เชน ผวิพื้น 

ผิวผนังภายใน ติดตั้งดวงโคม - อุปกรณ งานครุภัณฑสํานักงาน หองพยาบาล เคาน เตอร

ประชาสัมพันธ และชัน้จําหนายของที่ระลกึ ปายจอ LED ติดตั้งระบบเสียงในหองมัลติมิเดีย และงาน

อื่น ๆ ผมก็ไมทราบวางานอะไรนะครับ เพราะไมไดช้ีแจงใหชัดเจน ทานประธานครับ ผมขออนุญาตใช

สัญญาการกอสรางจากผูรับเหมารายหนึ่ง ไดหรือไมครับ (ประธานอนุญาต) ผมไดอานสัญญาของ

ผูรับจางที่ทําพิพิธภัณฑ แตยังไมแลวเสร็จ และไมทราบวาทางฝายบริหารยกเลิกสัญญาไปหรือยัง 

เพราะสิ้นสุดสัญญาไปแลว ในรายละเอยีดของสัญญาก็มีสวนทับซอนกับเงินสวนนี้ที่ขอมา เชน งานใน

ขอ 8 งานปาย LED จัดทําเคานเตอรประชาสัมพันธ หลาย ๆ อยางจะทับซอนกับงานของผูรับจางรายเดิม 

ผมคดิวา กรณทีี่เรามาขอเงนิที่เหลือจากโครงการเอาไปทํางานนี้ จะทับซอนกับงานของผูรับจางรายเดิม

หรือไม  ในสัญญาฯ การจายคาจางของผูรับจางจะจายเปนงวด ๆ และในงวดสุดทายเปนเงินหกลาน

กวาบาท เม่ือรับจางดําเนินการทาผิวเสร็จแลว ติดตั้งผานรางแขวนไปแลว ถาไมแลวเสร็จ และขอ 5 

กําหนดชัดเจน กําหนดเวลาแลวเสร็จ และสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา ผูรับจางตองเริ่ม

ทํางานที่รับจาง ภายในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559 และจะตองทํางานใหแลวเสร็จสมบูรณ ภายใน

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560 ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลาหรือไมสามารถทํางานให
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แลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวา ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายใน

กําหนดเวลา หรอืแลวเสร็จลาชาเกินกําหนดเวลา หรอืผูรับจางทําผดิสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรอืถูกศาล

ใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ

ตรวจการจางหรือควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรกึษาซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิจะ

บอกเลิกสัญญานี้ได และมสีทิธจิางผูรับจางรายใหมเขาทํางานผูรับจางใหลุลวงไดดวย โดยผูรับจางเปน

ผูออกคาใชจายแทนผูวาจางทัง้ส้ิน  

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ขออนุญาตครับคุณสมหมายฯ ในญัตตินี้เปนการขออนุมัติโอนเงนิ ไมใชเอาสัญญาจาง

มาพูดครับ 

 นายสมหมาย  พงษไพบูลย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานฟงผมสักครูนะครับ 

กรณเีอาเงนิไปทําตรงน้ีทับซอนกับงานของผูรับจางรายเดมิหรือไม ผมขอนําปรึกษาในหองประชุมสภานี้

นะครับ กรณีเชนนี้ผมมีความเห็นวามีความทับซอนกัน เพราะในสัญญาบอกไวแลววา ถาผูรับจางรายเดิม

ทําไมเสร็จ จะตองฟองรองเอาเงินมาจางรายใหม แตทางฝายบริหารขอตั้งงบประมาณใหมไปทําทับ

ซอนงานเดิม โดยที่ไมตองไปเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจางรายเดิม  ตรงนี้ผมขอฝากเพื่อนสมาชิก

สภาฯ ชวยพิจารณาดวยนะครับ ผมขออนุญาตทานประธานฯ อานอีกขอหนึ่งนะครับ ผูรับจางจะตอง

ชดใชคาเสียหายแกผูวาจางเต็มจํานวนทันที ซึ่งคาเสียหายใด ๆ ที่ผูรับจางไดรับ ชัดเจนนะครับทาน

ประธานฯ หากมีความเสียหาย ผูวาจางตองฟองรองเอากับผูรับจาง และเอาเงินตัวนั้นมาจางผูรับจาง

รายใหม ไมใชเอาเงนิงบประมาณภาษีของประชาชนไปตัง้เปนงบประมาณไปทํา ตรงนี้เปนความคดิเห็น

สวนตัวของผมครับทานประธาน  ผมกลัวจะทับซอนกับงานรายเดิมครับ  ถาหากฟองไมได  โครงการนี้

ก็ตองทําทุกวิถีทางที่จะเอาเงินมาทําใหแลวเสร็จ ไมใชเอาเงินกอนใหมมาทํา ภาษีประชาชนทุกบาททุก

สตางคมีคาทั้งนั้นครับ เอาไปทําอยางอื่นไดหลายโครงการ แตเงินจํานวนสี่ลานกวาบาทนี้จะตองเอาไป

แกไขแทนผูรับจางรายเดิม  ในความคิดเห็นของผม ผมวาไมถูกตองเปนอยางยิ่งนะครับ และสัญญาที่

ผมเคยอานที่ผานมา ศาลหลักเมืองก็เชนกัน ที่ทานเอาเงินกองทุนไปทํา ก็เอาไปทําซ้ํากับผูรับจางราย

เดมิเหมือนกัน ผมยกตัวอยางอยูนะครับทานประธาน 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ตรงนี้เปนเรื่องทางฝายบรหิารเขาจะจัดการฟองรองกันเองครับ เอาเรื่องอนุมัตใิหโอนเงนิ

หรอืไมเทานัน้ครับ 

 นายสมหมาย  พงษไพบูลย  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานฯ ครับ ผมแสดง

ความคิดเห็น ทานประธานฯ ตองใหฝายบริหารตอบ ไมใชทานประธานฯ มาตอบแทนนะครับ ใหฝาย

บรหิารตอบเองครบั 
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 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ผมไมไดตอบแทนนะครับ ผมใหคุณหยุดพูดครับ ใหคุณพูดในกรอบที่วา จะใหโอนเงนิ

หรอืไมใหโอนเงนิ ไมตองเอาสัญญาจางมาอานใหฟงครับ 

 นายสมหมาย  พงษไพบูลย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานครับ เราตองมี

เหตุผลที่จะอางอิงนะครับ เพื่อใหทานสมาชิกไดตัดสินใจ ถาตัดสินใจผิดไปแลว จะแกไขอะไรไมไดนะครับ 

เพราะฉะนั้นผมเอาเหตุผลมาใหตัดสินใจ แตละคนความคิดไมเหมือนกัน นี่เปนความคดิเห็นของผม ผม

จึงอภิปรายใหเพื่อนสมาชิกไดเห็น ทานจะเห็นหรือไมก็แลวแต จากการที่ผมไดไปอบรมที่โรงแรมเอเซีย 

ญัตติตาง ๆ ที่เราอนุมัติไป ถาทําใหรัฐเกิดความเสียหาย ทางสภาแหงนี้ก็ตองรับผิดชอบดวย ที่ผม

อภิปรายก็เพื่อปองกันเพื่อนสมาชิก ขอใหพิจารณาดู เพราะฉะนั้นญัตตินี้ขอฝากใหเพื่อนสมาชิกชวย

พจิารณา หรอืจะใหผูรูกฎหมายมาอธบิายวา งานนี้จะทับซอนกับผูรับจางรายเดมิหรอืไม ขอบคุณครับ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ ฝายบรหิาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม นายกิตตภิูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง เพราะดวย

ความเปนหวง ไมตองเอานักกฎหมายที่ไหนมาช้ีแจง กระผมรับผิดชอบ สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ

เหมือนกับจะรู แตไมรู เหมือนกับจะเกง แตก็ไมเกง ก็จะไดรับรูรวมกันเปนขอมูลเพื่อประกอบการ

พจิารณา  มิวเซยีมลําปาง ในสัญญาเดิมงบประมาณสบิแปดลานบาทในการปรับปรุงทัง้หมด จางบรษิัท

หนึ่ง ซึ่งบริษัทไมไดดําเนินการตามสัญญา  เบิกจายเงินและงวดงานตาง ๆ เนื้องานที่เหลืออยูหกลาน

กวาบาท ผมพูดในตัวเลขกลม ๆ นะครบั เรื่องนี้ผมไมจําเปนตองคนขอมูล ผมตอบดวยความรับผิดชอบ

อยูแลว เหลือเงินหกลานกวาบาท แตไมไดต้ังอยูในงบประมาณป 2561 ในป 2561 เมื่อเราบอกเลิก

สัญญา ก็แบงออกเปน 2 กรณ ีกรณแีรกคอืทําอยางไรใหเนื้องานที่เหลอือยูหกลานกวาบาท กรณีที่สอง 

เราตองดําเนนิการขอระเบยีบและกฎหมายกับบรษิัทอยางไร เขาใจนะครับ สองประเด็นแยกกัน สวนหก

ลานสามแสนบาท เราไมไดตั้งงบประมาณป 2561 รองรับเอาไว ไมมีโครงการ ไมมีแผนงานรองรับไว 

ถาตัง้ไวก็เหมือนกับเรารูวาบรษิัทนี้จะยกเลิก เพราะฉะนั้นเงนิหกลานกวาบาทที่ยังไมไดเบิก เราก็ปลอย

ใหตกเปนเงนิสะสมเรยีบรอยแลว ไมไดเบิกใหใคร ไมไดซ้ําซอนอะไร แลวเอาเนื้องานดังกลาวมาทําใหม 

มีผูเสนอวาทําไมไมเอาไวในงบประมาณป 2562 แตงบประมาณในป 2561 มีงบเหลือจายอยู เราก็โอน

มาตั้งเปนรายการใหม ไมมีการซ้ําซอนกันใด ๆ ทัง้ส้ิน จากหกลานกวาบาท เหลือสี่ลานกวาบาท เหลือ

อีกลานกวาบาทก็ตกเปนเงินสะสมไป ตองขอบคุณขาราชการที่เงนิหลงเหลือบางจุดมาตั้งเปนรายการ

ใหม ไมตองมายุงกับงบประมาณป 2562 โครงการก็จะไดดําเนนิการตอ ไมไดเปนเรื่องใหมอะไร ในสวน

ที่สอง เรื่องขอระเบยีบกฎหมาย คาปรับเทาไหร จะฟองรองอะไรตามขอสัญญา ฝายกฎหมายก็วากันไป 
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ถารอใหกฎหมายเสร็จ มิวเซียมก็เดินหนาตอไมได เพราะฉะนั้นเม่ือขอระเบียบกฎหมายมีชองทางที่

สามารถจะทําได เพื่อใหโครงการสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ีก็ดําเนนิการได ก็แคนัน้ จบ ขอบคุณครับ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  เชญิ นายสมหมาย  พงษไพบูลย 

 นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมหมาย  พงษไพบูลย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณทานนายกฯ ที่แสดงตัว

รับผดิชอบแตเพียงผูเดียว กรณีถารัฐเกิดความเสียหาย ไมใชทั้งสภา ผมก็เปนหวงแคนั้นครับ เพราะใน

นามสภาคอืทัง้หมด รวมทัง้ทานประธานเอง แตตองขอบคุณทานนายกฯ ที่อาสารับผดิชอบแตเพียงผูเดียว 

ก็จะไดบันทกึไว ถาเกดิความเสยีหายนะครับ ผมก็แคเปนหวงครับทานประธาน กลัววาเนื้องานจะทับซอน

กัน และกรณีที่ทานปลอยใหเขากอสรางโดยไมแลวเสร็จ ทานก็ไมมีวิธีการไหนที่จะเรงรัดใหเขาทําให

เสร็จเลยหรือครับ เปนเพราะอะไร ถาผมเปนฝายบรหิารเอง ผมสามารถเขาไปทําไดเลย ไปตามบังคับ

เขาสคิรับ ทําไมปลอยใหเนิ่นนานมาเปนปสองป ใกลจะหมดสัญญาเราก็เรงใหทํา ติดปญหาอะไร เราก็

เขาไปแก จะไดเกดิประโยชนตอทางราชการเรา ไมใชปลอยปละละเลย ถงึเวลาก็สั่งเลิกไป ใหเงินตกเปน

เงนิสะสมไป แบบนี้เปนการแกปญหาแบบเอาฟองน้ําลอยน้ําไป วางปุบก็ปลอยใหลอยไปตามยถากรรม 

ไมมีการไปเก็บเกี่ยวไมใหไปไหนไกล นี่เปนความคิดของผมนะครับ แลวเมื่อถึงการลงมติ ผมก็ฝาก

สมาชิกสภาชวยกันพิจารณาคําที่ผมอภิปรายดวยนะครับวาจะผิดจะถูกอยางไร แตสวนตัวผมเองแลว 

ผมไมเหน็ดวยกับโครงการนี้ครับ ถาจะมองก็เหมือนกับเอื้อประโยชนใหผูรับเหมารายเดิมครับ ขอบคุณ

ครับ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  เชญิ นายบรบิูรณ  บุญยูฮง 

 นายบรบิูรณ  บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบริบูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตองขอขอบพระคุณทานสมาชิกที่ได

อภิปรายไป ผมก็สงสัยในประเด็นเหลาน้ันเหมือนกัน และตองขอบคุณทางผูบรหิารที่ไดกรุณาลุกขึน้มา

ชี้แจงเสียงดังฟงชัด ผมเขาใจแลววาเปนคนละประเด็นกัน สําหรับประเด็นที่หลงเหลืออยูที่ผมจะขอ

สอบถามเพื่อประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบญัตตินี้  ผมอยากจะสอบถามในรายละเอียดที่

เขาไปสูข้ันตอนที่มาของการโอน  รายละเอยีดวาใชเงนิ 4,200,000 บาท (สี่ลานสองแสนบาทถวน) ไป

ทําอะไรนัน้ ผมไมสงสัยแลว แตสงสัยเรื่องของที่มา ในสวนของบัญชีโอนเงนิงบประมาณรายจายซึ่งทาง

ผูบริหารไดช้ีแจงมาวา ในลักษณะของการโอนลด รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ มีคําอธิบายโครงการ  รายการไววา  คาใชจายในการบริหารจัดการ

พพิธิภัณฑการเรยีนรูเมอืงลําปาง  (มิวเซยีมลําปาง) ตั้งไว 3,360,000 บาท (สามลานสามแสนหกหมื่น

บาทถวน) จนถึงปจจุบันทางผูบรหิารช้ีแจงวา งบประมาณกอนโอนเหลืออยู 2,967,842 บาท (สองลาน
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เกาแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดรอยสี่สิบสองบาทถวน)  หมายความวาใชไปเกือบสี่แสนบาท จึงเหลือเงิน

กอนโอน 2,900,000 บาท (สองลานเกาแสนบาทถวน) และก็ไดขอโอนเงินจํานวน 2,900,000 บาท 

(สองลานเกาแสนบาทถวน) จึงเหลืองบประมาณเอาไวสําหรับการบรหิารจัดการพพิิธภัณฑเรยีนรูเมือง

ลําปางเพียง 67,842 บาท (หกหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยสี่สิบสองบาทถวน) ตรงน้ีผมเขาใจถูกตองนะครับ 

ตอมาในรายการที่สอง คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ เทศบาลนครลําปาง ผมเขาใจวาคนละที่

กัน เพราะเขยีนบอกวา เงนิสองแสนบาท แตใชไปแลวกอนโอนประมาณครึ่งหนึ่ง จึงเหลืองบประมาณ

กอนโอน 109,183 บาท (หน่ึงแสนเกาพันหนึ่งรอยแปดสิบสามบาทถวน)แลวทานก็ตัดโอนหน่ึงแสนบาท 

เหลือเอาไวใหเปนคาใชจายบรหิารจัดการพพิธิภัณฑเทศบาลนครลําปางเพยีง 9,183 บาท (เกาพันหนึ่ง

รอยแปดสบิสามบาทถวน) และก็มีคาใชจายในการจัดกจิกรรมสงเสรมิการเรียนรู ในอุทยานการเรียนรู

นครลําปาง ซึ่งต้ังไว 350,000 บาท (สามแสนหาหม่ืนบาทถวน) จนถึง ณ ขณะนี้ตั้งแตตนปงบประมาณ

เดอืนตุลาคม 2560 จนถงึปจจุบัน มีงบประมาณเหลอืกอนโอนถึง 216,318 บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนหก

พันสามรอยสบิแปดบาทถวน) แลวทานก็ตัดโอนกอนใหญ 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) เหลือเปน

คาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ในอุทยานการเรียนรูนครลําปาง เพียง 16,318 บาท 

(หนึ่งหมื่นหกพันสามรอยสิบแปดบาทถวน) ตอมา คาใชจายในการบวงสรวงเจาพอหลักเมอืงและพิธี

สืบชาตาเมืองลําปาง ไมไดใชเลย ก็เขาใจไดนะครับวาเพราะอะไร  ตอไป คาใชจายในการประชาสัมพันธ

ขาวสารเทศบาลนครลําปาง ผูบรหิารตั้งไวในงบประมาณที่อนุมัติถึง 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่น

บาท) จนถงึวันกอนโอนงบประมาณ งบประมาณนี้ยังคงเหลือเต็มจํานวน ทานไมใหเหลือเอาไวใชจายใน

การประชาสัมพันธขาวสารเทศบาลนครลําปางอีกเลย ทานโอนทีเดียว 220,000 บาท (สองแสนสอง

หม่ืนบาท) งบประมาณหลังโอน 0.00 บาท เพื่อนสมาชิกเห็นอะไรในตารางบัญชีโอนเงินงบประมาณ

รายจายเหลานี้หรือไมครับ สําหรับผม ผมคิดวาการตั้งงบประมาณรายจายในการบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑ 3,360,000 บาท (สามลานสามแสนหกหม่ืนบาทถวน) นั้น คาดวาถาพพิธิภัณฑแลวเสร็จก็

นาจะไดใชงบประมาณที่ตั้งไว 3,360,000 บาท (สามลานสามแสนหกหมื่นบาทถวน) แตเนื่องจาก

พิพิธภัณฑยังไมเสร็จ ก็เปนเหตุใหงบประมาณกอนโอนเหลืออยูเยอะ จึงโอนได แตวาคาใชจายในการ

บรหิารจัดการพพิธิภัณฑ 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) ผานคอนปงบประมาณมาเกือบสิ้นปงบประมาณ

แลวใชไป 50% คาใชจายในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ตัง้ไว 350,000 บาท (สามแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

ผานมาคอนปงบประมาณแลวเกือบหมดปงบประมาณแลว ใชไปประมาณไมถึง 20% แตวาคาใชจายใน

การประชาสัมพันธขาวสารเทศบาลนครลําปาง ก็ตองชื่นชมทานนายกฯ นะครับ สักครูทานคงจะลุก

ขึ้นมาตอบ เพราะสามารถบรหิารจัดการอยางอื่นได จงึทําใหงบประมาณกอนนี้เหลือ แตสําหรับผม ผม

มองในมุมที่วา ทานตัง้งบประมาณแขวนทิง้ไว โดยไมดําเนนิการอยางนี้ทําใหเสียโอกาส ถาทานประธาน

เห็นวาออกนอกประเด็น ทวงไดนะครับ  ซึ่งผมไดเคยอภิปรายไวตั้งแตวาระที่ 1 วา การตัง้งบประมาณ

นัน้ ตัง้ซอนกันหลายตัว ตรงนี้ก็เหมือนกัน เม่ือเชาที่อภิปรายก็เหมือนกันวาคาใชจายในพธิีปด - เปด ก็

ซอนกัน ตรงนี้ก็เหมือนกันครับ งบประมาณ 220,000 บาท ผานมา 10-11 เดือนก็ไมไดใชเลย และมา
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โอนทีเดียวเลย ทานก็คงตั้งไว แตไปใชกองอื่นในการประชาสัมพันธขาวสารของทางเทศบาล ถาผม

เขาใจผิดและสอบถามผดิ ขอทางผูบรหิารไดอธิบายดวยนะครับ แตถาเขาใจตรงกันวาเปนไปตามที่ผม

เขาใจนัน้แหละ ก็ผานไปเลยก็ไดครับ ผมก็พรอมที่จะพจิารณาญัตตนิี้แลวครับ ขอบคุณครบั 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ ฝายบรหิาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ตอง

ขอบคุณมาก ๆ นะครับ ละเอียดดี จะไดช้ีแจงเขาใจซึ่งกันและกันวาที่มาที่ไปเปนอยางไร ในการโอนลด

โอนจายทั้งหลาย ประเด็นที่หนึ่ง เรื่องของคาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑที่ผานมา เราตั้ง

งบประมาณไวสามลานกวาบาท จริง ๆ กิจกรรมของพิพิธภัณฑเริ่มแลวนะครับ ทีน้ีก็เปนไปตาม MOU 

ระหวางเทศบาลกับสถาบันการเรียนรูแหงชาติที่จะตองดําเนินการ เชน จัดทําเอกสารเผยแพรตาง ๆ 

ทั้งหลาย นอกจากงบของเทศบาลเอง ก็ยังมีงบที่เขาทําใหเราดวย จึงกลายเปนเงินที่เหลืออยู และ

แผนงานในเดือนเดียวที่เหลืออยูก็คือเดือนกันยายนนี้ ไมมีแผนงานที่จะใชเงินมากขนาดนี้ ก็จําเปนที่

จะตองโอนมาตั้งเปนรายการใหม ในสวนที่สอง คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑก็เชนเดียวกัน 

อยูในกฎเกณฑเดียวกันในเรื่องของการจัดการกิจกรรมสงเสริมในเดือนกันยายนนี้ไมมีกิจกรรมอยูแลว 

ก็เปนเงนิที่สามารถที่จะโอนมาตั้งเปนรายการใหมได ไมตองกังวลอะไร ในสวนของศาลหลักเมืองก็เลย

เวลามาแลว ปกตบิวงสรวงศาลหลักเมืองเดือนพฤษภาคมซึ่งเลยเวลามาแลว ก็ไมตองทําอีก ก็ไปวากัน

ในปงบประมาณ 2562  สวนคาใชจายในการประชาสัมพันธ พอดีมีระเบียบใหมออกมา ปกติเรา

สามารถใชกิจกรรมตาง ๆ ในภารกิจงานของเทศบาล ใชในหมวดงานประชาสัมพันธได แตระเบียบใหม

ออกมาวา ถาต้ังอยูในโครงการใด ๆ แลว ในหมวดนี้จะใชไมได ตองไปใชเงินในโครงการ ถาไปใชใน

โครงการ ก็จะมาใชเงนิตรงนี้ไมได เพราะฉะนัน้ในโครงการซึ่งไดคํานวณไวแลวก็ใชทัง้หมดในกิจกรรม

งานประชาสัมพันธ ตรงนี้ก็ไมไดใชอะไร ก็แคนั้นครับ จึงกลายเปนเงินที่เหลือ ที่เอามาตั้งจายเปน

รายการใหม ขอบคุณมากครับ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  เชญิ นายสมบูรณ  คุรุภากรณ 

 นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอยากจะวิพากษวิจารณ

ความสามารถในการบริหารงานกอสรางของทานนายกฯ คอืจริง ๆ แลวการกอสรางใหญ ๆ ที่ชาวบาน

เขารอคอยกัน นอกจากศาลหลักเมืองแลว ก็มีพิพิธภัณฑนี้ดวย ก็เปนผูรับจางรายเดียวกัน และก็มี

ปญหาเมอืนกันคอืสรางไมเสร็จ จรงิ ๆ แลว เราเปนผูบรหิารเรานาจะมองออกวา ผูรับจางนั้นจะไปรอด

หรอืไม เพราะในสัญญาการกอสรางก็จะกําหนดใหผูรับจางตองมีแผนงานการกอสรางมาเสนอวาเดือน
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ที่หนึ่งที่สองทําอะไรบาง ซึ่งในสัญญาก็มีหลายขอที่ทางผูวาจางมีความไดเปรยีบ นอกจากทํางานไมได

ตามแผนตามงวดแลวหรือทํางานที่มองแลววาไมนาจะแลวเสร็จ ผูบริหารสามารถที่จะยกเลิกสัญญา

ตอนนัน้ไดเลย และเปดประมูลหาผูรับจางรายใหมเขามาทํา ซึ่งถาทางทานนายกฯ เปนผูมีวิสัยทัศนจรงิ ๆ 

ตามที่มีปรญิญาดุษฎีบัณฑิตก็นาจะมองเห็นแลววาไปไมรอด ก็ตองยกเลิกและรีบประมูล ซึ่งถาประมูล

โดยเร็ว เงินที่เหลืออยูหกลานบาทก็ไมนาจะตกเปนเงินสะสม เพราะเรามีผูรับจางรายใหมเขามาทํา

ตอเนื่อง สวนที่จะไปฟองรองเอากับผูรับจางรายเดิมที่กอความเสียหายก็วากันไปเต็มที่เลยครับ ถาราย

ใหมมารับจางประมูลแลวเกินกวาวงเงินเดิม เราก็ไปเรียกเอากับผูรับจางรายเดิม รวมถึงลิปเงิน

หลักประกันสัญญาเลย ถาจะมีคาเสียหายอื่น ๆ ใดเราก็เลนเต็มที่ ถาทานนายกฯ ทําแบบนี้ทั้งสอง

โครงการก็ไมเกิดปญหา ตอนนี้ปญหายุงยากซับซอน เพราะทานปลอยปละละเลยทําใหตองไปเอาเงิน 

เชน ศาลหลักเมือง ก็ไปตั้งกองทุนเขามาชวย เรื่องนี้ก็คลาย ๆ กันนะครับ ไมใชเงินกองทุน แตใชเงิน

เหลือจายมาตั้งงบประมาณ ซึ่งเปนการกระทําที่ยุงยากเกินความจําเปน ซึ่งทางผูรับจางที่ถูกยกเลิก

สัญญาไป ผมก็ทราบวาเขามีการฟองรอง ผมก็คิดวายิ่งทําใหงานยากขึ้นไปอกี เพราะฉะน้ันในสวนตัว

ของผม ในญัตตนิี้ ผมก็เห็นใจเทศบาลนะครับ อยากจะใหมวิเซยีมเสร็จไว ๆ การเอาเงนิแหลงใหมเขามา

เตมิเพื่อที่จะมกีารจัดซื้อจัดจาง แตผมก็ตําหน ิขอวพิากษวจิารณในวสิัยทัศนฝมือของทานนายกฯ วา ไม

ถึงข้ันที่จะมาบรหิารงานแบบน้ี จากการที่มีการฟองรอง และการใชงบประมาณที่ไมตรงตามที่ควรจะ

เปน เพราะฉะนัน้ในญัตตนิี้ผมก็ไมเห็นดวยครับ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ ฝายบรหิาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกยีรติ กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ทานสมาชิกสภาฯ 

ครับ คนที่จะฉลาดหรือคนที่จะโง ไมใชเอาปรญิญามาวัดกันที่ดุษฎี หรอืไมดุษฎี สมาชกิสภาผูอภิปราย

เม่ือสักครู รูแกใจดี เปนผูรับเหมา รับผิดชอบขนาดไหน  คุณก็รูดีวากระบวนการมีขั้นตอนที่หนึ่งสอง

สามส่ี กวาจะยกเลิกสัญญากับเขาได จู ๆ เราจะไปยกเลิกสัญญากับเขาไดอยางไร มีขอระเบียบและ

กฎหมายอยู เพราะเจาหนาที่เทศบาลก็ตองดําเนนิการตามขอระเบยีบกฎหมายกอนจะถึงผม จู ๆ เราจะ

ไปยกเลิกสัญญา จางรายใหม  ทําไดหรือ คุณก็รูแกใจ อยามาอวดฉลาด เอาดีใสตัว เอาช่ัวใสคนอื่น  

ผมวาคุณเรื่องนี้ครัง้ที่สองแลวนะ เพราะฉะนั้นการบรหิารจัดการตองมีทั้งขอระเบียบและกฎหมายมา

รองรับ ไมใชทําอะไรตามอําเภอใจ กอนที่จะพูดอะไร กลับไปคดิใหม ไมใชพูดเอามัน 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  เชญิ นายสมบูรณ  คุรุภากรณ 
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 นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีความรูความเขาใจในโครงการ

นี้ดีพอสมควรนะครับ เนื่องจากเปนประธานติดตามประเมินผลการใชเงินตัวนี้ ผมไดไปตรวจเยี่ยม

โครงการอยูสองสามครั้ง ก็รูปญหา และทางเจาหนาที่ก็คือ ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ตรวจการจางก็เลาใหฟง จากการประเมนิคอืไปไมรอดอยูแลว เพราะฉะนั้น ไมใชวาอยูดี ๆ ไปสั่งยกเลิก 

ผมไมไดพูดแบบนั้น  เขามสีัญญาณหลายอยางทัง้งานนี้ดวย และงานกอนหนาดวย เราเปนผูบริหาร เรา

ตองประเมินไดถูก ถาเรามรีะเบียบมชีองทางที่เราจะระงับ เพื่อที่จะไมใหเกิดความเสียหายมากถงึขนาด

นี้ และการที่ผมพูด เสียงผมไมไดเกรี้ยวกราด ไมใชเสียงดัง ไมไดใชอารมณเหมือนคนที่เสียสตินะครับ 

ผมพูดดวยหลักการ พูดดวยเหตุผล ที่ผมพูดใบปริญญาของทาน ก็หมายความวา ผมใหเกียรติทานวา 

เปนผูรู มีคุณวุฒิสูง แตผมก็ไมนึกเลยวาเรื่องการบริหารงาน จริง ๆ นาจะแกปญหาได ไมนาจะทําให

เกดิความเสียหาย และผมยังคดิอยูนะครับวา โครงการใหญ ๆ ที่กําลังทําอยูหนาบิ๊กซี ทานนายกฯไปตอ

เวลาใหเขาอีก 88 วัน  ผมก็ยังไมรูวาเขาจะทําไดแลวเสร็จหรอืไม  เพราะหลายวันที่ผานมาก็ยังไมเห็น

ความคบืหนา ไมเห็นคนเขาไปทํางาน ผมก็ขอฝากไวเลยวา กรณทีี่เราคํานงึถึงอนาคตขางหนาวาจะเกิด

ความเสียหายตอเทศบาล  ถาเราเห็นวาเขาทําผดิสัญญาขอใดขอหนึ่งเราก็สามารถที่จะมีสิทธิมีอํานาจ

ที่จะบอกเลิกสัญญาไดอยูแลว ไมใชวาเขาทําไดไมดี ก็ไมชอบหนาเขา หรอืไปคิดเอาเองวาเขาไปไมรอด 

และไปยกเลกิ ผมไมไดพูดแบบนี้นะครับ ขอบคุณครบั 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ ฝายบรหิาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง จรงิ ๆ ไมได

ใชอารมณ เราตองเอาความจรงิมาพูด กระบวนการทั้งหมดมีชางคุมงาน มีผูตรวจงาน ผานขั้นตอนมา 

เม่ือเขาไมเสนอยกเลิกสัญญา ผมจะวาอยางไร ผมจะไปสั่งไดเลยหรือ จะไปหักมติของคณะกรรมการ

และชางคุมงานไดหรอื เขาเสนอตามขอระเบียบ คุณเกง แสดงวาเกงมาก สามารถที่จะสั่งอะไรไดทุกอยาง

ในความเปนนายกเทศมนตร ีมันมกีฎ มเีกณฑ มขีอระเบยีบกฎหมาย ทําอะไรตองมีขอระเบียบกฎหมาย

รองรับ บานเมอืงจึงจะอยูได  ถาทําอะไรท่ีไมบิดเบอืนไปตามขอระเบียบกฎหมาย ประวัติศาสตรก็ซ้ํารอย 

ทําอะไรผดิเห็นหรือไม อีกไมกี่วัน ปปช.จะตัดสินมา จะไดรูวาใครติดคุกบาง เพราะไมไดเปนไปตามขอ

ระเบยีบกฎหมาย เพราะฉะนั้นผมยึดขอระเบียบกฎหมายเปนที่ต้ัง กระบวนการโครงการใหญ ๆ ใดใดก็

สุดแลวแตก็วากันไปตามการบริหารจัดการตามสัญญา วาไปตามขอระเบียบและกฎหมายทั้งนั้น เมื่อมี

ชองทางกฎหมายที่จะขยายเวลาใหผูรับเหมา เมื่อไมผิด และเทศบาลไมไดเสียผลประโยชนอะไร ก็ตอง

ใหเขา เมื่อเขาทําไมแลวเสร็จตามสัญญาก็วากันไปตามขอระเบียบกฎหมายก็แคน้ัน จะทําอยางไร เม่ือ
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เขาไมเสร็จ บรหิารสัญญาไมได ก็ตองยกเลิก เมื่อยกเลิกก็มีกระบวนการ ก็จะวนอยูอยางนี้ครับ คุณจะ

ไปลัดขัน้ตอนไดอยางไร คอยดูแลวกันที่ลัดข้ันตอนที่ผานมา ไมชาจะไดรูวาอะไรเปนอะไร ขอบคุณครับ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  มสีมาชกิทานใดจะอภปิรายหรอืไมครับ  ไมมนีะครับ เมื่อไมมี ผมจะขอมติที่ประชุม ใน

ญัตติขอ 5.7 เรื่อง ขออนุมัติเสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานการศกึษา งานศกึษาไมกําหนดระดับ หมวดคาที่ดิน

และส่ิงกอสราง จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,200,000 บาท (สี่ลานสองแสนบาทถวน) สําหรับ

พิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) สมาชิกทานเห็นชอบใหโอนเงินเหลือจายฯ โปรด

ยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นชอบใหโอนเงนิฯ จํานวน 

10 เสยีง 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเห็นชอบใหโอนฯ 5 เสียง  

นอกนัน้งดออกเสยีง  

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 10 เสียง อนุมัติใหโอนเงินจากงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานการศึกษา งานศึกษา

ไมกําหนดระดับ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,200,000 บาท (สี่ลาน

สองแสนบาทถวน) สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) , ไมเห็นชอบ 5 เสียง 

และงดออกเสยีง 4 คน 

 

 5.8  ญัตติ เ ร่ือง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินเหลือจายจากงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหม  ในแผนงานสาธารณสุข งาน

โรงพยาบาล  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก  

คาปรับปรุงศูนยบริหารสมรรถภาพทางกาย (สวนเขลางคฟตเนส) งบประมาณ จํานวน 

365,000 บาท (สามแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.8 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินเหลือจายจาก

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหม  ในแผนงาน

สาธารณสุข งานโรงพยาบาล หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร
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บานพัก คาปรับปรุงศูนยบริหารสมรรถภาพทางกาย (สวนเขลางคฟตเนส) งบประมาณ จํานวน 

365,000 บาท (สามแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เชญิ ผูเสนอ 

 นายสุรทัศน  พงษนิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ ทาน

สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสุรทัศน  พงษนิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูไดรับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิ

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงนิเหลือจายจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคาตอเติมหรอืดัดแปลงอาคารบานพัก คาปรับปรุงศูนยบริหารสมรรถภาพทางกาย (สวน

เขลาคฟตเนส) งบประมาณจํานวน 365,000 บาท (สามแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน) กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เรยีน    ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจา นายกติติภูม ิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงนิ

เหลือจายจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปต้ังจายเปนรายการใหม ใน

แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลง

อาคารบานพัก คาปรับปรุงศูนยบริหารสมรรถภาพทางกาย (สวนเขลาคฟตเนส) งบประมาณจํานวน 

365,000 บาท (สามแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ตามหลักการและ

เหตุผลดังน้ี 

หลักการ 

 ขออนุมัติโอนเงินเหลือจายจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปน

รายการใหม ในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติมหรือ

ดัดแปลงอาคารบานพัก คาปรับปรุงศูนยบริหารสมรรถภาพทางกาย (สวนเขลางคฟตเนส) งบประมาณ

จํานวน 365,000 บาท (สามแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ การโอนเงนิ

งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน

หรือโอนไปตัง้จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 

2543 ขอ 27   

เหตุผล 

 ตามที่เทศบาลนครลําปาง ไดดําเนนิการปรับปรุงอาคารสํานักงานภายในสวนสาธารณะเขลางค

นครเปนศูนยบริหารสมรรถภาพทางกาย (สวนเขลางคฟตเนส) สําหรับเปนสถานที่ออกกําลังกายของ

ประชาชน แตเนื่องจากพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายและรองรับผูมาออกกําลังกายคอนขาง

แออัด ไมเพยีงพอและเหมาะสมสําหรับการออกกําลังกาย ประกอบกับมีพื้นที่วางเหมาะสมจะปรับปรุง
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ขยายพื้นที่ ศูนยบริหารสมรรถภาพทางกาย (สวนเขลางคฟตเนส) ใหกวางขวางขึ้น โดยจะทําการ

ปรับปรุงพื้นที่จอดรถชัน้ลาง พื้นที่ใชสอยประมาณ 42 ตารางเมตร เปนหองออกกําลังกาย ปรับปรุงพื้น 

ผนัง ฝาเพดาน กั้นผนัง และประตูหนาตาง ติดตัง้ดวงโคมไฟฟาสองสวาง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ

แยกสวน ขนาด 48,000 บทียีู 1 เครื่อง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ทัง้น้ี เมื่อมีการปรับปรุง

แลวเสร็จ จะทําใหอาคารกวางขวาง สามารถใหบริการแกผูมาออกกําลังกายไดอยางเพียงพอและ

เหมาะสม แตเนื่องจากเทศบาลฯ ไมไดต้ังงบประมาณเพื่อการนี้ไว จึงมีความจําเปนตองโอนเงินเหลือ

จายจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงาน

สาธารณสุข งานโรงพยาบาล หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร

บานพัก คาปรับปรุงศูนยบริหารสมรรถภาพทางกาย (สวนเขลางคฟตเนส) งบประมาณจํานวน 

365,000 บาท (สามแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ทั้งนี้ เปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 เทศบาลนครลําปาง 

หนา 26 ประกอบการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 

3/2561 เทศบาลนครลําปาง หนา 1 รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่แนบมาพรอมนี้ 

 ดังนั้น ขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงินเหลือจาย

จากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงาน

สาธารณสุข งานโรงพยาบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเตมิถงึ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ขอ 27 ตอไป 

                                                               ขอแสดงความนับถือ 

                (ลงช่ือ)      กติตภิูมิ นามวงค     ผูเสนอ 

                   (นายกิตติภูม ินามวงค) 

            นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในญัตตขิอ 5.8 มีสมาชกิทานใดจะอภปิรายหรอืไมครับ เชญิ นายณัฐกติติ์  บรรจงจิตต 

 นายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายณัฐกติติ์  บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือ

จายปงบประมาณ 2561 ตั้งเปนรายการใหม เพื่อดัดแปลงอาคารบานพักเปนศูนยบริหารสมรรถภาพ

ทางกาย ผมเห็นดวยกับโครงการนี้ เพราะเปนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป และ

เครื่องฟตเนสนี้สภาไดอนุมัตผิานไปแลว แตยังไมมีสถานที่ ผมอยากจะเรียนถามฝายบรหิารวา ในเมื่อมี

เครื่องมีสถานที่ทั้งหมดแลว เราจะมีการเก็บคาบริการของผูใชบริการหรือไม คือบางสิ่งบางอยางเรา

จะตองเก็บไวเปนคาซอมแซมบํารุงรกัษา อยากเรยีนถามทางฝายบรหิารครับ ขอบคุณครับ 
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 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ ฝายบรหิาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ถามไดถูก

จังหวะพอดีครับ ผมเพิ่งสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาในเบื้องตนไปเมื่อวานน้ีเอง แตภารกิจใด ๆ 

ของทองถิ่นที่มีรายไดเกิดข้ึนจะตองเขาสูคณะกรรมการจัดหาผลประโยชนอีกครั้ง หลังจากที่

คณะกรรมการไดสรุปเนื้อหาทั้งหมดวามีแนวทางเปนอยางไร จะเก็บคาบริการเทาไหร ทายที่สุด

คณะกรรมการจัดหาผลประโยชนจะรวมกันพิจารณาความเหมาะสม คิดวาในทางปฏิบัติ  โดย

วัตถุประสงคโดยความตั้งใจของผมเอง เราก็ไมไดมุงหวังที่จะมีรายไดหรอืผลกําไร เพียงแตเราตองการ

สงเสรมิดานสุขภาพของประชาชนคนกลุมหน่ึงที่สนใจในเรื่องของฟตเนสในรมไดออกกําลังกาย และอีก

อยางหนึ่ง ถาเราสามารถเปดฟตเนสตรงนี้ สามารถที่จะเขาไดทุกเวลา ไมใชรอเวลาเพียงชวงเชาและ

เย็นเทานั้น และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ เครื่องฟตเนสที่เราซื้อผานสภาไปเรียบรอยแลว เครื่องฟต

เนสทั้งชุดอยูกับทางเทศบาลเรียบรอยแลว แตทั้งชุดพอเอาข้ึนไปตั้งไวแลว มีสวนหนึ่งที่มีน้ําหนักมาก 

บางช้ินก็นํ้าหนักนอย พอติดตัง้ทําใหแนนเกินไป คณะทํางานจงึบอกวา จําเปนที่จะตองขยาย จุดขยายมี

จุดเดียว ซึ่งแตกอนเปนบานพักของผูอํานวยการสํานักการชาง ซึ่งเปนที่จอดรถไดประมาณสองถึงสาม

คัน ก็สามารถปรับปรุงตรงนี้รองรับเครื่องฟตเนสที่หนัก ๆ และสามารถใหบริการพี่นองประชาชนได

ครบถวนตามสเตปของการออกกําลังกายไดอยางตอเนื่องครับ ขอบคุณครบั 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายณัฐกติติ์  บรรจงจิตต 

 นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายณัฐกติติ์  บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง น้ําเสียงของทานนายกฯ เพราะมาก

เลยครับ อยากเห็นทานนายกฯ ใชการตอบสมาชิกสภาเปนแบบนี้ตอไปเรื่อย ๆ นะครับ เราเปนสมาชิก

สภา เราเปนผูตรวจสอบ และก็มาจากประชาชนเหมือนกัน ก็อยากใหเห็นเราเปนพี่นองกัน อยากเปน

การประชุมสภาที่ดี เปนกันเอง ขอใหทานนายกฯ เห็นใจพวกเราดวยนะครับ เราก็เปนฝายตรวจสอบนะครับ 

ขอบคุณมากครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัต ิ

 นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัต ิ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ญัตตินี้ก็มีเรื่อง

เดียวที่จะอภิปราย เรียนทานประธานวา ในดานของเรื่องพลังงานไฟฟาที่ใช ที่บานทานประธานฯ ก็คง
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จะติดแอรนะครับ แตในพื้นที่ตามญัตตินี้ 42 ตารางเมตร หรือ 6x7  ผมฟงวาใชเครื่องปรับอากาศ 

48000 บทียีู พื้นที่ขนาดนี้ แตเราไมทราบความสูงนะครับ แตถาเปนใตถุนบานผมก็คิดวาคงจะไมสูง ผม

อยากฟงความรูวา ทําไมจึงตองใชกําลังของเครื่องปรับอากาศมากขนาดน้ี ซึ่งแนนอนในยุคนี้เรา

พยายามที่จะใชพลังงานไดคุมคามากที่สุด ก็ไมทราบวาเขาคํานวณกันอยางไร หรือจะเผื่อไวหรือ

อยางไรไมทราบได ขอบคุณครับ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ ฝายบรหิาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ตรงนี้ผมก็

ลงลกึใหสมาชกิสภาผูทรงเกยีรติไมไดวา  เขามวีธิกีารคํานวณอยางไร แตเราก็มีความเช่ือม่ันวา  ทีมชาง

ที่กําหนดสเปคงานทั้งหมดนาจะมีเหตุและผลเพยีงพอสําหรับที่จะใชแอรขนาดเทาไหรในสวนที่จะขยาย

ใหมสามแสนกวาบาทนี้นะครับ ผมก็มีความม่ันใจวาที่ผานมาก็คํานวณไดตามปกติ ไมมีอะไรเสียหาย 

ถาถามผมวาคํานวณอยางไร ผมในฐานะนายกเทศมนตร ีผมคงตอบใหไมไดนะครับ ขอบคุณมากครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายสมบูรณ  คุรภุากรณ 

 นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง โดยสวนตัวผมเห็นดวยอยางยิ่งกับ

ญัตตินี้ เนื่องจากวาจะเปนประโยชนตอพี่นองประชาชนผูรักสุขภาพ ที่ผมจะอภิปรายตอนนี้ เพราะผมไป

เห็นอาคารฟตเนสที่เปนอยูปจจุบันมาแลว จะแคบไปหนอย และที่เราจะเอาเงนิสามแสนกวาบาทมาทํา 

ผมเขาใจวาเปนที่อยูติดกัน ไมไดตอเนื่องกัน ใชหรือไมครับ ผมเพียงอยากจะตั้งขอสังเกตวา ผมไปเห็น

มาหลายแหงครับ หองฟตเนสควรจะกวางและโลง เพื่อใหดูนาเขามาใช และดูไมอึดอัด ก็ขอฝาก

ประเด็นนี ้ เพราะถาเราทํามาแลว เสยีเงินไปแลวและใชประโยชนไดไมเต็มประสทิธิภาพก็นาเสียดาย

นะครบั จรงิ ๆ แลวในสิ่งตาง ๆ ที่ผมพูด เชน โครงการที่ใชเงนิเยอะ ๆ ผมก็อยากจะใหประหยัด แตงานนี้

ไมควรประหยัด นาจะสรางใหไดมาตรฐาน และใหญไปเลย เพราะคนที่มาออกกําลังกายในสวนเขลางค

นี้เยอะมาก ถาทําออกมาแลวไดใชประโยชน ก็เปนการใชเงนิงบประมาณที่คุมคา ในสวนที่ไมคุมคา ทาน

ก็ไปใช ผมก็ยังงงอยู ก็ขอฝากไวดวยครับ ขอบคุณครับ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ ฝายบรหิาร 
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 นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกยีรต ิกระผม นายกติติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอบคุณมาก

นะครับ จริง ๆ แลวเราก็อยากจะทําใหมเหมือนกัน แตบานหลังนี้เปนบานพักเกาซึ่งรางอยู เม่ือทีมชาง

คณะทํางานบอกวาสามารถที่จะปรับปรุงไดระดับหนึ่งที่จะทําเปนศูนยฟตเนส จึงไดใชประโยชน และอีก

เหตุผลหนึ่งที่เราไมอยากจะทําใหญขนาดที่จะไปแขงขันกับภาคเอกชนซึ่งตอนนี้ฟตเนสมีอยูทั่วไป 

เพราะฉะนั้นแคเปนทางเลือกหนึ่งของพี่นองประชาชน คนมีเงิน คนที่เปนสมาชิกรายปก็วากันไปตาม

ศักยภาพของตนเอง แตที่นี่คิดวาจะรองรับประชาชนไดระดับหนึ่ง ยกเวนวาวันหนึ่งวันใด ประชาชนมี

ความสนใจมาก ภาคเอกชนเริ่มลดนอยถอยลงไป เทศบาลก็สามารถที่จะทําขึ้นมารองรับผูคนจํานวน

มากได อีกประการหน่ึงคือเราไมอยากจะทําอะไรเพื่อไปแขงขันกับภาคเอกชนที่เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับ

เรื่องนี้อยูแลว แคเปนทางเลอืกหนึ่งใหกับพี่นองประชาชนระดับหนึ่งเทานัน้ ขอบคุณครบั 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  มสีมาชกิทานใดจะอภปิรายหรอืไมครับ  ไมมนีะครับ เมื่อไมมี ผมจะขอมติที่ประชุม ใน

ญัตติขอ 5.8 เรื่อง เสนอญตัต ิขออนุมัตโิอนเงนิเหลือจายจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหม  ในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทคาตอเตมิหรอืดัดแปลงอาคารบานพัก คาปรับปรุงศูนยบรหิารสมรรถภาพทางกาย 

(สวนเขลางคฟตเนส) งบประมาณ จํานวน 365,000 บาท (สามแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน) กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สมาชิกทานเห็นชอบใหโอนเงนิเหลือจายฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นชอบใหโอนเงนิฯ จํานวน 

17 เสยีง 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเห็นชอบใหโอนฯ ไมมี  

นอกนัน้งดออกเสยีง  

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหโอนเงินเหลือจายจาก

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหม  ในแผนงาน

สาธารณสุข งานโรงพยาบาล หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร

บานพัก คาปรับปรุงศูนยบริหารสมรรถภาพทางกาย (สวนเขลางคฟตเนส) งบประมาณ จํานวน 

365,000 บาท (สามแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม , ไมเห็นชอบ ไมมี 

และนอกนัน้งดออกเสียง 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายณัฐกติติ์  บรรจงจิตต 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง คือผมดูในวาระการประชุมแลว 

เหลือญัตติที่จะพิจารณาอีก 5 ญัตติ ผมขอนําปรึกษาในที่ประชุม ขอเสนอพักการประชุม 15 นาที 

เพื่อใหทานประธานไดพัก ผอนคลายบางครับ ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ใหดําเนนิการประชุมตอไปนะครับ ไมตองพักครับ 

 

 5.9 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแผนงานการพาณชิย งานตลาดสด 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.9 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินและแกไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแผนงานการพาณิชย 

งานตลาดสด เชิญ ผูเสนอ 

 นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ ทาน

สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูไดรับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิ

ญัตต ิ

เรื่อง    เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแผนงานการพาณชิย งานตลาดสด 

เรยีน    ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจานายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน

และแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแผนงานการ

พาณชิย งานตลาดสด ตามหลักการและเหตุผลดังน้ี 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติโอนเงินและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ในแผนงานการพาณชิย งานตลาดสด งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติม

หรอืดัดแปลงอาคารบานพัก  คาปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาดเทศบาล 4 (หนาบิ๊กซี) งบประมาณตั้งไว 

จํานวน 5,700,000บาท (หาลานเจ็ดแสนบาทถวน) โดยขอแกไขรายละเอยีดดังนี้ 
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 จากเดมิ คาปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาดเทศบาล 4 (หนาบิ๊กซ)ี จํานวน 5,700,000 บาท โดย

ทําการปรับปรุงทาสอีาคารกลุม A  ปรบัปรุงอาคาร B เปนอาคารขายสินคา อาคาร C เปนศูนยอาหาร

และหองนํ้า-สวม พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 2,350 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1 /2560 หนา 38) ตัง้จาย

จากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 

 แกไขเปลี่ยนแปลงเปน คาปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาดเทศบาล 4 (หนาบิ๊กซี) จํานวน  

5,441,000 บาท โดยทําการปรับปรุงอาคาร B เปนอาคารขายสินคา และอาคาร C เปนศูนยอาหารและหองน้ํา-

สวม พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 2,100 ตารางเมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 /2560 หนา 38) ตั้งจายจากเงนิรายได (กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

 และโอนเงินงบประมาณรายจายในสวนที่ลดลง ไปเพิ่มในแผนงานการพาณิชย งานตลาดสด 

งบดําเนนิการ คาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 259,000 บาท เพื่อใหเพยีงพอ

ตอการใชจาย รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบกับเอกสารแบบแปลนเทศบาล และประมาณราคากอสราง ที่แนบมา

พรอมนี้ 

ทัง้น้ี การโอนเงนิงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ 

ปรมิาณ คุณภาพเปล่ียน หรอืโอนไปตัง้จายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  ตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ

แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27  และการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ

รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

วธิกีารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 

หมวด 4 ขอ 29   

เหตุผล 

โครงการปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาดเทศบาล 4 (หนาบิ๊กซ)ี มีการตั้งงบประมาณรายจาย

ในการปรับปรุงทาส ีอาคารกลุม A แตเน่ืองจากปจจุบันอาคารกลุม A ไดถูกทําการรื้อถอนออกทั้งหมด 

เพื่อกอสรางอาคารศูนยแสดงสินคา และการทองเที่ยวนครลําปาง ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ

กอสราง ดังนัน้ เพื ่อใหการดําเนนิโครงการปรับปรุงภายในพื ้นที ่ตลาดเทศบาล 4 (หนาบิ ๊กซี) มี

ความถูกตอง ไมซ้ําซอน และเปนไปตามขอเท็จจริง เทศบาลนครลําปาง จึงจําเปนตองโอนเงินและแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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 ดังนัน้  ขอไดโปรดนําเรยีนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  เพื่อขออนุมัตโิอนเงินและแกไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแผนงานการพาณิชย  

งานตลาดสดฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธกีารงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเตมิ ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27 และขอ 29 ตอไป 

                                                               ขอแสดงความนับถือ 

                (ลงช่ือ)      กติตภิูมิ นามวงค     ผูเสนอ 

                   (นายกิตติภูม ินามวงค) 

            นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในญัตติที่ 5.9 จะมีสมาชิกทานใดอภิปรายหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะขอ

มติที่ประชุม ในญัตติขอ 5.9 เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแผนงานการพาณิชย งานตลาดสด สมาชิก

ทานเห็นชอบใหโอนเงนิเหลอืจายฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นชอบใหโอนเงนิฯ จํานวน 

14 เสยีง 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเห็นชอบใหโอนฯ ไมม ี 

นอกนัน้งดออกเสยีง  

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 14 เสียง อนุมัติใหโอนเงินและแกไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแผนงานการพาณิชย 

งานตลาดสด , ไมเห็นชอบ ไมม ีและงดออกเสยีง 5 คน 

 

 5.10 ญัตต ิเร่ือง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลอืจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติม

หรือดัดแปลงอาคารบานพัก โครงการปรับปรุงอาคารสํานักการชาง-กองคลัง ช้ัน 3 และ 4 เปน

หองทาํงานรองปลัด และหัวหนาสํานักปลัด งบประมาณ 120,000 บาท (สํานักปลัดเทศบาล) 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.10 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงนิเหลือจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
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ประเภทคาตอเติมหรอืดัดแปลงอาคารบานพัก โครงการปรับปรุงอาคารสํานักการชาง-กองคลัง ช้ัน 3 

และ 4 เปนหองทํางานรองปลัด และหัวหนาสํานักปลัด งบประมาณ 120,000 บาท (สํานัก

ปลัดเทศบาล) เชิญ ผูเสนอ 

 นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูไดรับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิ

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร

บานพัก โครงการปรับปรุงอาคารสํานักการชาง-กองคลัง ช้ัน 3 และ 4 เปนหองทํางานรองปลัด 

และหัวหนาสํานักปลัด งบประมาณ 120,000 บาท (สํานักปลัดเทศบาล) 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ขาพเจานายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน

เหลือจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จายเปนรายการใหม ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อใหการปรับปรุงอาคารสํานักการชาง - กองคลัง ชั้น 3 และ 4 เปนหองทํางานรองปลัดและ

หัวหนาสํานักปลัด เปนไปดวยความเรียบรอย สํานักปลัดเทศบาล จําเปนตองขอโอนเงินเหลือจายจาก

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภทคาตอเตมิหรอืดัดแปลงอาคารบานพัก งบประมาณ 

120,000 บาท (สํานักปลัดเทศบาล) ทั้งน้ี การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ

อนุมัติของสภาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27  

เหตุผล 

 เนื่องจากเทศบาลนครลําปางไดรับโอน สิบตํารวจโทสวาท จําปาอูป พนักงานเทศบาล ประเภท

อํานวยการทองถิ่น ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) และยังไมมี

หองทํางานของหัวหนาสํานักปลัดฯ ซึ่งปจจุบันไดใชหองทํางานกองวิชาการและแผนงาน ชั้น 4 อาคาร

สํานักการชาง - กองคลัง เปนหองทํางานชั่วคราว เพื่อใหการปรับปรุงอาคารสํานักการชาง - กองคลัง 

ชั้น 3 เปนหองทํางานหัวหนาสํานักปลัดฯ ใหมีความเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน และปรับปรุงหอง

ทํางานชั้น 4 อาคารสํานักการชาง - กองคลัง ใหเปนหองทํางานรองปลัดเทศบาล รายละเอียดตาม

บัญชโีอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พงศ. 2561 ที่แนบมาพรอมนี้ 
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 ดังนั้น ขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงนิเหลือจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ทั่วไป หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก โครงการปรับปรุง

อาคารสํานักการชาง - กองคลัง ชั้น 3 และ 4 เปนหองทํางานรองปลัด และหัวหนาสํานักปลัด 

งบประมาณ 120,000 บาท (สํานักปลัดเทศบาล) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 

หมวด 4 ขอ 27 ตอไป 

                                                               ขอแสดงความนับถือ 

                (ลงช่ือ)      กติตภิูมิ นามวงค     ผูเสนอ 

                   (นายกิตติภูม ินามวงค) 

            นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในญัตติที่ 5.10 จะมีสมาชิกทานใดอภิปรายหรอืไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะขอ

มตทิี่ประชุม ในญัตตขิอ 5.10 เรื่อง เสนอญัตตขิออนุมัติโอนเงินเหลือจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติมหรือ

ดัดแปลงอาคารบานพัก โครงการปรับปรุงอาคารสํานักการชาง-กองคลัง ชั้น 3 และ 4 เปนหองทํางาน

รองปลัด และหัวหนาสํานักปลัด งบประมาณ 120,000 บาท (สํานักปลัดเทศบาล) สมาชิกทานเห็นชอบ

ใหโอนเงนิเหลือจายฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นชอบใหโอนเงนิฯ จํานวน 

15 เสยีง 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเห็นชอบใหโอนฯ ไมม ี 

นอกนัน้งดออกเสยีง  

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมาก จํานวน 15 เสียง อนุมัติใหโอนเงินเหลือจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคาตอเติมหรอืดัดแปลงอาคารบานพัก โครงการปรับปรุงอาคารสํานักการชาง-กองคลัง ช้ัน 3 

และ 4 เปนหองทํางานรองปลัด และหัวหนาสํานักปลัด งบประมาณ 120,000 บาท (สํานัก

ปลัดเทศบาล) , ไมเห็นชอบ ไมม ีและงดออกเสยีง 5 คน 
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 5.11 ญัตต ิเร่ือง เสนอญัตตขิออนุมัตโิอนเงนิเหลอืจายจากงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2 โครงการ 

งบประมาณ 1,452,000 บาท (หน่ึงลานสี่แสนหาหมื่นสองพันบาทถวน) 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.11 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจายจาก

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและ

ชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดนิและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2 โครงการ 

งบประมาณ 1,452,000 บาท (หน่ึงลานสี่แสนหาหม่ืนสองพันบาทถวน) เชญิ ผูเสนอ 

 นายสุรทัศน  พงษนิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ ทาน

สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสุรทัศน  พงษนิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูไดรับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิ

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตตขิออนุมัตโิอนเงนิเหลอืจายจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,452,000 บาท

(หนึ่งลานสี่แสนหาหม่ืนสองพันบาทถวน) 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจา นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน

เหลือจายจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปต้ังจายเปนรายการใหม ใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางประเภทคากอสรางส่ิง

สาธารณูปโภค จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,452,000 บาท(หนึ่งลานสี่แสนหาหมื่นสองพันบาท

ถวน)ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อจัดใหมีและบํารุงทางบกและทางระบายน้ําในเขตเทศบาลนครลําปางใหเปนไปโดย

เรียบรอยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 

มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) (5) และมาตรา 50 (2) อันเปนการบริการชุมชนและสังคมดาน

การสาธารณูปโภคตามโครงการแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปางสี่ป พ.ศ. 2561–2564 เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  4/2561 จึงขออนุมัติโอนเงินเหลือจายจากงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวด
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คาที่ดินและสิ่งกอสรางประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 

1,452,000 บาท (หนึ่งลานสี่แสนหาหม่ืนสองพันบาทถวน) 

เหตุผล 

เนื่องจากในเขตเทศบาลนครลําปางมีถนนซึ่งผิวจราจรหลายสายมีสภาพชํารุดจากการใชงาน

และขาดการบํารุงรักษาซอมแซมรวมทั้งไมมีความปลอดภัยตามมาตรฐานการจราจร และยังไมมีทอ

ระบายน้ําจึงสมควรตองทําการปรับปรุงทํานุบํารุงผิวจราจรใหมีความปลอดภัยทางดานวิศวกรรม

จราจร และความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสินของประชาชนผูใชเสนทางสัญจร และมีการระบายน้ําที่

ถูกตองตามมาตรฐานระบบทอระบายน้ําสาธารณะ โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ

วางทอระบายน้ําพรอมบอพักทัง้นี้ เพื่อบรกิารชุมชนและสังคมดานการสาธารณูปโภคและบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชนเปนการเรงดวน จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติ  โอนเงินเหลือจายจาก

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและ

ชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสรางระเภท  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2 

โครงการ งบประมาณ 1,452,000 บาท (หนึ่งลานสี่แสนหาหม่ืนสองพันบาทถวน) 

  ดังน้ันขอไดโปรดนําเรยีนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัตโิอนเงนิเหลอืจาย 

จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะ

และชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2 

โครงการ งบประมาณ 1,452,000 บาท (หนึ่งลานสี่แสนหาหมื่นสองพันบาทถวน) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และแกไข

เพิ่มเตมิถงึฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ขอ 27 ตอไป 

                                                               ขอแสดงความนับถือ 

                (ลงช่ือ)      กติตภิูมิ นามวงค     ผูเสนอ 

                   (นายกิตติภูม ินามวงค) 

            นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในญัตติที่ 5.11 จะมีสมาชิกทานใดอภิปรายหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะขอ

มติที่ประชุม ในญัตติขอ 5.11 เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจายจากงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 

1,452,000 บาท (หน่ึงลานสี่แสนหาหมื่นสองพันบาทถวน) สมาชิกทานเห็นชอบใหโอนเงินเหลือจายฯ 

โปรดยกมอืขึ้นครับ 
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 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหโอนเงนิฯ จํานวน 

14 เสยีง 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใดไมเห็นชอบใหโอนเงนิฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเห็นชอบใหโอนฯ ไมม ี 

นอกนั้นงดออกเสยีง  

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีติเสียงขางมาก จํานวน 14 เสียง อนุมัติใหโอนเงนิเหลือจายจาก

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและ

ชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดนิและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2 โครงการ 

งบประมาณ 1,452,000 บาท (หนึ่งลานสี่แสนหาหมื่นสองพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออก

เสยีง 5 คน 

 

 5.12 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจายจากงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน

ไฟฟาถนน  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 

1 โครงการ งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.12 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจายจาก

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและ

ชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 

1 โครงการ งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) เชิญ ผูเสนอ 

 นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูไดรับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิ

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตตขิออนุมัตโิอนเงนิเหลอืจายจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสรางประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,000,000 บาท

(สองลานบาทถวน) 
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เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจานายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน

เหลือจายจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปต้ังจายเปนรายการใหม ใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางประเภทคากอสรางส่ิง

สาธารณูปโภค จํานวน 1โครงการ งบประมาณ 2,000,000 บาท(สองลานบาทถวน)ตามหลักการและ

เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อจัดใหมีและบํารุงทางบกและทางระบายน้ําในเขตเทศบาลนครลําปางใหเปนไปโดย

เรียบรอยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 

มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) (5) และมาตรา 50 (2) อันเปนการบริการชุมชนและสังคมดาน

การสาธารณูปโภคตามโครงการแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปางสี่ป พ.ศ. 2561–2564 เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 4/2561จงึขออนุมัตโิอนเงนิเหลอืจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสรางประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,000,000 บาท 

(สองลานบาทถวน) 

เหตุผล 

เนื่องจากบริเวณวงเวียนน้ําพุเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง และไมมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน

การจราจร จงึสมควรตองทําการปรับปรุงวงเวยีนน้ําพุใหมใหมีความปลอดภัยทางดานวิศวกรรมจราจร 

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนผูใชเสนทางสัญจร โดยทําการขยายวงเวียน

เพิ่มข้ึน พรอมติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางเพื่อลดอุบัติเหตุในเวลากลางคนื ทั้งนี้ เพื่อบริการชุมชนและ

สังคมดานการสาธารณูปโภคและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเปนการเรงดวน จึงมีความ

จําเปนตองขออนุมัต ิ โอนเงนิเหลอืจายจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้ง

จายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท  

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,000,000 บาท(สองลานบาทถวน) 

 ดังนั้นขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงินเหลือจาย

จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะ

และชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสรางประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 

1 โครงการ งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ ่มเติมถึงฉบับที่ 3 

พ.ศ. 2543 ขอ 27 ตอไป 
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                                                               ขอแสดงความนับถือ 

                (ลงช่ือ)      กติตภิูมิ นามวงค     ผูเสนอ 

                   (นายกิตติภูม ินามวงค) 

            นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในญัตติที่ 5.12 จะมีสมาชิกทานใดอภิปรายหรอืไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะขอ

มติที่ประชุม ในญัตติขอ 5.12 เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจายจากงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 

2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) สมาชกิทานเห็นชอบใหโอนเงนิเหลอืจายฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นชอบใหโอนเงนิฯ จํานวน 

16 เสียง 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใดไมเห็นชอบใหโอนเงนิฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเห็นชอบใหโอนฯ ไมม ี 

นอกนัน้งดออกเสยีง  

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 16 เสียง อนุมัติใหโอนเงินเหลือจายจาก

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและ

ชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1 โครงการ 

งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมม ีและงดออกเสยีง 3 คน 

 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) กอนที่จะเขาสูระเบียบวาระขอ 5.13 ทางฝายบรหิารไดมีหนังสือที่  ลป 52004/4553 

ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561  ขอแกไข/เพิ่มเติมขอความในญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง

งบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 

1 โครงการ  ดังนัน้ ผมจะขอมติในที่ประชุมวาจะใหแกไขญัตติขอ 5.13 หรือไมนะครับ  สมาชิกทานใด

ยนิยอมใหแกไขญัตตขิอ 5.13 โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยินยอมใหแกไขญัตติฯ 

จํานวน 10 เสียง 
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 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใดไมยนิยอมใหแกไขญัตตฯิ โปรดยกมอืข้ึนครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมยินยอมใหแกไขญัตติฯ ไมม ี 

นอกนัน้งดออกเสยีง  

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมาก จํานวน 10 เสียง ยินยอมใหแกไข/เพิ่มเติมขอความใน

ญัตติขออนุมัตแิกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 โครงการ ตามระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.13 , ไมยินยอม ไมม ี

และงดออกเสยีง 9 คน 

 

 5.13 ญัตต ิเร่ือง เสนอญัตตขิออนุมัติโอนเงนิและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 

โครงการ 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.13 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินและแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 โครงการ  ขอเชญิผูเสนอญัตตฯิ แถลงญัตตนิี้ครับ 

 นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ ทาน

สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูไดรับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิ

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ในหมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 1 โครงการ  

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจานายกิตตภิูม ินามวงค นายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอเสนอญัตต ิเรื่อง ขออนุมัติโอนเงนิ

และแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 โครงการ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อจัดใหมีและบํารุงทางบกและทางนํ้าตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม

จนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) มาตรา 53 (1) มาตรา 56 (1) โดยขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง

งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักการ
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ชาง จายจากเงินรายได เพื่อดําเนินการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนพระบาท ซอย 6  ตั้งแต

บานเลขที่ 164 ถึงบานเลขที่ 263 จํานวน 1 โครงการ ทัง้น้ี การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ

ใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ขอ 27 และการแกไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและส่ิงกอสรางที่ทําใหลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไข

เพิ่มเตมิถงึ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ขอ 29   

เหตุผล 

   เนื่องจากคาระดับของถนนบริเวณบานเลขที่ 164 มีคาระดับที่สูงกวาบริเวณบานเลขที่ 263

ประมาณ 2.00 เมตร ทําใหไมสามารถระบายนํ้าจากทายซอย (บรเิวณบานเลขที่ 263) ออกมายังปาก

ซอยได(บริเวณบานเลขที่ 164) จึงทําใหไมสามารถกอสรางวางทอระบายน้ําพรอมบอพักเพื่อระบายน้ํา

ลงสูระบบระบายน้ําสาธารณะได จงึขอแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงฯ ดังนี้ 
 

คําช้ีแจงเดมิ คําช้ีแจงที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง 

- กอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนพระบาท 

ซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่ 164 ถึงบานเลขที่ 263 โดย

ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 

4.00-5.50 เมตร หรือตามสภาพ ความยาว

ประมาณ 376 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 376 เมตร และ

งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เปนเงินจํานวน 

2,095,000 บาท แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 

2561-2564 เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1/2560 

หนา 16 ตัง้จายจากเงนิรายได สํานักการชาง 

- กอสรางถนนแอสฟลทติคคอนกรีต ถนนพระ

บาท ซอย 6 ซอยขางบานเลขที่ 164 โดยทําการ

กอสรางถนนแอสฟลทติคคอนกรีต ขนาดกวาง

ประมาณ 3.00-5.00 เมตร หรือตามสภาพ ยาว

ประมาณ 710 เมตร หนา 0.05 เมตร และงานอื่น 

ๆ  ตามแบบแปลนเทศบาล เปน เ งิน จํานวน 

1,629,000 บาท แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 

2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 

หนา 16 ตัง้จายจากเงนิรายได สํานักการชาง 

เพื่อใหโครงการดังกลาวสามารถดําเนินการไดสอดคลองกับวงเงินงบประมาณที่ตั้งไวเปนจํานวนเงิน 

1,629,000 บาท (หนึ่งลานหกแสนสองหม่ืนเกาพันบาทถวน) 

 และโอนเงินงบประมาณรายจายในสวนที่ลดลง ไปเพิ่มในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา

ถนน งบดําเนินงาน คาใชสอย ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 466,000 บาท เพื่อให

เพยีงพอตอการใชจาย รายละเอยีดตามบัญชีโอนเงนิและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบกับเอกสารแบบแปลนเทศบาล และประมาณราคากอสราง ที่

แนบมาพรอมนี้  

   

           ดังนั้น ขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อขออนุมัติโอนเงินและแกไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561  สํานักการชาง จายจากเงนิรายได เพื่อดําเนินการกอสรางถนนพระบาท ซอย 

6 ซอยขางบานเลขที่ 164 ถึงบานเลขที่ 263  จํานวน 1 โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3  

พ.ศ. 2543 ขอ 29 ตอไป 

                                                               ขอแสดงความนับถือ 

                (ลงช่ือ)      กติตภิูมิ นามวงค     ผูเสนอ 

                   (นายกิตติภูม ินามวงค) 

            นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในญัตติที่ 5.13 จะมีสมาชิกทานใดอภิปรายหรอืไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะขอ

มติที่ประชุม ในญัตติขอ 5.13 เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง

งบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 

1 โครงการ  สมาชกิทานเห็นชอบใหโอนเงนิเหลอืจายฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหโอนเงนิฯ จํานวน 14 เสยีง 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใดไมเห็นชอบใหโอนเงนิฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเห็นชอบใหโอนฯ ไมม ี 

นอกนัน้งดออกเสยีง  

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 14 เสียง อนุมัติใหโอนเงินและแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 โครงการ , ไมเหน็ชอบ ไมม ีและงดออกเสยีง 5 คน 
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ระเบยีบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ             

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไมครับ ไมมีนะครับ 

เม่ือไมมีทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ในวันน้ีเราก็ไดดําเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระครบถวนแลว 

ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุมในวันนี้ ผมขอปดประชุมครับ 

 

เลกิประชุม  เวลา  17.20 น. 

 

 

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

(นายจาตุรงค  พรหมศร) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

 

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

(สมบูรณ  บรรจงจิตต) 

รองประธานสภาเทศบาล ปฏบิัตหินาที่แทน 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุมสภาฯ ไดมมีตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 2  ประจําป 2561 วันที่ 29 สิงหาคม 2561  ในการประชุมสภาเทศบาลนคร

ลําปาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 

 

 

 

 

 

 



 

 

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


