
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ.2559 

วันท่ี  26  พฤษภาคม  พ.ศ.2559  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

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

 1. นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 2. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  
 3. นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
     4. นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 5. นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 6. นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 7. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 8. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 9. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
   10. นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 11. ร้อยเอกศักด์ิชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 12. นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 13. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
     14. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 15. นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 16. นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 17. นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 18. นายณัฐกิตต์ิ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 19. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 20. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 21. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 22. นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย) 
     2. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ) 
 

รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 
  1. นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  2. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  3. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 4. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 



๒ 

 

 

 5. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถ์ิ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 6. นางจันทร์สม เสียงดี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 7. นางชนูสี อินดาวงศ์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 8. นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 9. นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรี 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 2. นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 3. นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 4. นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 5. นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 6. นายพงค์กร รัตนประเวศ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 7. นางสาวนัทธ์หทัย ฟูวุฒิ แทน ผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม 
 8. นายอรรณพ สิทธิวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 

 9. นายสมชาย ขันอุระ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 10. นายบรรยง เอ้ือนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

 11. นายมนัส ใหม่คํา หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 12. นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 13. นางสาววิไล วงศ์พรม หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 14. นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกรชํานาญการพิเศษ 
 15. นางเบญจวรรณ จินตนพงค์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 16. นางสาวฉลัทชา ปัดสาพันธุ์ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
 17. นางศิริขวัญ ไตรถาวร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
 18. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

ฯลฯ 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านท้ังหลายท่ีเคารพ วันน้ี 
เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปีพุทธศักราช  
2559 บัดน้ีสมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง  หัวหน้าส่วน
การงานของเทศบาลนครลําปางส่วนหนึ่ง  ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย  และได้เวลาตามกําหนด
นัดหมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้กระผม  นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล
นครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ข้ึนมาทําหน้าที่เป็น
ประธานในท่ีประชุมครั้งน้ี ขอเรียนเชิญครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช 2559  ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง 
ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีมาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งน้ีด้วยความยินดียิ่ง 



๓ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน
จะแจ้งต่อท่ีประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนท่ีท่านประธานฯ จะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระของการ
ประชุมสภาในวันน้ี  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง และหนังสือของเทศบาลนครลําปาง  เพ่ือ
เรียนแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบ ดังน้ี 

     ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําปี  ๒๕๕9 

........................................ 
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง  กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  ๒๕๕9  และ

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕60  ลงวันท่ี  29  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕9 ได้กําหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี ๒๕๕9  มีกําหนด 30 วัน เริ่มต้นต้ังแต่วันท่ี ๑ – 30 พฤษภาคม ๒๕๕9 ดังความ
แจ้งแล้วน้ัน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552  ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี 2559  มีกําหนด 30 วัน เริ่มต้นต้ังแต่วันท่ี 1 – 30  พฤษภาคม  2559 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑9  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕9 
กิตติ  จิวะสันติการ 

(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
และหนังสือ 
ท่ี  ลป 52001/2509               สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

                ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000 
                               25  พฤษภาคม  2559 

เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 
       ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ท่ี ลป 52001(สภา)/36  ลงวันท่ี  19  พฤษภาคม  2559 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 
สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2559 ในวันพฤหัสบดีท่ี  26 พฤษภาคม  2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน 

เพ่ือให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 เอกาทศ  
และมาตรา 48 วีสติ  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และอํานาจ
ตามความในข้อ 56 วรรคสอง  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.  2554 ข้าพเจ้า นายกิตติภ ูม ิ นามวงค์ ตําแหน่ง  



๔ 

 

 

นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ที่รับผิดชอบสํานักและกอง  
เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อต่อไปน้ี 

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

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 
กระผมมีข้อเรื่องดังท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบ จากน้ีไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าท่ี 

ในการประชุมครั้งน้ีต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน
จะแจ้งต่อท่ีประชุม คือ ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง  ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4  เทศบาลนครลําปาง  ตามเอกสารท่ีได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลแล้ว  และเน่ืองจากได้มีการ
แก้ไขและจัดระเบียบวาระการประชุมฯ เพิ่มเติมฯ  วันนี้จึงขอใช้ระเบียบวาระการประชุมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
ท่ีได้ส่งให้ทุกท่านครั้งล่าสุดนะครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ครั้งท่ี 1  ประจําปี  2559  (วันท่ี  26  กุมภาพันธ์  2559)   

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2559  เม่ือวันท่ี 
26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่  เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ผมไม่ได้มีข้อแก้ไขอะไรในรายงานการประชุมฉบับน้ี แต่ขออนุญาตเพียงว่า  เม่ือได้อ่านบันทึกรายงาน
การประชุมเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559 แล้ว ก็มีข้อสังเกตอยู่บางประการในเรื่องของการขอแก้ไขรายงาน
การประชุม  ซ่ึงถ้าท่านประธานได้กรุณาดูในรายงานการประชุมหน้าท่ี  6  ข้อความของมติท่ีประชุมได้อนุญาต
ให้นายกเทศมนตรีแก้ไขข้อความท่ีว่า “ในหน้าท่ี 12 สองบรรทัดสุดท้าย ข้อความ และผมได้รับมอบมาจาก
โรงพยาบาลอีกคันหน่ึง เพ่ิงปรับปรุงให้กับทางโรงเรียนเทศบาลเรา 3 โรงเรียนในเบ้ืองต้น แก้ไขเป็น และผม
ได้รับแจ้งเป็นเอกสารรับมอบมาจากโรงพยาบาลอีกคันหน่ึง  เพ่ือท่ีจะส่งมอบให้กับทางโรงเรียนเทศบาลทั้ง 
3 โรงเรียนในเบื้องต้น”  และที่ประชุมก็ได้มีมติรับรองรายงานไปแล้ว  ผมมีข้อสังเกตและเป็นข้อสงสัยที่จะ
กราบเรียนท่านประธานว่า  โดยปกติทั่วไปการขอแก้ไขรายงานการประชุมนั้น  เท่าที่พบก็คือมีการแก้ไข
ถ้อยคําบางคํา วรรคตอน ภาษา การสะกด  การันต์เท่าน้ันเอง  แต่การแก้ไขในลักษณะน้ีผมดูแล้วเป็นการ
เปลี่ยนเรื่องไปเลยนะครับ จากดําเป็นขาว จากบวกเป็นลบ ซ่ึงก็ไม่ทราบว่าการขอแก้ไขน้ี จะแอบแฝงซ่อนเร้น
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การกระทําอะไรท่ีไม่ปรกติหรือเปล่า ก็ต้องกราบเรียนท่านประธานสภาว่า ถ้าจะขอให้ท่านเลขาได้ชี้แจงอธิบาย
เรื่องการแก้ไขรายงานการประชุม เพ่ือเป็นความรู้สักเล็กน้อย ก็จะเป็นประโยชน์กับสมาชิกในสภานะครับ 
ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  อันน้ีก็เป็นข้อสังเกต แต่นายแพทย์วัฒนา
ไม่ได้ขอแก้ไขรายงานการประชุมนะครับ  ถ้าอย่างน้ันกระผมจะขอมติในท่ีประชุมก่อน จากน้ันจะให้ท่าน
เลขานุการสภาได้ชี้แจงข้อซักถามนะครับ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขรายงานฯ ผมจะขอมติรับรอง
รายงานการประชุมฯ ต่อไป  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2559  เม่ือวันท่ี 26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  ขอได้โปรด
ยกมือข้ึน   

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือสูงๆ นะครับ  ท่านประธานฯ 
ขอมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมนะครับ  มีสมาชิกฯ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  จํานวน 
19 เสียง ยกเว้น ร้อยเอกศักด์ิชัย ครับ ท่านประธานฯ ต้องถามเหตุผลท่ีไม่รับรองนะครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ร้อยเอกศักด์ิชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักด์ิชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  
กระผม ร้อยเอกศักด์ิชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่ีผมไม่รับรอง เพราะครั้งน้ันผมลากิจ 
ไม่ได้มาร่วมประชุมครับ มิใช่ไม่รับรองเพราะรายงานการประชุมฯ ไม่ถูกต้องครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2559  เม่ือวันท่ี  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ เลขานุการสภา ชี้แจง 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล
นครลําปาง ตามท่ีนายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ได้มีข้อสังเกตเก่ียวกับ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําปี 
พ.ศ.2559  เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์  2559  หน้าท่ี 6  ตามข้อความท่ีท่านได้เรียนหารือต่อท่านประธาน 
ผมขอเรียนต่อท่ีประชุมสภาแห่งน้ีว่า การแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมสภาน้ันมีบัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 33  วรรคสอง  
ซ่ึงบัญญัติไว้ว่า การแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมให้กระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน ระเบียบ
ดังกล่าวได้บัญญัติไว้กว้างๆ อย่างน้ีว่า การแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมให้กระทําโดยมติของท่ีประชุม
สภาท้องถ่ิน กฎหมายไม่มีบัญญัติไว้ว่าแก้ไขมาก แก้ไขน้อย หรือแก้ไขอย่างไร เขาเขียนกว้าง ๆ ว่าการแก้ไข  
ฉะน้ัน ถ้อยคําในท่ีประชุม ผู้ท่ีอภิปราย ผู้ท่ีพูดในท่ีประชุม ถ้าต้องการท่ีจะแก้ไขก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับตามท่ีแจ้งให้ทราบ โดยขอมติท่ีประชุม มติท่ีประชุมตรงน้ีก็ไม่ได้กําหนดไว้ว่า จะต้องใช้เสียงเท่าไหร่  
ก็ต้องเป็นไปตามหลักท่ัวไป คือ ใช้เสียงข้างมาก ทีน้ีท่ีนายแพทย์วัฒนา ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่ีท่านพูดว่า การ
แก้ไขต้องแก้ไขเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แก้ไขคําผิดเท่าน้ัน  ด้วยความเคารพนะครับก็เป็นความเข้าใจของท่าน แต่
ผมในฐานะเลขานุการสภา ผมขอเรียนต่อท่ีประชุมว่า ระเบียบไม่ได้บัญญัติหรือกําหนดไว้ว่า ให้แก้ไขเฉพาะ
วรรณยุกต์ หรือแก้ไขอย่างไร กฎหมายให้อํานาจไว้กว้าง ๆ เลยครับว่า การจะแก้ไขกระทําโดยมติของท่ีประชุม 
ฉะน้ัน  การท่ีสมาชิกก็ดี  ใครก็ตามที่กล่าวถ้อยคําในที่ประชุมแห่งนี้  และต้องการที่จะแก้ไขถ้อยคําของตนฯ  
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ก็ต้องดําเนินการตามข้อ 33 วรรคสอง หากท่ีประชุมแห่งน้ีมีมติให้แก้ไข โดยเสียงข้างมาก ก็สามารถท่ีจะ
กระทําได้ ผมขอเรียนอย่างน้ี คิดว่าท่านผู้สงสัยคงจะเข้าใจในข้อชี้แจงของกระผม ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขอบพระคุณท่านเลขานุการสภาท่ีได้ให้คําอธิบาย แต่ว่าก็ยังมีข้อติดใจอีกนิดหน่ึงท่ีอยากจะขอ
คําอธิบายเพ่ิมเติมว่า ถ้าในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนเน้ือหาสาระไปเป็นคนละเรื่องเลย ได้มีข้อกําหนด กฎเกณฑ์ 
หลักเกณฑ์อะไรหรือไม่ว่า ในกรณีอย่างน้ีกระทําได้ หรือเป็นอย่างไร และถ้าเกิดว่าสิ่งท่ีได้แก้ไขน้ัน ได้ก่อให้เกิด
ความเสียหายอะไรไปแล้ว หรืออย่างไรก็ตาม เราจะมีทางไหนท่ีจะรู้ได้หรือทราบได้ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ เลขานุการสภา 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล
นครลําปาง ตามท่ีผมได้อ้างระเบียบว่า การขอแก้ไขถ้อยคําในท่ีประชุม กระทําโดยมติของท่ีประชุม จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ ถ้อยคําหรืออะไร ท่ีประชุมเขาพิจารณาครับ ผู้แก้ไขเขาได้เสนอขอแก้ไขก็เป็นไปโดย
มติของท่ีประชุม ถ้ามติของท่ีประชุมให้แก้ไข ก็เป็นไปตามน้ันครับ มากน้อยเปลี่ยนแปลงอย่างไร ท่ีประชุมก็
พิจารณา ถ้าท่ีประชุมสภาฯ  มีมติให้แก้ไข  ก็แก้ไขไปตามน้ัน  ถ้ามีมติเสียงข้างมากไม่ให้แก้ไข  ก็แก้ไขไม่ได้ 
ต้องคงไว้ตามข้อความเดิม อยู่ท่ีท่ีประชุมจะพิจารณา ไม่ทราบว่าท่านเข้าใจหรือยังครับผม 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ก็ยังไม่เข้าใจดีครับท่านประธาน ข้อสังเกตก็คือว่า โดยท่ัวไปเรื่องสําคัญเรื่องใหญ่ ๆ ผู้ท่ีจะขอแก้ไข หรือ
ในท่ีประชุมก็ควรจะมีหลักฐานมีการแสดงอะไรท่ีชัดเจนว่า คราวท่ีแล้วทําไมพูดไปอย่างน้ัน  เพราะอะไร  แล้ว
ท่ีแก้ไขเพราะอะไร  อันน้ันจึงจะเป็นหลักการท่ีชอบธรรมท่ีสุดนะครับ  อันน้ีผมก็กราบเรียนท่านประธานไว้ว่า 
ถ้าต่อไปมีเรื่องอย่างนี้ก็คงจะดูไม่ค่อยจะเป็นปกตินัก  ที่ว่าเกิดท่านใดท่านหนึ่งมาชี้แจงต่อสภาว่าได้กระทํา
เรื่องน้ันไปแล้ว แล้วอีกครั้งหน่ึงมาบอกว่าไม่ได้กระทํา ท้ังท่ีเรื่องน้ันไปสร้างความเสียหายเกิดข้ึนแล้ว จะโดย
ระเบียบราชการหรืออะไรก็แล้วแต่ หรือเกิดความเสียหายแก่ท้องถ่ินก็แล้วแต่ แล้วมาบอกว่าไม่ได้กระทํา โดย
มิได้ชี้แจงแสดงหลักฐานใด ๆ ให้ปรากฏแก่ท่ีประชุมเลย แต่ท่ีประชุมรับรองไปแล้ว ในฐานะของสมาชิกสภา
หรือสภาแห่งน้ีควรจะดําเนินการอย่างไรต่อไป ขอบพระคุณครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 

3.1  เรื่อง ความชํารุดรั่วซึมของหลังคาตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา)  
(โดย  นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  3.1 
เรื่อง ความชํารุดรั่วซึมของหลังคาตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา)  เชิญ  นายพิทักษ์  แสนชมภู 

นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  
กระผม นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอกระทู้ถาม 
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เรื่อง  ขอเสนอกระทู้ถาม 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้า  นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอต้ังกระทู้ถามต่อท่าน
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ความชํารุดรั่วซึมของหลังคาตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) 

เน่ืองจากว่า  อาคารตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) น้ัน ได้สร้างแล้วเสร็จมาเป็นเวลานานปีแล้ว  
โดยเฉพาะหลังคาอาคารน้ัน  ในปัจจุบันน้ีมีการรั่วซึมของนํ้าฝน จนก่อความเดือดร้อนรําคาญของผู้ค้าขายและ
จับจ่ายซ้ือหาอาหารการกิน 

ตลาดดังกล่าวน้ีเคยได้รับการซ่อมบํารุงมาครั้งหน่ึง แต่ปัญหาก็ได้เกิดข้ึนอยู่  จนมีราษฎรผู้ค้าขาย
ได้ร้องเรียนมาท่ีข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าจึงขอเรียนถามในการทําหน้าท่ีของผู้บริหารว่า 
1. ท่านทราบหรือไม่ว่าหลังคาชํารุด  แล้วท่านจะดําเนินการอย่างไร 
2. ท่านจะกําจัดปัญหาน้ีให้แล้วเสร็จเม่ือใด 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)    พิทักษ์  แสนชมภู ผู้ต้ังกระทู้ถาม 

(นายพิทักษ์  แสนชมภู) 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

และขออนุญาตใช้ภาพประกอบ (ประธานสภาฯ อนุญาต) ภาพอาคารหลังคาตลาดเทศบาล 3 รั่วซึม บริเวณ
แม่ค้าขายเน้ือหมูแดงและไส้อ่ัว บริเวณขายข้าวมันไก่ทอด ร้านของชําของนายบุญส่ง ร้านขายอาหารสุนัขและ
แมวของป้าแอ๊ด  บริเวณร้านก๋วยจั๊บของนางกุหลาบ ขอบคุณครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ 
ผู้ทรงเกียรติ  กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตตอบกระทู้ท่ีได้สอบถาม
ของสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่ีมีความสนิทและผูกพันกับตลาดรัษฎา ต้องขอขอบคุณนะครับท่านสมาชิกสภาท่ีเป็นหู
เป็นตาติดตามเรื่องดังกล่าว ผมเองได้รับรายงานท้ังจากแม่ค้าและจากกองสาธารณสุขว่า เวลาฝนตกท่ีตลาด
รัษฎาจะมีการรั่วซึม โดยพ้ืนเพของตลาดมีสองอาคาร จุดท่ีสําคัญท่ีสุดเป็นรอยต่อเป็นคอนกรีตเททับข้างบน 
จุดน้ันเป็นจุดท่ีมีการแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ฝนตกมาก ๆ ก็ไม่สามารถท่ีจะรองรับนํ้าฝนได้ ก็เลยทําให้เกิดนํ้า
ทะลัก 3 จุดท่ีสําคัญ ท่ีผมได้รับรายงานมา จุดท่ี 1 นํ้าฝนรั่วตามรอยต่อระหว่างผนังของเมทัลชีทเดิม เน่ืองจาก
ยาแนวหมดอายุและเสื่อมไปตามสภาพการใช้งาน ผมได้รับรายงานมาอย่างนี้นะครับ  จุดที่ 2  คือนํ้าฝนรั่ว
ตามรอยต่อระหว่างผนังกับกระเบื้องที่มุงโซนอาหารด้านถนนป่าไม้  เนื่องจากปูนที่ใช้ปิดทับอายุเสื่อม  และ
ไปตามสภาพ  จุดท่ี 3  รั่วซึมจากท่อระบายนํ้าจากดาดฟ้าหลังคาตรงที่ท่านสมาชิกสภาได้ชี้ให้เห็นเมื่อสักครู่
ที่ขายหมูเน้ือแดงของป้าอูน เน่ืองจากปูนกับท่อระบายนํ้าไม่ประสานยึดติดกัน เรื่องดังกล่าวโดยปรกติท่ัวไป
แล้ว หมดอายุอย่างท่านสมาชิกสภาฯ ได้พูดว่า ได้ก่อสร้างมานานและได้รั่วซึมอยู่ตลอดเวลา และก็ได้มีการ
แก้ไขอยู่ตลอดเวลา ครั้งน้ีก็เช่นเดียวกัน หลังจากท่ีเราได้รับแจ้งจากทางแม่ค้า ทางกองสาธารณสุขฯ ก็ได้ทํา
บันทึกถึงผม  ผมก็ได้อนุมัติให้มีการซ่อมแซมไปแล้ว  ขณะน้ีอยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับจ้าง  ถ้าได้ผู้รับจ้างแล้ว
ก็จะซ่อมแซม  เมื่อได้รับกระทู้แจ้งจากสมาชิกสภาฯ  ก็ได้ตามผู้อํานวยการกองสาธารณสุขมาพบว่า  จะให้
แล้วเสร็จเมื่อไหร่  ทางผู้อํานวยการกองสาธารณสุขก็ได้ให้คํามั่นสัญญาว่า  ภายในเดือนมิถุนายนนี้จะให้
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แล้วเสร็จ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ เป็นอย่างสูงครับท่ีได้ติดตาม และขอให้ท่านติดตามต่อไปนะครับ ผลเป็น
อย่างไรก็ขอให้แจ้งมาทางผู้บริหารด้วยนะครับ จะได้ดําเนินการได้ถูกต้อง ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ  นายพิทักษ์  แสนชมภู 

นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  
กระผม นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่ีได้จัดการหรือแก้ไข 
และผมจะชี้แจงให้แม่ค้าและผู้จับจ่ายตลาดต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

3.2   เรื่อง  การกําจัดวัชพืช (ผักตบชวา) ท่ีบ่อบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลนครลําปาง 
 (โดย  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 3.2 
เรื่อง การกําจัดวัชพืช (ผักตบชวา) ท่ีบ่อบําบัดนํ้าเสียรวมเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอกระทู้ถาม 
เรื่อง  เสนอกระทู้ถาม 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้า  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อ
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง การกําจัดวัชพืช (ผักตบชวา) ท่ีบ่อบําบัดนํ้าเสียรวมเทศบาลนครลําปาง 

ตามท่ีข้าพเจ้า  ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
ลําปาง ได้ไปตรวจเย่ียมโครงการบําบัดนํ้าเสียฯ ท่ีบ้านศรีกํ้า ต.ปงแสนทอง เม่ือราวปลายปี 2558  ท่ีบริหาร
จัดการโดย  องค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.)  เพ่ือรับฟังการดําเนินงานด้านต่าง ๆ พบว่ามีปัญหาใหญ่ท่ี อจน. 
ร้องขอให้ช่วยคือ  เรื่องการกําจัดวัชพืชที่เติบโตจนแน่นเต็มพื้นที่บ่อ  มีผลกระทบต่อการบําบัดนํ้าเสีย
ที ่หลักการเดิมต้องอาศัยแสงแดดในการบําบัด ซ่ึงท่านได้ทราบปัญหาดีอยู่แล้ว จึงขอเรียนถามท่าน
นายกเทศมนตรีนครลําปางว่า ท่านจะจัดการกําจัดวัชพืชออกจากบ่อบําบัดเม่ือใด โดยวิธีใด และแล้วเสร็จ
เม่ือใด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดบรรจุกระทู้ถามน้ี ในวาระการประชุมเดือน พฤษภาคม 2559 น้ีด้วย 
ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ)   สมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ผู้ต้ังกระทู้ถาม 
(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ 
ผู้ทรงเกียรติ  กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตตอบกระทู้ถามของ
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ท่ีได้ให้ความกรุณาติดตามเรื่องของโครงการบําบัดนํ้าเสียท่ีบ้านศรีกํ้า  ปงแสนทอง  
ในความเป็นจริงแล้วทางเทศบาลเราได้ทําสัญญากับองค์การจัดการนํ้าเสีย หรือ อจน. ท่ีเราได้รับรู้รับทราบกัน 
ตามสัญญาน้ีปีหน่ึงทางเทศบาลเราได้ว่าจ้าง อจน. ประมาณหน่ึงล้านสองแสนบาทต่อหน่ึงปี ตามสัญญา ใน
สัญญาดังกล่าวระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้า อจน.เป็นเหตุสุดวิสัยท่ีไม่สามารถดําเนินการได้ ก็ให้ร้องขอมาท่ี
เทศบาลเพ่ือท่ีจะให้ทางเทศบาลเข้าไปดําเนินการร่วมกับทาง อจน. ดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ ผมได้รับหนังสือ
จากองค์การจัดการนํ้าเสีย ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2559 ว่า ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลขุดลอกผักตบชวา 
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ผักตบชวาในบ่อบําบัดนํ้าเสียท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือบ่อท่ี 1  ผมได้สั่งให้มีการประชุมคณะกรรมการ  เพราะเรา
มีคณะกรรมการควบคุมอยู่นะครับ มาประชุมเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2559 เอาเรื่องดังกล่าวท่ี อจน. ได้ขอ
ความร่วมมือมายังเราให้เป็นไปตามสัญญา  ท่ีประชุมก็ไม่สามารถท่ีจะให้ทางเทศบาลเข้าไปดําเนินการได้ 
เพราะเรื่องผักตบชวาไม่ใช่เป็นเรื่องเหตุสุดวิสัย เป็นเรื่องของการบริหารจัดการของ อจน. เอง แล้วเทศบาลเอง
ก็ได้ว่าจ้าง อจน. ต่อปีเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะน้ันการบริหารจัดการเรื่องผักตบชวาในบ่อบําบัดนํ้าเสียต้องเป็น
หน้าท่ีของ อจน.  เพราะผักตบชวาไม่ใช่วันเดียวเต็มบ่อ  คุณต้องวางแผน  ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีกับ
บ่อบําบัดนํ้าเสีย ซ่ึงทางเทศบาลเราได้ว่าจ้างคุณไปเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะน้ันท่ีประชุม โดยผมได้มอบหมายให้ 
ขออนุญาตนะครับ ท่านผู้อํานวยการสํานักการช่างเป็นประธานในวันน้ัน และมติออกมา ไม่อนุญาตให้เรานํา
เครื่องจักรกลเข้าไปทําให้กับบ่อบําบัดนํ้าเสียที่อยู่ในความรับผิดชอบตามสัญญาของ อจน.  เหตุผลอีก
ประการหน่ึง ถ้าเราเข้าไปก็จะเป็นการซํ้าซ้อนท่ี 1 การเข้าไป ไม่ใช่เข้าไปวันเดียวทําแล้วเสร็จ บ่อบําบัดนํ้าเสีย
บ่อท่ี 1 ท่ีมีการระบาดของผักตบชวาอย่างรุนแรง ซ่ึงเกิดจากการบริหารอย่างผิดพลาดของ อจน. เอง ต้องใช้
เวลาในการกําจัดเป็นเดือนกว่าจะเสร็จนะครับ  เพราะฉะนั้น อจน.ต้องดําเนินการ หลังจากนั้นในวันที่ 20 
เมษายน 2559  มีการประชุมเราได้เชิญ อจน. มารับฟังการประชุมด้วย  ในท่ีประชุมตกลง  อจน.ก็รับทราบ  
หลังจากน้ัน อจน. ก็กลับไปทํา  แต่ทําได้ขนาดไหนผมยังไม่ได้ติดตาม  ท่ีท่านต้ังกระทู้ถามมาดีแล้ว  ผมจะขอ
อนุญาตนําทีมงานทางผู ้อํานวยการสํานักการช่าง  ท่านปลัด  เข้าไปตรวจสอบอีกครั ้งหนึ่งว่า คุณได้
ดําเนินการไปถึงไหน  เมื่อผลเป็นประการใด หลังจากการประชุมในวันนี้เสร็จสิ้นแล้ว  ผมไปตรวจสอบแล้ว  
ได้พูดคุยกับทาง อจน. แล้ว ผมจะรายงานให้ท่านสมาชิกสภาเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหน่ึง ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณท่านนายกฯ กิตติภูมิ มากครับ ผมก็
เพ่ิงทราบว่า หน้าท่ีของการกําจัดผักตบชวาในบ่อ เป็นหน้าท่ีตามสัญญาท่ี อจน. มีไว้กับเทศบาล ท่ีท่านนายกได้
ชี้แจงมาน้ีก็เป็นเรื่องท่ีดีครับ เราจะได้รู้ว่าทาง อจน. มีหน้าท่ีท่ีจะต้องกําจัดด้วยตัวเอง แล้วถ้าท่านนายกได้ไป
ติดตาม ถ้าเขาไม่สามารถท่ีจะกําจัดให้แล้วเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ทางสภาเราก็จะได้พิจารณา หากว่ามี
เรื่องท่ีจะต้องเอางบประมาณเข้าไปให้ หรือไปอุดหนุนกับ อจน. ในครั้งต่อไป ผมก็คิดว่าคงจะต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบ เน่ืองจากว่าเงินท่ีเราให้ไปเราก็มุ่งหวังว่าจะสามารถท่ีจะบริหารจัดการในระบบการบําบัดนํ้าเสีย
ได้อย่างดี ถ้าเม่ือเป็นแบบน้ีแล้ว สัญญาท่ีมีไว้ต่อกัน เราก็คงต้องพูดกันอีกทีหน่ึง ก็ดีแล้วครับ เราจะได้ช่วยกัน
ดูแลรักษาระบบบําบัดนํ้าเสียให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ขอบคุณครับท่านประธาน 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

4.1 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานี
ขนส่งผู้โดยสารประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ในแผนงานพาณิชย์ งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก เพ่ือดําเนินการต่อเติมพ้ืนท่ีจําหน่ายต๋ัวโดยสารบริเวณช้ัน 1  
อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง)  จํานวน  1 โครงการ งบประมาณ 
950,000 บาท (เก้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ข้อ 4.1  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ในแผนงานพาณิชย์ งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก  เพื่อดําเนินการต่อเติมพื้นที่จําหน่ายตั๋วโดยสารบริเวณ



๑๐ 

 

 

ชั ้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู ้โดยสารจ ังหวัดลําปาง ( เทศบาลนครลําปาง)   จํานวน  1 โครงการ 
งบประมาณ 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ผมได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง
แจ้งว่า จะขอถอนญัตตินี้นะครับ  ตกลงยืนยันว่าถอนนะครับ  ผมจะขอมติความยินยอมจากสภาในการให้ถอน
ญัตตินี้  สมาชิกฯ ท่านใดยินยอมให้ถอนญัตตินี้  โปรดยกมือข้ึน 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานฯ ขอมติท่ีประชุม
เน่ืองจากนายกเทศมนตรีนครลําปางขอถอนญัตติดังกล่าว ขอความยินยอม สมาชิกฯ ท่านใดยินยอม ยกมือสูง ๆ 
นะครับ ยินยอมให้ถอนญัตติ 16 เสียง ครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่ยินยอมให้ถอนญัตติน้ี 
โปรดยกมือข้ึน 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่ยินยอมให้ถอนญัตติ 
ยกมือสูง ๆ นะครับ  ไม่ยินยอมให้ถอนญัตติมี 2 เสียง ครับท่านประธาน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเสียงข้างมากยินยอมให้ถอนญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู ้โดยสารประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ในแผนงาน
พาณิชย์ งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก เพื่อ
ดําเนินการต่อเติมพื้นที่จําหน่ายตั๋วโดยสารบริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง 
(เทศบาลนครลําปาง)  จํานวน  1 โครงการ งบประมาณ 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 
4.2 ญัตติ เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ หมวดครุภัณฑ์ 
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 77,000 บาท (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ข้อ 4.2  ญัตติ เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานการพาณิชย์  หมวดครุภัณฑ์ จํานวน  
2 รายการ  งบประมาณ 77,000 บาท  (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)  ผมก็ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี
นครลําปางในฉบับเดียวกัน ขอถอนญัตตินี้เช่นเดียวกัน  เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง การท่ีย่ืนญัตติเข้าสู่สภามีหลักการและเหตุผล
ว่า ขอย่ืนเข้ามาเพ่ือดําเนินการสิ่งใด เพ่ืออะไร แต่ว่าเม่ือถอน เม่ือสักครู่ผมไม่ได้ออกเสียงว่าจะถอนหรือไม่ให้
ถอน  เพราะผมเข้าใจด้วยตัวเองว่าท่านนายกฯ อาจจะอธิบายเหตุผลอะไรหรือเปล่า ผมก็เลยอยากจะขอถาม
ว่า ในการท่ีย่ืนขอถอนญัตติน้ี มีหลักการ เหตุผล อะไรหรือเปล่า ผมจะได้ประกอบการพิจารณาว่า ควรจะให้
ถอนหรือไม่ให้ถอน ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  คือในหนังสือ นายกเทศมนตรีได้แจ้งว่า  
ทางเทศบาลนครลําปางยังไม่ประสงค์ท่ีจะดําเนินการตามญัตติท่ีเสนอมาดังกล่าว จึงขอถอนญัตติออกไปก่อน
ครับ  ผมจะขอมติความยินยอมจากท่ีประชุมในการยินยอมให้ถอนญัตตินี้ สมาชิกฯ ท่านใดยินยอมให้ถอนญัตติ  
โปรดยกมือข้ึน 



๑๑ 

 

 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานขอมติยินยอมให้ถอน
ญัตติดังกล่าว ตามข้อ 4.2 ยกมือสูง ๆ นะครับ  ยินยอมให้ถอนญัตติ 16 เสียงครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่ยินยอมให้ถอนญัตติน้ี 
โปรดยกมือข้ึน 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่ยินยอมให้ถอนญัตติ
น้ี ยกมือสูง ๆ นะครับ  ไม่ยินยอมให้ถอนญัตติมี 1 เสียง นอกน้ันงดออกเสียงครับท่านประธาน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเสียงข้างมากยินยอมให้ถอนญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานการพาณิชย์ หมวดครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 77,000 บาท (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 
4.3 ญัตติ เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2558 (กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
เทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) 
งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ข้อ 4.3  ญัตติ เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558  (กันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน)  ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ  หมวด
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ผู้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 

ญัตติ 

เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
(กันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน) ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 500,000 บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (กันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน) 
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
รายการค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล  
ตามหลักการและเหตุผล  ดังน้ี 

หลักการ 
 เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  
(กันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน)  ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 500,000 บาท 
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(ห้าแสนบาทถ้วน)  สํานักปลัดเทศบาล  ท้ังน้ี  การโอน  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการ
ที่ได้เบิกตัดปี  หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้  จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปี  หรือ
ขยายเวลาเบิกตัดปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 ข้อ 31 
 

เหตุผล 
 เน่ืองจากเทศบาลนครลําปางได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลนครลําปางในสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งท่ี 4 ประจําปี พ.ศ.2558 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2558 ให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามรายการดังกล่าวข้างต้น แต่ขณะน้ีไม่สามารถดําเนินการจัดหาได้ เน่ืองจาก
คุณลักษณะพ้ืนฐานกล้องวงจรปิด CCTV) ท่ีกําหนดไว้ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพ้ืนฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ประจําปี  พ.ศ. 2558  ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  ณ  วันท่ี  25  สิงหาคม  2558  เทศบาลฯ  จะต้องดําเนินการแก้ไขคุณลักษณะพ้ืนฐานให้ถูกต้อง
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ ให้เรียบร้อยก่อนเสนอขอรับความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ตามแนวทางหนังสือจังหวัดลําปาง ท่ี ลป 0016.1/ว4083 ลงวันท่ี 22 
ตุลาคม  2553  เรื่อง  แนวทางจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ท้ังน้ี  
เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว เทศบาลฯ สามารถดําเนินการจัดหากล้องวงจรปิด (CCTV) ได้ตามข้ันตอน
ระเบียบพัสดุฯ ต่อไป จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 (กันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน) ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล ตามรายละเอียดบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (กันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน) ท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 ดังนั้น  ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (กันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน) ในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รายการ
ค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 ข้อ 31 ต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)     กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
           นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติน้ีมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย

หรือไม่  เชิญ  นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  
และเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม  นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง สั้น ๆ 
ครับ ผมใช้เวลาไม่นานนัก เก่ียวกับญัตติน้ี ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 (กันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน) ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 
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500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ซ่ึงสภาแห่งน้ีได้ผ่านงบประมาณไปแล้วเม่ือปี 2558 ผมอยากจะชี้ให้เห็น
หรือต้ังข้อสังเกตว่า การทําแผนหรือการทํางบประมาณ เราจะต้องทําให้สมบูรณ์ ให้รัดกุม ไม่ใช่ว่าทําทําไปให้
ผ่านพ้นไปครับ อย่างในกรณีน้ีท่ีไม่สมบูรณ์  หรือทําไม่ได้  ถึงกับมาแก้สเปคน้ี ก็หมายถึงว่า เราไม่ทําตาม
ข้ออ้างอิงของเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีเขาระบุมาแล้วให้เราทําตามน้ัน แต่เราไม่ทํา และทํางบประมาณไป 
และทําไม่ได้อย่างน้ีนะครับ ผมก็ต้ังข้อสังเกตไว้ว่า เกิดความเสียหายครับท่านประธาน  เสียหายอย่างไรครับ 
คือ ความรู้สึกของชาวบ้านท่ีเขาได้รับข่าวว่า เราผ่านงบประมาณกล้อง CCTV ตรงน้ีไปให้ ซ่ึงกล้อง CCTV น้ีก็มี
ประโยชน์ ท้ังการก่ออาชญากรรมหรืออุบัติเหตุ ใครผิดใครถูกจะชี้ให้เห็นครับ ในเม่ือเราไม่ทําตามกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ น้ี ก็ทําไม่ได้ และน่ีก็ผ่านมาจะสิ้นปีงบประมาณประจําปีแล้ว ถ้าเรามาทํา ท้ังค่าวัสดุ
ก่อสร้าง  หรือค่าแรงงานอะไรน้ีจะสามารถทําได้หรือไม่ในเงินจํานวนน้ี ไม่เป็นไรครับ ในเม่ือฝ่ายบริหารขอ
แก้ไขมา  ผมก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง  ผมก็เห็นด้วย  แต่ขอชี้ให้เห็นว่า
การทํางานของท่านคณะผู้บริหาร ขอให้รัดกุมมากกว่าน้ี  การต้ังงบประมาณหรือทําแผนไม่ใช่ว่าจะทําทําไป 
เม่ือทําไม่ได้ก็เสียหายครับท่านประธาน ขออนุญาตท้วงติง ชี้ให้เห็นเท่าน้ีครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์   

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมอยากจะขอเพ่ิมเติมในประเด็นของเงิน
ห้าแสนบาท  เน่ืองจากว่าแต่เดิมน้ี  สเปคท่ีเรากําหนดไว้  คือฝ่ายบริหารไม่ได้ทําการคํานวณมาให้ดูนะครับว่า 
มีก่ีชุด ชุดละเท่าไหร่ในของเดิม และของใหม่น้ีได้จํานวนน้อยลงหรือเพ่ิมข้ึนอะไรประมาณน้ี เราก็อยากจะ
ทราบตัวน้ี ญัตติน้ีท่ีย่ืนเข้าสู่สภา เอกสารขาดเรื่องสําคัญตัวน้ี ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของสภา 
อยากจะให้ทางฝ่ายบริหารชี้แจงตัวน้ีเพ่ิมเติมด้วยนะครับ  และอีกเรื่องหน่ึง  ผมขออนุญาตนิดเดียว  เม่ือวาระ
ท่ีผ่านมา พอดีผมก็รอฟังท่านเลขาฯ จะให้ผมชี้แจงว่าทําไมถึงคัดค้านการถอน  คือผมเห็นว่าญัตติท่ีถอนเรื่อง
เงินสะสมท่ีจะไปพัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่ง  เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  ผมจึงไม่ค่อยเห็นด้วยท่ีฝ่ายบริหาร
จะถอนออกไป เม่ือถอนก็อยากจะให้เร่งรีบท่ีจะนําเข้าสู่สภา เน่ืองจากว่าเป็นสิ่งท่ีดูจากเหตุผลแล้วก็เป็นความ
จําเป็นเร่งด่วนก็เลยอยากจะขอคัดค้านไว้สักนิด ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปางท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รอง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ซ่ึงได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้มาตอบข้อซักถามของท่านนะครับ 
กระผมขออนุญาตชี้แจงเป็นแต่ละประเด็นดังต่อไปน้ี ในประเด็นท่ีหน่ึง ในคราวตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559 ทําไมฝ่ายบริหารถึงไม่ดําเนินการเขียนคําชี้แจงในรายละเอียดให้เป็นไป
ตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระผมขอเรียนชี้แจงในประเด็นน้ีว่า เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์กล้องวงจรปิด ประจําปี พ.ศ.2558 ซ่ึงประกาศใช้เม่ือวันท่ี 
25 สิงหาคม 2558 ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีเราได้จัดทําร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2559 เสร็จสิ้นไป
แล้ว คือเป็นราคากลาง เป็นรายละเอียดท่ีส่งมาหลังจากท่ีเราจัดทําร่างงบประมาณปี 2559 เสร็จเรียบร้อย
แล้ว เราใช้หลักเกณฑ์ตามเดิมไปก่อน แต่พอมีหลักเกณฑ์ใหม่มา การท่ีจะจัดซ้ือได้ตามระเบียบพัสดุน้ัน เรา
จะต้องทําการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางให้เรียบร้อยเสียก่อน สิ่งเหล่าน้ีก็มิได้เกิดจาก
ความบกพร่องของฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าท่ีแต่ประการใด เพียงแต่ว่า ติดขัดตรงท่ีเกณฑ์ดังกล่าวประกาศใช้
ภายหลังท่ีเราได้จัดทําร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในประเด็นท่ีสองท่ีท่านสอบถามว่า การขอแก้ไขเกณฑ์ราคากลาง



๑๔ 

 

 

น้ัน จะทําให้ปริมาณของกล้องวงจรปิดลดน้อยหรือเพ่ิมข้ึน กระผมขอเรียนชี้แจงว่า เราขอเปลี่ยนแปลงเฉพาะ
รายละเอียดเก่ียวกับคุณลักษณะพ้ืนฐานของกล้องวงจรปิด แต่จํานวนน้ันเท่าเดิม เป็นคําตอบประเด็นท่ีสอง 
และกระผมคิดว่าคงตอบข้อซักถามของสมาชิกครบท้ังสองประเด็นแล้ว ถ้าท่านสมาชิกมีความสงสัย  จะให้
กระผมชี้แจงเพ่ิมเติมอีกก็ยินดี  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  
และเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม  นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณ
ท่านรองนายกฯ สมเกียรติ ท่ีชี้แจงเหตุผลว่า ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประกาศเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2558 แต่เราทําร่างเทศบัญญัติงบประมาณไปก่อนหน้าน้ันแล้ว ผมก็อยากจะ
ขอต้ังข้อสังเกตนิดหน่ึง เม่ือปีท่ีแล้วร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายล่าช้า ไม่ตรงตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนดว่าเราต้องส่งภายในเดือนสิงหาคม  แต่เราพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 ถ้าผมจําไม่ผิด
เป็นปลายเดือนกันยายน ถ้าจําไม่ผิดนะครับ มันก็พอประมาณท่ีเราจะแก้ไขทัน แต่ไม่เป็นไรครับในเม่ือผ่านไป
แล้ว ก็ให้ผ่านไป ผมไม่ได้ติดใจอะไรมากมาย คือต้ังข้อสังเกตสักหน่อยว่า กลัวจะทําไม่ได้ครับ เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณตามหลักเกณฑ์ราคากลางของครุภัณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เปลี่ยนแปลงสเปคหรือเปลี่ยนอะไร ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
เชิญ  นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน  กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะเลขานุการสภาฯ ท่าน
ประธานครับ เม่ือสักครู่ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่านสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ท่ีข้ึน
อภิปรายญัตติในระเบียบวาระท่ี 4.3 ในทํานองว่า มีข้อสงสัยแต่ว่าท่านเลขานุการสภาไม่ได้ชี้แจงอะไรตรงน้ีฯ 
ฉะน้ัน เพ่ือให้ข้อพาดพิงตรงน้ีกระจ่าง  ผมในฐานะเลขานุการสภา ต้องขออนุญาตต่อท่านประธานและชี้แจงว่า 
ในการทําหน้าท่ีเลขานุการสภาของกระผม ในระหว่างการประชุม  หากท่ีประชุมมีข้อสงสัยในระเบียบข้อ
กฎหมาย เป็นสิทธิของท่ีประชุมท่ีจะสอบถาม แต่การสอบถามควรจะสอบถามในช่วงเวลาในระหว่างท่ีพิจารณา
ญัตติน้ัน ๆ ถ้าท่านมีข้อสงสัยท่านถามนะครับ ผมจะได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายให้ท่านฟัง แต่ถ้าท่านไม่ถาม 
ไม่ขออนุญาตต่อท่านประธาน  ไม่ถาม  ผมก็ไม่อาจชี้แจงได้  ดังน้ัน  ถ้าพิจารณาญัตติอ่ืนแล้ว  ท่านวกไปยัง
ญัตติเดิม อย่างน้ีก็ต้องเรียนต่อท่ีประชุมว่า ขอให้ท่านได้เคร่งครัดในระเบียบข้อบังคับการประชุมด้วยนะครับ 
ผมคงจะไม่อธิบายเรื่องการถอนหรือเรื่องอะไรท่ีท่านว่าแล้ว เพียงแต่ว่าผมจะลุกข้ึนชี้แจงตรงน้ีว่า ท่ีผมไม่ได้
ชี้แจง เพราะท่านไม่ถามนะครับ  และท่านมาพูดตรงน้ีผมก็ต้องเรียนว่า  อยู่คนละระเบียบวาระกันแล้ว  ผมก็
ไม่อาจท่ีจะอธิบายได้ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีหรือไม่ครับ  เม่ือไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีประชุม ในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (กันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพัน) ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่  รายการค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV)  งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานัก
ปลัดเทศบาล  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบในญัตตินี้  โปรดยกมือข้ึน 



๑๕ 

 

 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานขอมติเห็นชอบในญัตติ
วาระท่ี 4.3 ถ้าท่านใดเห็นชอบยกมือสูงๆ ผมจะได้นับนะครับ เห็นชอบ 18 เสียงครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือข้ึน 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ยกมือสูง ๆ 
นะครับ  ไม่มีครับท่านประธาน 

 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเสียงข้างมาก  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (กันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน) ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) 
งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สํานักปลัดเทศบาล 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ จะมี
สมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่  ไม่มีนะครับ ทางฝ่ายบริหารมีหรือไม่ครับ เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง เม่ือสักครู่ยังอยู่ในวาระ
พิจารณาอยู่ จะขออนุญาตชี้แจงและบอกกล่าวเรื่องท่ีทําไมผมต้องถอนญัตติของสถานีขนส่งออกมา จริง ๆ แล้ว 
แผนงานของเรามีความจําเป็นจริง ๆ ท่ีจะดําเนินในการท่ีจะปรับปรุง  แต่ปีน้ีการจ่ายขาดเงินสะสมแต่ละครั้ง 
จะต้องมีความรอบคอบหลาย ๆ เรื่อง ในองค์ประกอบท้ังข้อระเบียบกฎหมาย ท้ังความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า
ของการใช้จ่ายเงินแต่ละสตางค์ เรื่องดังกล่าว หลังจากท่ีผมได้ย่ืนญัตติต่อสภาแล้ว และสภาก็จะได้บรรจุญัตติ
ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาแห่งน้ี ด้วยความเร่งรีบของตัวผมเอง โดยท่ีผมเองไม่ได้สอบถามรายละเอียด
หลาย ๆ อย่าง  โดยเฉพาะเรื่ององค์ประกอบของการแก้ไขเรื่องของแบบแปลนท้ังหลาย  ผมว่ายังไม่ Cover  
ท้ังระบบท่ีเราจะแก้ไข เพราะตอนหลังมาน้ีมีเรื่องของอาคารท่ีถูกรถชนด้วย และคงจะต้องให้คํานวณในการ
แก้ไขปัญหาว่า โครงสร้างท้ังหลาย  นอกจากในส่วนท่ีทางประกันได้ซ่อมแซมให้เราแล้ว  ยังมีกระทบต่ออะไร
อีกหรือไม่  ท้ังน้ีท้ังน้ัน  เพ่ือให้เกิดความรอบคอบ  และการใช้จ่ายเงินให้เป็นประโยชน์สูงสุด  ก็เลยจําเป็น
ที่จะต้องขอถอนญัตติดังกล่าวกลับคืนมา เพ่ือให้พิจารณาได้รอบคอบอีกครั้งหน่ึง เม่ือได้ข้อสรุปต่าง ๆ นานา 
ในเรื่องข้อละเอียดท้ังหมด ผมก็จะขออนุญาตกลับเอาญัตติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาเพ่ือให้เกิดเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชนต่อไป ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ไม่มีท่านใดอภิปรายในวาระอ่ืนๆ นะครับ  
เม่ือไม่มี  วันน้ีการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2559  ก็ผ่านพ้นไปด้วยดี   
ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมในวันน้ี  ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 
 

เลิกประชุม  เวลา  11.05 น. 
 

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

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 



๑๖ 

 

 

 
(ลงชื่อ)..................................................................... 

(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

หมายเหตุ  ที่ประชุมสภาฯ  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก  ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2559 วันท่ี 26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 ในการประชุมสภาฯ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2559  เม่ือวันท่ี  26 พฤษภาคม  2559 


