รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๕7
วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.๒๕๕7 เวลา ๑0.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
------------------------รายนามผู้มาประชุม
๑.นายกิตติ
จิวะสันติการ
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
๒.จ่าสิบเอกสมบูรณ์
บรรจงจิตต์
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
๓.นายจาตุรงค์
พรหมศร
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
4.นายแพทย์วัฒนา
วานิชสุขสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
5.นายณัฐธนวัฒน์
ปัญญาพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
6.นายสมหมาย
พงษ์ไพบูลย์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
7.นายสุบิน
ชุ่มตา
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
8.นายนวพัฒน์
ไหวมาเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
9.นายพิทักษ์
แสนชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
10.นายสันติ
เขียวอุไร
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
11.นายนพดล
ผดุงพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
12.นายประสิทธิ์
หรรษ์หิรัญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
13.นายจรูญ
เติงจันต๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
14.นางสุดารัตน์
บุญมี
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
15.นายสมบูรณ์
คุรุภากรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
16.นายวิบูลย์
ฐานิสรากูล
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
17.นายสมัย
เมฆนคร
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
18. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
หงษ์ใจสี
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
19. พันตรีวิชานนท์
แดงสร้อย
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
20. นายณัฐกิตติ์
บรรจงจิตต์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
21. นายเกษม
ปัญญาทอง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
22. นายบริบูรณ์
บุญยู่ฮง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
23. นายประชัญ
บุญสูง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวอมลยา
เจนตวนิชย์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง(ลากิจ)

-๒รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายกิตติภูมิ
๒.นายสมเกียรติ
๓.นายสุวรรณ
4.นางจันทร์สม
5.นางชนูสี
6.นายสุทธิพันธ์
7.นายสุคนธ์
8.นางสาวภารดี

นามวงค์
อัญชนา
นครังกุล
เสียงดี
อินดาวงศ์
รัตนรังสรรค์
อินเตชะ
เสลานนท์

9.นางอินทมาศ
๑๐.นายพีระยศ
๑๑.นางสาวอุษา
๑๒.นางดวงจันทร์
๑๓.นางวรรณศรี
1๔.นายสุนทร
1๕.นายสุเทพ

สมพงษ์
วิรัตน์เกษ
สมคิด
ทองกระสัน
อินทราชา
จวงพลงาม
บุญมายอง

๑๖.นายอรรณพ
๑๗.นายสวัสดิ์
๑๘.นางอรวรรณ
๑๙.นางสาวพัฒนี
2๐.นายบรรยง
2๑.ส.ต.ต.หญิง ฐิติรัตน์
2๒.นางสาววิไล
2๓.นายสุทัศน์
2๔.นายธงชัย
๒๕.นางเบญญาภา
๒๖.นายอัษฎา
๒๗.นางพัชนิดา
๒๘.นางวิจิตรา
2๙.นางเลิศลักษณ์

สิทธิวงค์
แก้วกระจ่าง
แขวงโสภา
เมืองใจมา
เอื้อนจิตร์
คุณชมภู
วงศ์พรหม
ก้องสุรกานต์
พัวศรีพันธุ์
ต้นกันยา
พรชนะภากร
สุวรรณจักร
เตียวตระกูล
ทรัพย์รุ่งทวีผล
ฯลฯ

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รก.ปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
รก.ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อํานวยการส่วนโยธา
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
นิติกร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
รก.หัวหน้างานรักษาความสงบฯ
หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ
นักวิชาการคลัง ๕
หัวหน้างานบริหารกิจการสภา

-๓เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ท่ า นทั้ง หลายที่ เ คารพ
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
บั ด นี้ ส มาชิ ก ได้ เ ข้ า ประชุ ม ครบองค์ ป ระชุ ม ประกอบกั บ ทางฝ่ า ยบริ ห าร หั ว หน้ า ส่ ว นการงาน
ของเทศบาลนครลําปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้นําชุมชนและประชาชน
ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมในวันนี้ และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑๐.๐๐ น. ในการนี้
กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วั นนี้ส ภาเทศบาลนครลํ าปาง
ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่าน
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที่ ๑ ของการประชุมสภาในวันนี้ กระผมมีหนังสือเทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ ดังนี้
ที่ ลป ๕๒๐๐๑/๔๙๗๕

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง ๕๒๑๐๐
๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้
ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/๙๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
ตามหนั ง สื อ อ้ า งถึ ง สภาเทศบาลนครลํ า ปางได้ นั ด ประชุ ม สมั ย ประชุ ม วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ ๒
ประจําปี ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อ ให้ก ารประชุม ดังกล่าว เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย อาศัย อํานาจตามความในข้อ ๕๖
วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนคร

-๔ลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานักและกอง เป็นผู้อภิปราย
ชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. นายสมเกียรติ อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
๒. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
๓. นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเท่านี้ ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่อง ส่งแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมและเปลีย่ นแปลง
นายกิต ติ จิว ะสั นติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง เรื่อ งที่ป ระธานจะแจ้งต่อ ที่
ประชุม เรื่อง ส่งแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ตามหนังสือ
ที่ ลป ๕๒๐๐๒/๔๘๕๓

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลป ๕๒๑๐๐
๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง ส่งแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ จํานวน ๑ ฉบับ
๒.แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ จํานวน ๑ ฉบับ
๓.แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑จํานวน ๑ ฉบับ
ตามที่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) เทศบาลนครลําปาง เมื่อวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) เทศบาลนครลําปาง เมื่อวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น
แต่เ นื่อ งจากนายกเทศมนตรีน ครลําปางมีนโยบายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพิ่ม เติม
เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลําปาง และนโยบายสําคัญ
ของจั งหวั ด ประกอบกั บ มีน โยบายของคณะรั ก ษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) ได้กํ าหนดให้ จัด ทํ า
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี

-๕ประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความผาสุก ความสงบ และปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน จึงจําเป็นต้องมีการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลนคร
ลําปาง
บัดนี้ เทศบาลนครลําปาง ได้จัดทําและประกาศใช้แผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ เพื่อให้ท่านได้โปรดแจ้งให้สภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อ
ทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
สมเกียรติ อัญชนา
(นายสมเกียรติ อัญชนา)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเลื่อนการรับรองรายงานฯ ในการประชุมคราว
ต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
ไม่มีนะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างข้อบัญญัติของสภา
เทศบาลนครลํ าปาง (คณะกรรมการแปรญั ต ติร่ างเทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ ายเพิ่ม เติ ม
ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗)

-๖นายกิต ติ จิว ะสั น ติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ระเบีย บวาระที่ ๔ เรื่อ งที่
คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ข้อ ๔.๑ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สามัญแปรญัตติร่างข้อบัญญัติของสภาเทศบาลนครลําปาง (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในฐานะ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ขออนุญาตอ่านรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างข้อบัญญัติของสภาเทศบาลนครลําปาง
(แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.255๗)
วันที่ ๑๕ กันยายน 255๗
ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อาคาร 2 ชั้น ๒ สํานักงานเทศบาลนครลําปาง

............................................
รายนามผู้เข้าประชุม
1. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
2. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย
3. นายประชัญ บุญสูง

4. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
5. นายบริบูรณ์

บุญยู่ฮง

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
กรรมการแปรญัตติ
กรรมการแปรญัตติ
กรรมการแปรญัตติ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม ๐๙.00 น.
เมื่อคณะกรรมการฯ มาพร้อมแล้ว นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบั บที่ ๑ ประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ดังนี้.ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ตามที่สภา
เทศบาลนครลํ าปาง ได้มีม ติรับ หลัก การแห่งร่างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เติม ฉบั บที่ ๑
ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วาระที่ ๑ ในการประชุม สภาเทศบาลนครลํ าปาง สมั ยประชุ ม
วิ ส ามั ญ เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ กั น ยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ กํ า หนดระยะเวลาการเสนอคํ า แปรญั ต ติ ต่ อ
คณะกรรมการสามั ญ แปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 ประจํ า ปี

-๗งบประมาณ พ.ศ.255๗ ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด ลําปาง จํานวน ๒ วัน
รับ คํา แปรญัต ติตั้ง แต่วัน ที่ 1๒ – 1๓ กัน ยายน 255๗ และกํา หนดวัน พิจารณาคําแปรญัตติ ใน
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2557 นั้น
บัดนี้ ระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครบกําหนดระยะเวลา
แล้ว จึงขอสรุปรายงานของคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ ดังนี้.วันที่ 1๒ กันยายน 255๗ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ตรวจร่างรายละเอียดประกอบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ ของสํานักการช่าง
และมีข้อสงสัยในการประมาณการราคาของโครงการฯ เช่น ประมาณราคาค่าวัสดุและแรงงาน และ
ค่า Factor F จึงได้ทําหนังสือเชิญนายกเทศมนตรีนครลําปางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมาให้ข้อมูล เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามหนังสือที่ ลป 52001(สภา)/94 ลงวันที่
12 กันยายน พ.ศ.2557 เรื่อง ขอเชิญมาชี้แจงข้อมูลในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา 10.30 น. ณ
ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
และตั้งแต่เวลา 9.๓0 น.จนถึงเวลา 16.30 น. ไม่ปรากฏว่าผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญัตติ
วันที่ 1๓ กันยายน 255๗ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมาชิก
สภาเทศบาลนครลํา ปาง และในเวลา 10.30 น. นายกเทศมนตรีน ครลํา ปาง ได้ม อบหมายให้
นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง และนายสุเทพ บุญมายอง
รก.ผู้อํานวยการสํานักการช่าง เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประมาณการราคาของ
โครงการฯ เช่น ประมาณราคาค่าวัสดุและแรงงาน และค่า Factor F
มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ รั บ ทราบผลการชี้ แ จงวิ ธี ก ารในการคํา นวณ
ค่ า ประมาณราคาค่าวัสดุและแรงงานและค่า Factor F
และตั้งแต่เวลา ๙.30 น. จนถึงเวลา 16.30 น. ไม่ปรากฏว่า ผู้บริหารเทศบาล หรือสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญัตติ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การพิจารณาคําแปรญัตติฯ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
การพิจารณาคําแปรญัตติฯ ซึ่งสภาเทศบาลนครลําปางได้กําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการสามัญแปรญัตติฯ จํานวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ.2557 เพื่อให้
นายกเทศมนตรีน ครลํา ปาง หรือ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํา ปางผู้ใ ดเห็น ควรแก้ไ ขเพิ่ม เติม ร่า ง

-๘เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งในระยะเวลา
ดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดมายื่นคําขอแปรญัตติแต่อย่างใด นําเรียนที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ รับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ 3 เรื่ อ ง พิ จ ารณาการเสนอร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.255๗
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง
พิจารณาการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
255๗ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ ตามร่างเดิมหรือเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือ
ข้อใดบ้าง
มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ เ สนอร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ ของเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ตามร่างเดิม และให้ส่งรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบั ญญัติฯ ให้ป ระธานสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ป ระชุม สภาเทศบาลนคร
ลําปางพิจารณาต่อไป
ลงชื่อ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
ลงชื่อ พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย
ลงชื่อ นายประชัญ บุญสูง
ลงชื่อ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
ลงชื่อ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นําเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔.๒ เรื่อง พิจารณาร่ างเทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ ายเพิ่ม เติม ฉบั บ ที่ ๑ ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในเรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๑ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2557 ในวาระที่ ๒ ตามที่
คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานต่อสภาฯ เมื่อสักครู่ ไม่มีผู้ใดมาขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข และ
เห็นชอบตามร่างเดิม ซึ่งก็ถือว่าผ่านวาระที่ 2 ไปครับ

-๙ต่ อ ไปในวาระที่ ๓ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยจะขอให้สภาเทศบาล
นครลําปาง ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หรือ ไม่ สมาชิก ฯ ท่ านใดเห็ น ชอบให้ต ราเป็ น เทศบั ญ ญั ติง บประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ขอได้โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับ
ท่านประธาน
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง มี ม ติ เ ห็ น ชอบเป็ น เอกฉั น ท์ ให้ ต ราเป็ น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ เรื่อ ง ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ของสํานักการช่าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ค่าก่อสร้างปรับปรุงสภาพสระเก็บน้ําบริเวณ
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม และกันเงินไว้จ่ายอีกหนึ่งปี
นายกิตติ จิว ะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไป ในระเบีย บวาระที่ ๕
เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ ๕.๑ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํานักการช่าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ค่าก่อสร้างปรับปรุงสภาพสระเก็บน้ําบริเวณ
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม และกันเงินไว้จ่ายอีกหนึ่งปี เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอ
เสนอญัตติ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํานักการช่าง
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ค่าก่อสร้างปรับปรุงสภาพสระเก็บน้ําบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
และกันเงินไว้จ่ายอีกหนึ่งปี
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้ า พเจ้ า นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่า ยประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํ านั ก การช่ าง ไปตั้ง จ่า ยเป็น รายการใหม่ ค่ า
ก่อสร้างปรับปรุงสภาพสระเก็บน้ําบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม และกันเงินไว้จ่ายอีกหนึ่งปี
หลักการ
เพื่อขอให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามีมติอนุมตั ใิ ห้เทศบาลนครลําปาง
๑. โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํานักการช่าง แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย งบดําเนินการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าใช้สอย รายการ

- ๑๐ รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ งบประมาณอนุมัติจํานวน ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท โดยขอโอนลดจํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐
บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในสํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการก่อสร้างปรับปรุงสภาพสระ
เก็บน้ําบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม โดยทําการปูแผ่นยาง HDPE ขนาดความกว้างเฉลี่ยประมาณ
๕๖.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ยประมาณ ๕๙.๐๐ เมตร ลึกประมาณ ๒.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓,๕๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) เป็นงบประมาณจํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒. กันเงินในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํานักการช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการก่อสร้างปรับปรุงสภาพสระเก็บน้ําบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
จํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ดังกล่าวตามข้อ ๑ ซึ่งยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
จํานวนดังกล่าวต่อไปอีก โดยขออนุมัติกันเงินอีกหนึ่งปี
เหตุผล
ปัจจุบันสระเก็บน้ําหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มี
สภาพไม่ส ามารถเก็ บกัก น้ําได้ตามวัตถุ ประสงค์ และเต็ม ไปด้ว ยวัช พืชต่ างๆ สาเหตุจ ากการรั่ว ซึมของน้ํ า
เนื่องจากบริเวณก้นสระเป็นเพียงดินเท่านั้น ทําให้ทัศนียภาพของวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ซึ่งเป็นพระ
อารามหลวงและเป็นสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศไปทัศนศึกษาเป็นจํานวนมากในแต่วันดูไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ประกอบกับสระเก็บน้ําดังกล่าวยังเป็นสถานที่เก็บน้ําสํารองไว้ใช้ในยามภาวะภัย
แล้งและเมื่อเกิดอัคคีภัย สมควรที่จะทําการปรับปรุงสภาพสระเก็บน้ําโดยการปูแผ่น HDPE ตามแบบแปลน
ของเทศบาล ซึ่งจะทําให้สามารถกักเก็บน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันวัชพืช ซึ่งจะส่งผลทําให้สถานที่
บริเวณดังกล่าวเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสมกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางต่อไป
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ได้กําหนดไว้ในข้อ ๒๗ ว่า
“ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น”
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งกําหนดไว้ในข้อ
๕๙ ว่า
“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขอขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดั ง กล่ า วที่ ทํ า ให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ เปลี่ ย นแปลงสถานที่ ก่ อ สร้ า ง ให้ ข ออนุ มั ติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี

- ๑๑ กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการหรือมีเงิน
เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม”
ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ กิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํานักการช่างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ค่าก่อสร้างปรับปรุงสภาพสระเก็บน้ําบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม และกันเงินไว้จ่ายอีกหนึ่งปี
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์
จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง กระผมได้เห็นญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ของสํานักการช่าง กระผมไม่มีเจตนาจะขัดขวางในเรื่องการโอนเงิน แต่มีข้อสงสัยจะเรียนถามท่าน
นายกว่า สระน้ํา ที่วั ด พระแก้ว เป็ น ทรั พ ย์สิ น ของเทศบาลหรือ ของวั ด ถ้า หากเป็ น ของเทศบาล เรา
สามารถทําได้ แต่ถ้าหากเป็นของวัด ทางท่านผู้บริหารต้องได้รับหนังสือยินยอมจากทางวัดพระแก้ว
เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ในญัตตินี้ ไม่มีหนังสือรับรองจากทางเจ้าอาวาสให้ดําเนินการ ขอทางท่าน
นายกฯ ได้กรุณานําหนังสือนั้นมาให้สภาได้ทราบเพื่อพิจารณาต่อไปครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ทางเราได้ทําหนังสือขออนุญาตจาก
ทางวัดเรียบร้อยแล้ว และทางวัดได้ทําหนังสือตอบกลับมาที่เทศบาลฯ เรียบร้อยแล้ว ขอให้สํานักการช่าง
นําหนังสือมาแสดงต่อสภาฯ เพราะหนังสือฉบับนี้ได้ผ่านกระผมไปเรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตท่านประธานสภา
อีกสักพักจะนําหนังสือมาให้ครับ ระหว่างรอหนังสือขอให้สมาชิกท่านอื่นอภิปรายก่อนครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานที่เคารพ กระผม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้กระผมมีข้อสงสัยอยู่ ๒-๓ ประการ
ประการแรกคือ สงสัยในเรื่องการโอนเงินงบประมาณ เป็นเงินตั้งล้านกว่าบาท จากงบดําเนินการเป็น
งบลงทุน ซึ่งเงินล้านกว่าบาทเป็นเงินไม่ใช่น้อย ผมไม่เข้าใจว่า การโอนเงินที่เยอะขนาดนี้จะไม่ทําให้งานเก่า
ที่ดําเนินการอยู่ติดขัดหรือไม่ และเหตุใดถึงมีเงินเหลือมากขนาดโอนเงินมาอีกงบหนึ่งได้ ประการที่สอง
คือ เห็ นด้วยที่จะปรับปรุงแล้ว จากเดิมที่ท้อ งสระเป็ นดินธรรมดา ซึ่งการรั่ว ซึมทํ าให้เ ก็บ กัก น้ําไม่ดี
เท่าที่ควร ก็จะได้มีการขุดลอกตามวิธีที่ถูกต้อง และปูแผ่น HDPE ก็คิดว่าจะดีกว่าเดิม น้ําก็จะเก็บกักได้

- ๑๒ มากขึ้น และที่จะสอบถามซึ่งฝ่ายบริหารให้เหตุผลว่า ในหน้าที่สองวรรคแรก ที่เขียนว่า “สมควรที่จะทํา
การปรับปรุงสภาพสระเก็บน้ําโดยการปูแผ่น HDPE ตามแบบแปลนของเทศบาล ซึ่งจะทําให้สามารถกักเก็บน้ํา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันวัชพืช” คําว่า วัชพืช เกี่ยวข้องกับเรื่อง HDPE อย่างไร ขอถามเป็น

ความรู้ครับ และอยากถามฝ่ายบริหารว่า เมื่อทําโครงการนี้แล้วเสร็จสําเร็จด้วยดี หากวันข้างหน้ามี
วัชพืชขึ้นมา จะรับผิดชอบอย่างไร เกรงว่าทํามาแล้ว ปัญหาที่เคยมี และมีเหมือนเดิมจะเป็นการทํางานที่
สูญ เปล่า ปั จจุ บั นก็ ไ ม่ใ ช่ว่าจะไม่มีน้ํา ผมไปดู ก็ มีน้ําอยู่พ อสมควร ในฤดู ฝนก็ ค่อ นข้างจะมีน้ําอยู่
เพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ ๒ ประเด็นก็แล้วกัน และขอรับฟังคําชี้แจงจากฝ่ายบริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ต้อ งขอขอบคุ ณ ท่า นสมาชิ ก ที่ใ ห้ค วามสนใจ และติด ตามเรื่ อ งนี้ ก่ อ นอื่ น ขอเท้ า ความว่ า โครงการ
ดังกล่าวที่จําเป็ นต้องโอนเงิน โดยไม่รอที่จะตั้งเป็น งบประมาณในปี ๒๕๕๘ เพราะได้รั บการร้อ งขอ
ร้องเรียนเรื่องของสระวัดพระแก้วจํานวนมาก ผมเองเมื่อมีคนร้องเรียนหรือเป็นความต้องการของพี่น้อง
ประชาชน และโดยสภาพความจริงที่ทุกท่านก็เห็นอยู่ ก็เป็นสภาพที่ใช้งานได้ และสกปรกด้วย เราก็
จํ า เป็ น ว่ า มี เ งิ น ส่ ว นไหนบ้ า งที่ จ ะนํ า มาใช้ ใ นงบดั ง กล่ า ว ปรากฏว่ า มี ง บที่ ข อโอนมาจํ า นวน
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ งงบนี้ตั้ งไว้ สํ าหรั บ ขุ ด ลอก คู ค ลอง และในส่ ว นที่ เ ป็ น คู เ มือ ง แต่ ป รากฏว่ าไม่
สามารถหาผู้รับเหมาซึ่งเป็นแรงงานคนเข้าไปดําเนินการได้ ประกาศหาเท่าไหร่ก็ไ ม่ได้ ประกอบกั บ
ปลายปีงบประมาณแล้ว ถ้าเราปล่อยก็ตกไป และเรื่องสระวัดพระแก้วก็มีความจําเป็นเร่งด่วน เมื่อ
ไม่สามารถดําเนินการในโครงการดังกล่าวได้ ก็ขอโอนเงินเพื่อมาตั้งเป็นรายการใหม่ ตามญัตติที่ได้เสนอ
มาครั้งนี้ นี่คือ แนวทาง แต่ใ นช่ว งเวลาที่ม าถึงนี้ ก็ ไ ม่ก ระทบอะไร แต่ ถ ามว่า ในอนาคต ในคู ค ลอง
ทั้งหลายที่โอนเงินออกมาแล้ว และในปีต่อไปทําไม่ได้อย่างนี้ จะทําอย่างไร ผมเองได้ขอความร่วมมือไป
ยัง อบจ. ปีหน้า อบจ. จะตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๘ ที่จะทําการขุดลอก โดยเอาแรงงานจากข้างนอก
มาทําให้ เพราะแรงงานที่เคยใช้ทุกๆปีก่อนหน้านี้ ไม่ใช่ปีเดียวนะครับสองปีติดต่อกันแล้ว เราไม่สามารถ
ทําได้ เพราะแรงงานคนไม่มีในเขตเทศบาล ล่าสุดก่อนที่จะตัดสินใจโอนเงินดังกล่าว เราไปสอบถาม
ผู้รับจ้างทั้งหลายก็ไม่มีใครรับ เพราะต้องใช้กําลังคนอย่างเดียว แต่ในส่วนที่ลดลงได้ เทศบาลเรามี
เครื่องจักร เครื่องมือที่จะทําเองได้ ก็ไม่ต้องใช้งบประมาณจากตรงนี้ เพราะฉะนั้นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
ก็ ไ ม่ ก ระทบต่ อ งานเก่า ที่ โ อนออกมา สํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง ให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี ป้อ งกั น วั ช พืช ต่ า งๆ ใน
รายละเอียดอันนี้จะเป็นรายละเอียดเชิงลึก สํานักการช่าง เมื่อได้รับนโยบายจากผู้บริหารไปดําเนินการ
ในเรื่องดังกล่าว ก็จะทําให้ดีอยู่ในสภาพที่สามารถดําเนินการได้ ใช้ประโยชน์ได้ อันนี้คือแนวนโยบาย
แต่สําหรับการป้องกันวัชพืช ตามความเข้าใจของผม ผมคิดว่าเมื่อเอาแผ่นพลาสติกไปปูแล้ว วัชพืชคง
จะไม่ขึ้น สามารถกักเก็บน้ําได้ อันนี้ผมมีความรู้ได้ขนาดนี้ แต่ถ้าลึกกว่านี้ผมตอบไม่ได้จริงๆ ต้องให้
สํานักการช่างเป็นผู้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้ ต้องขอโทษฝากท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่านสมาชิก
ด้วยครับ

- ๑๓ นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ เชิญ จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์
จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาที่
เคารพ กระผม จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอขอบคุณท่านนายกฯ
ที่กรุณาชี้แจงในเรื่องการอนุญาตของท่านเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว แต่ท่านไม่ได้แนบใบอนุญาตมากับ
ญัตติ เพื่อไม่ให้เสียเวลา คราวต่อไปขอความกรุณาแนบหลักฐานมาให้พร้อม ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณท่านประธาน
ครับ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับ
ท่านนายกเทศมนตรี กิตติภูมิฯ ได้ชี้แจงว่า จํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทที่โอนมานั้น เป็นเงินที่ใช้ตาม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย ใช้เพื่อขุดลอกคูคลองและลําเหมือง ซึ่งไม่สามารถจัดหาคน
มาทําได้ และแม้โอนไปแล้ว ไม่ทํา ก็มิได้เกิดผลกระทบเสียหายอะไรต่อชุมชน อีกอันหนึ่งท่านบอกว่า
มีร ถที่ส ามารถจะทํ า ได้บ างจุ ด แต่ป รากฏว่า จุ ด ที่ เ ห็ น เด่น ชั ด ที่สุ ด คือ คู เ มือ งที่ผ่ านมาชุ ม ชนเจริ ญ
ประเทศ เชื่อมโยงที่มาจากปงสนุก คือ คูเมืองหลังโรงเรียนวิชชานารี มาจนถึงข้างองค์การโทรศัพท์
บริษัทTOT และต่อไปถึงสามแยกหน้าโรงเรียนเคนเน็ต ตรงนั้นจะมีท่อลอดถนนศรีบุญโยง มีทั้งต้นไม้
วัชพืชขึ้นเต็มไปหมด ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ง่ายมาก ใช้รถที่มีแขนล้วงตักก็ได้ แต่ก็ปรากฏว่า มีต้นไม้และกิ่งไม้
ขึ้นเต็มไปหมด สิ่งนี้คิดว่า แรงงานคน ลูกจ้างของเทศบาลน่าจะทําได้ โดยไม่ต้องไปจ้างใคร แต่ที่สําคัญ
ที่สุด ตรงนี้เป็นปากท่อส่วนปลายที่จะระบายน้ําลงสู่แม่น้ําวัง เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า ลมฟ้า
อากาศ จะมีลมพายุเข้ามาอีกกี่ลูก แต่ความเดือดร้อนที่บ้านอยู่สองฝั่งคือ น้ําเน่า กลิ่นเหม็น ยุงชุม ซึ่ง
ผมเองเคยทําเรื่องแจ้งความเดือดร้อนผ่านไปยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ไปแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏ หรือ
ได้รับการบริการแต่อย่างใด ประกอบกับเคยมีโครงการที่ปรับปรุงและพัฒนาคูคลองสายนี้ ถ้าจําไม่ผิด
ประมาณ ๖-๗ ปีที่แล้วอยู่ในแผนพัฒนา แต่ทางเทศบาลก็ได้เคยไปทําประชาคมกันแนวไว้แล้ว นํา
หลักหินวางไว้ตามแนว ก็คือหลังบ้านของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ เขาก็ยินดีที่จะขยับขยายไปอยู่ในแนว
หลักหมุด ตามสิทธิที่เขามีอยู่ แต่ก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีการบริการแต่อย่างใด จนกระทั่งชาวบ้านแถวนั้น
ต้องร้องขอให้เทศบาลไปเอาหลักหินนั้นออกจากบริเวณบ้านเขา อันนี้ผมคิดว่าที่ท่านนายกฯชี้แจงไปนั้น
ไม่ตรงกับความเป็นจริง ตรงนี้เป็นจุดที่เห็นได้ชัดนะครับ รถผ่านไปผ่านมา หรือกระทั่งเดิน ตอนนี้ตรงนั้น
คนไปมาเยอะ เพราะสํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์ได้ไปขอเช่าใช้อาคารของบริษัททีโอทีอยู่หนึ่งหลัง
ซึ่งเป็นอาคารหลังหน้า ข้างรั้วก็มีต้นหูกวาง ซึ่งมีการตัดกิ่งและทิ้งในลําเหมือง ปรากฏว่าชาวบ้าน
แถวนั้นเดือดร้อนมาก ก็ได้ประสานงานจัดหาคนช่วยเหลือตัดต้นหูกวางซึ่งอยู่ในรั้วในอาณาบริเวณของ
บริษัททีโอทีออกไปแล้ว แต่อย่างไรก็ดีลําเหมืองที่ว่า ก็ยังรกรุงรังอยู่ เพราะฉะนั้นผมคิดว่า ถึงแม้เงิน
ตัวนี้จะถูกโอนไปแล้ว ก็อยากขอให้ทางฝ่ายบริหารไปสํารวจตรวจตราดูบ้างว่า คูคลองลําเหมืองจุดใด
ที่ยังสามารถทําได้ด้วยกําลังที่มีอยู่ ก็ขอได้โปรดทําด้วย เพราะยังไม่สิ้นเดือนกันยายน พายุฝนอาจจะมี

- ๑๔ ตามมาอีก และเมื่อตอนปลายไปขัดขวางทางไหลของน้ํา ปัญหาน้ําท่วมขังหรือล้นขึ้นไปท่วมบ้านเรือน
ราษฎรก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีก กระผมก็ขอเรียนท่านประธานไว้เท่านี้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่ ผอ.สุเทพ จะชี้แจง
เรื่อง แผ่น HDPE ป้องกันวัชพืชอย่างไร
นายสุเทพ บุญมายอง รก.ผู้อํานวยการสํานักการช่าง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเรื่องแผ่น HDPE ป้องกันวัชพืช อย่างที่ท่านนายกฯ ได้นําเรียนไป
ก่อนแล้วว่า ปัจจุบันสระของเราเป็นดิน และมีหญ้าขึ้นตามขอบสระ หรือใต้ท้องสระเวลาน้ําแห้งหญ้าก็
จะขึ้นง่าย กรรมวิธีของเราคือ จะลอกออกทั้งหมดและปูแผ่น พอปูแผ่นแล้วหญ้าก็จะขึ้นไม่ได้ ถ้าจะมีก็
จะมีในส่วนที่ลอยน้ํา ซึ่งเราก็ต้องบริหารจัดการกันไป แต่ที่ปูแผ่นก็จะช่วยป้องกันในส่วนนี้ ความหนา
ของแผ่น HDPE ประมาณ ๑.๕ มม. ความหนาขนาดนี้ป้องกันวัชพืชไม่ให้ขึ้นมาได้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญท่านนายกฯ ครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ก่อนอื่น ต้องขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาผ่านท่านประธานสภาที่ได้ติดตามลําราจโรงเรียนวิชชานารี
และตรงหลังบริษัททีโ อทีครับ หลังจากวันนั้นแล้ว ผมกลับเข้ามาเมื่อวันที่ ถ้าจําไม่ผิดจะเป็นวันที่ ๘
สิงหาคม 2557 ผมประชุมเพื่อเตรียมการในเรื่องดังกล่าว ที่ท่านเป็นห่วงในพื้นที่ดังกล่าว บอกว่าไม่
ดําเนินการ และผมตอบไม่ตรงจุด เราได้สั่งให้ดําเนินการแล้ว ในส่วนของเทศบาลเราใช้กําลังคนทั้ง
เครื่องจักรของเทศบาล เราได้ดําเนินการไปทั้งหมด ๒๐ จุดในปีนี้ จุดที่สําคัญและคิดว่าจะก่อให้เกิดน้ํา
ท่วม สําหรับรายละเอียดหากสนใจจะพิมพ์ให้ทีหลัง เพราะอยู่ในแท็บเล็ตผมเองครับ ในส่วนที่สองจาก
เริ่ ม ต้ น ที่ ท่ า นสมาชิ ก สภาสอบถามว่ า หนั ง สื อ ยิ น ยอมจากทางวั ด ขออนุ ญ าตนํ า เอกสารส่ ง ต่ อ ยั ง
ประธานสภาเพื่อที่จะแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง หนังสือยินยอมให้ดําเนินการ
ปรับปรุงสระเก็บน้ําบริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ทําถึงนายกเทศมนตรีนครลําปาง จาก
พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัด
ลําปาง หนังสือถูกต้องครับ เดี๋ยวผมจะส่งให้ท่านสมาชิกสภาดูครับ มีสมาชิกท่านใดติดใจจะอภิปราย
เรื่องนี้อีกหรือไม่ครับ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณครับท่าน
ประธาน กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในเรื่องของสระ
ดังกล่าว ไม่แน่ใจว่าทําไมเราได้หลงลืมที่จะใช้ภูมิปัญญาง่ายๆ ที่ขณะนี้ก็มีการใช้กันทั่วไป ท่านประธาน
ครับ ในบ่อหรือสระอะไรก็ตามที่น้ําไม่ได้ไหล โอกาสที่จะเกิดวัชพืชจะมาโดยคนนํามาก็ดี หรือลมฟ้าดิน
พัดเมล็ดตกลงมาก็ดี เกิดได้ง่าย รวมทั้งมีการเกิดตะกอน เกิดสาหร่าย เมื่อน้ํานิ่งและโดนแสงแดด และ
ในโครงการที่จะทํานี้ ที่จะประกอบไปด้วยเครื่องกังหันชัยพัฒนานั้น ก็เป็นตัวเงินอยู่มากพอสมควร ใน
รายละเอียดที่ว่าจะปูด้วยแผ่นยางก็ไม่ได้กําหนดว่าจะทําให้ระดับน้ําในสระดังกล่าว ขึ้นมาเต็มขอบสระ

- ๑๕ หรือไม่ หรือจะมีเพียงครึ่งเดียว จริงแล้วสระดังกล่าว หากได้รับการทํานุบํารุงและดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
น้ําก็จะใส ปลาก็จะอยู่ได้นะครับ สํานักงานเคหะชุมชนที่กรุงเทพ ที่บางกะปิ ผมจําได้ว่าหลายปีก่อน
โครงการของเคหะชุมชนได้เคยมาจัดอบรมที่โรงแรมเวียงทองในเรื่องของการบําบัดน้ําเสียในบ่อ อันนั้น
บ่อเขากว้างใหญ่กว่าสระดังกล่าวด้วย รวมรับน้ําเสียจากแหล่งทั้งหมดหลายสิบแหล่ง เขาใช้จุลินทรีย์
น้ํา EM นี่แหละครับ ซึ่งเป็นสารจุลินทรีย์ที่นํามาใช้ในการบําบัดน้ําเสีย เดิมเขาใช้เครื่องตีน้ํา ใช้ไฟฟ้า
เสียเงินค่าไฟฟ้าเดือนละเป็นแสน มีตัวเลขวิจัยเรียบร้อยว่าหลังจากที่ใช้จุลินทรีย์บําบัดแล้ว น้ําในบ่อ
เก็บ น้ําดังกล่าว ซึ่งมีน้ําเสีย น้ําปฏิกูล ดีขึ้น ทํ าให้ป ระหยั ดค่าไฟฟ้าปี ละหลายแสนบาท อย่างไรก็ ดี
ถึงแม้ว่าจะใช้ระบบสมัยใหม่ แต่ถ้าการดูแลไม่ต่อเนื่องก็ยังกังวลว่าอาจจะมีวัชพืชเกิดขึ้นได้อีก อันนี้ก็
เป็นสิ่งที่ผมเรียนท่านประธานไว้เป็นข้อสังเกตครับ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
ดังกล่าว ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่
เชิญ จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์
จ.ส.อ.สมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาที่เคารพ ที่ว่าหนังสือยินยอมของเจ้าอาวาสวัดพระแก้วขอให้ท่านประธานสภาได้อ่านให้
สมาชิกได้ฟังเลย ไม่ต้องแจกครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สักครู่ครับ เชิญ นายสมหมาย
พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ ไ พบู ล ย์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง เรีย นท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อ
สมัย ฝ่ายบริห ารสมัยที่แล้ว ผมได้รับคํ าร้อ งเรียนจากชาวบ้านชุ มชนช่างแต้ม ถึงเรื่องน้ําเสียจากที่มี
ชาวบ้านรับเชือดไก่ประมาณ ๕-๖ หลังคาเรือน และทําให้นํ้าเสีย สร้างกลิ่นเหม็น สร้างมลพิษให้กับคน
รอบข้าง ผมเคยกระทู้ถามเรื่องหนึ่งว่า โครงการอย่างนี้ ฝ่ายบริหารจะจัดการอย่างไร ท่านฝ่ายบริหาร
ชุดที่แล้วก็ตอบว่า กําลังดําเนินการอยู่ ตั้งงบประมาณอยู่ ผมไม่เข้าใจว่าเงินโครงการที่จะถ่ายโอน
ใช่งบตัวนี้หรือเปล่า และอยากถามเหตุผลว่า เป็นเพราะอะไรงานบําบัดน้ําเสียตรงนี้ ส่วนตรงนั้นทําไม
ไม่ดําเนินการ เพื่อจะเอางบตรงนี้ไปใช้อย่างอื่น คือ น้ําเสียที่ชาวบ้านเชือดไก่ เป็นน้ําเสียจํานวนมากครับ
ท่านประธาน เพราะสร้างกลิ่น เหม็น ทําให้น้ําไปกั ก และไม่มีก ารบําบัด ก่อ นลงแม่น้ําวัง โดยเฉพาะ
หน้าแล้งถ้าไปดูการที่น้ําไหลลงแม่น้ําวัง น้ําที่เป็นคราบเหม็น มียุงอยู่ที่ในแม่น้ําเลย เพราะมีแต่คาวเลือด
ขนไก่อะไรก็มี เมื่อคราวที่แล้วผมสอบถามตรงนี้ไป ทํากระทู้ถามไป ก็บอกว่าจะมีการรวบรวมน้ําเสีย
ทั้งหมด และทําบําบัดก่อนลงแม่น้ําวัง และผมหันมาดูตรงนี้ งานบําบัดน้ําเสีย ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าจะใช้งบตัว
นี้ห รื อ เปล่าที่ ม าทํ าตั ว นี้ และผมอยากทราบเหตุ ผลว่า งานบํ า บั ด น้ํ าเสี ย ของชุ ม ชนช่า งแต้ ม ตรงนั้ น
เหตุผลที่ทําไมไม่ทํา มีปัญหาอะไร อยากทราบตรงนั้น ขอบคุณครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญท่านนายกฯ ครับ

- ๑๖ นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ ก็ต้องขอตอบคําถามสั้นๆ งบนี้ไม่ใช่นะครับ จริงแล้วเรื่องดังกล่าวได้มอบหมายให้ท่าน
รองฯสุรทัศน์ ดําเนินการในเรื่องนี้ วันนี้ท่านติดไปราชการ ไม่สามารถเข้ามาชี้แจงเรื่องตรงนี้ได้ และไม่ได้
เตรียมการล่วงหน้าด้วย แต่ผมได้รับรายงานในเบื้องต้นว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําเสียของตรงจุดรวมที่
ชาวบ้ า นทํ า ไก่ เราได้ ทํ า งบประมาณ ทํ า เครื่ อ งเป็ น เครื่ อ งกํ า จั ด น้ํ า เสี ย เฉพาะจุ ด รู้ สึ ก ว่ า ทางกรม
ทรัพยากรฯ จะอนุมัติแล้ว แต่ผมไม่ทราบว่า ได้ดําเนินการไปถึงไหน รายละเอียดเป็นอย่างไร และผมจะ
ติดตามและมานําชี้แจงต่อสภาในคราวต่อไป แต่ผมได้ทราบในเบื้องต้นจากท่านรองฯสุรทัศน์ ว่า ที่เรา
ของบประมาณไป ได้เห็นชอบในหลักการและตั้งงบประมาณจะดําเนินการในเรื่องดังกล่าว กระผมจะได้
ติดตามาชี้แจงต่อไป แต่สําหรับงบ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทไม่เกี่ยวนะครับ คนละเรื่องครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ
เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณครับท่าน
ประธาน กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมยังรออยู่ว่า
ไม่มีใครพูดในข้อสองย่อย ในหลักการข้อสองย่อย กันเงินในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งจริงๆ งบตัวนี้ผ่านการพิจารณาในวาระ ๒ , ๓ ไป แล้วก็ยังมิได้ประกาศ
บังคับใช้ ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าถูกต้องตามระเบียบวิธีการงบประมาณหรือไม่ ปกติแล้วการที่จะกันเงิน
ต้องกันเงินในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะเพิ่มเติมก็ดี หรือประจําปีก็ดี ที่ได้มีผลบังคับใช้ไปแล้ว
อันนี้ถ้าสมาชิกท่านใดมีความเห็นอย่างไรก็ช่วยชี้แจงกันหน่อยครับ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มี ก่อนจะลงมติ ผมจะให้ท่านเลขานุการสภาได้อ่านหนังสือที่ จ.ส.อ.สมบูรณ์ จะให้อ่านเมื่อสักครู่
นะครับ จากท่านเจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ทําถึงนายกเทศมนตรี เชิญท่านเลขานุการ
ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน หนังสือที่ท่านนายกฯ ได้พูด
ถึงและได้ยื่นต่อท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมจะอ่านรายละเอียดดังนี้
ที่ จล.๒๔/๒๕๕๗

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
พระอารามหลวง ถนนพระแก้ว
ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐
๕ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง ยินยอมให้ดําเนินการปรับปรุงสระเก็บน้ํา บริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
เจริญพร นายกเทศมนตรีนครลําปาง

- ๑๗ ด้วยตามที่เจ้าหน้าที่จาก ส่วนการโยธา สํานักการช่าง เทศบาลนครลําปาง มาปรึกษาในเบื้องต้นกับ
อาตมาภาพ กรณีชาวบ้านได้ยื่นหนังสือคําร้องขอให้เทศบาล ดําเนินการปรับปรุงบริเวณสระเก็บน้ําบริเวณติด
กับถนนพระแก้ว ซึ่งเทศบาลได้เคยดําเนินการปรับปรุงมาแล้วเมื่อหลายปีก่อน แต่ปัจจุบันมีสภาพน้ําแห้งขอด
ซึ่งอาจจะเกิดจากการรั่วซึมของสระจึงทําให้ไม่สามารถเก็บน้ําได้ โดยพื้นที่บริเวณสระน้ําดังกล่าวเป็นที่ดินที่
ธรณีสงฆ์ของวัดนั้น
อาตมาภาพ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้สระน้ํามีนํา้ เต็มสระ ส่งผลต่อทัศนียภาพของสวนหน้าวัดและเพื่อ
ประโยชน์ในกิจการอื่นด้วย จึงไม่ขัดข้อง และยินยอมให้เทศบาลดําเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวพร้อมทั้ง
อนุญาตให้ เทศบาลนครลําปาง บํารุงรักษาซ่อมแซม และใช้สอยประโยชน์ในสระเก็บน้ําดังกล่าวนี้
จึงเจริญพรมาเพื่อทราบและดําเนินการ
ขอเจริญพร
พระจินดารัตนาภรณ์
(พระจินดารัตนาภรณ์)
เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง
รองเจ้าคณะจังหวัดลําปาง

ครับท่านประธาน ผมได้อ่านข้อความตามหนังสือฉบับดังกล่าวที่ท่านนายกฯ ได้เสนอต่อท่าน
ประธานให้ที่ประชุมได้ทราบ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เข้าใจนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิก
ท่านใดอภิปรายเรื่อ งนี้แล้ว ผมจะขอความเห็นชอบท่านสมาชิกในข้อ ๕.๑ ในญั ตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํานักการช่าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ค่าก่อสร้างปรับปรุงสภาพสระเก็บน้ําบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม และกันเงินไว้จ่ายอีกหนึ่งปี
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ ครับ ที่ประชุม
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับท่านประธาน
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํานัก การช่าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ค่าก่อสร้างปรับปรุงสภาพ
สระเก็บน้ําบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม และกันเงินไว้จ่ายอีกหนึ่งปี
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนจะเข้าสู่ข้อ ๕.๒ ผมขอพัก
การประชุม ๑๕ นาที

พักการประชุม ๑๕ นาที
เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.

- ๑๘ นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอดําเนินการประชุมต่อตาม
เวลาที่ได้นัดหมายต่อไป เชิญฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตครับท่านประธาน ก่อนจะ
ดํ า เนิ น การเข้า สู่ ว าระในข้ อ ที่ ๒ ผมมีเ รื่อ งจะแจ้ ง สืบ เนื่ อ งต่ อ จากเรื่อ งเมื่ อ สั ก ครู่ กราบเรีย นท่ า น
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เมื่อสักครู่ได้มีสมาชิกให้ความสนใจเรื่องแก้ปัญหาน้ําเสียของ
ชุม ชนช่างแต้ม ที่ก ลุ่ม หนึ่งที่มีอ าชีพ ฆ่าไก่ และมีนํ้าไหลลงท่อ ระบายน้ํา ปรากฏว่าเครื่อ งจากกรม
ทรัพยากรน้ํามาส่งเมื่อวาน ใกล้จะเริ่มดําเนินการติดตั้ง สมาชิกท่านใดสนใจ เพราะเป็นนวัตกรรมใหม่
ผมก็ ไ ม่มั่ น ใจจะได้ ผ ลร้ อ ยเปอร์ เ ซ็ น ต์ ห รื อ ไม่ แต่ เ ป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งเทศบาลกั บ สสจ. กรม
ทรัพยากรน้ํา และจังหวัด ใช้เงินพอสมควรในการทดลอง จํานวน ๖ จุด แต่ของเราได้ตรงที่แก้ไขของ
วัดพระแก้วในเรื่องของน้ําจากครัวเรือนของผู้มีอาชีพฆ่าไก่ขาย เมื่อวานมาถึงเรียบร้อย ก็คงจะรอดูผล
ต่อไป ขอบคุณมากครับ
๕.๒ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ของสํานักการช่าง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีกหนึ่งปี
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเป็ นระเบียบวาระที่ ๕
ข้อ ๕.2 เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ของสํานักการช่าง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีกหนึ่งปี ขอเชิญ
ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมเกียรติ อัญชนา รองนายก
เทศมนตรีนครลําปาง ในนามของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํานักการช่าง
ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีกหนึ่งปี
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํานักการช่าง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีกหนึ่งปี
หลักการ
เพื่อขอให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามีมติอนุมัติให้เทศบาลนครลําปางกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํานักการช่าง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินต่อไปอีกหนึ่งปี ตามรายการต่อไปนี้
๑. แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนพระบาท ซอย ๖/๑ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๘ ถึงหนองน้ําเกาะ

- ๑๙ ลอย ตั้งไว้ ๑,๙๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ ๓.๕๐-๕.๔๐ เมตร
หรือตามสภาพ หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า ๕-๑๒๒)
๒. แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค ค่ าก่อ สร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิ น ตั้ง แต่บริ เวณหน้าบริษัท สหภัณ ฑ์เคหะกิจ จํากั ด ถึ ง
บริเวณแยกถนนสวนดอก ตั้งไว้ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยทําการเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาดกว้าง
ประมาณ ๑๒.๗๐ – ๑๓.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวประมาณ ๔๕๖.๐๐ เมตร
และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๕-๑๒๗)
๓. แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย ตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยทําการก่อสร้าง
บ่อฝังกลบมูลฝอย ขนาดกว้างประมาณ ๖๐.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร
ความลึกประมาณ ๖.๐๐ เมตร พร้อมปูแผ่นยาง HDPE ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๕-๒๐๙)
เหตุผล
การขอกันเงินรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไว้เบิกในปีถัดไปตามหลักการในรายการที่ ๑
เทศบาลนครลํ า ปางได้ ดํ า เนิ น การสอบราคาจ้ า งและอยู่ ใ นระหว่ า งการทํ า สั ญ ญาจ้ า ง แต่ ป รากฏว่ า มี ผู้
ร้องเรียนให้เทศบาลนครลําปางทําการตรวจสอบแนวถนนในส่วนที่จะเชื่อมท่อระบายน้ําไปสู่บริเวณสระน้ํา
เกาะลอย จึงมีความจําเป็นต้องชะลอการทําสัญญาจ้างไว้ก่อนจนกว่าการตรวจสอบเขตที่ดินจะแล้วเสร็จ ซึ่ง
ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แต่ยังมีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินจํานวนนี้
ต่อไปอีก
ส่วนในรายการที่ ๒ และ ๓ เป็นรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แต่ยังมีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินจํานวนนี้ต่อไปอีก ทั้งนี้จะสามารถใช้
งบประมาณดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครลําปางและผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
แล้ว
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กําหนดไว้ในข้อ
๕๙ ว่า
“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขอขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ

- ๒๐ ดั ง กล่ า วที่ ทํ า ให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ เปลี่ ย นแปลงสถานที่ ก่ อ สร้ า ง ให้ ข ออนุ มั ติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการหรือมีเงิน
เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม”
ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ กิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

นายกิต ติ จิ ว ะสั นติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ในญั ตติ ขออนุ มั ติ กั นเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํานักการช่าง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีกหนึ่งปี สมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญ นายประชัญ บุญสูง
นายประชั ญ บุ ญ สูง สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาที่
เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ขอเสนอความเห็นกับญัตตินี้ เนื่องจากญัตตินี้มีทั้งหมด ๓ รายการ อยากให้ท่านสมาชิก
พิจารณาอภิปรายเป็นรายการๆ ไป กราบเรียนเพื่อพิจารณาครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง คุณประชัญฯ ขอเสนอให้แยก
เป็นแต่ละรายการแต่ละข้อ ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ขอมติที่ประชุมว่าจะให้มีการ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อหรือไม่
มติที่ประชุม เห็นชอบให้พิจารณาในญัตตินี้แยกเป็นแต่ละรายการ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อ
เชิญ จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์
จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาที่
เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลํ า ปาง จะขออภิ ป รายในญั ต ติ ที่ ท่ า นฝ่ า ยบริ ห ารให้ อ นุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติมา ก่อนอื่นต้องขออนุญาตประธานสภา
ขอใช้ เ อกสารประกอบครั บ ตามที่ น ายกฯ ได้ เ สนอญั ต ติ งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เรื่อง แผนงานเคหะชุมชน ปรับปรุงถนนพหลโยธินและสร้างบ่อฝัง
กลบมู ล ฝอย กระผมเห็ น ด้ว ยเป็ น อย่างยิ่ง เพราะเป็ น ประโยชน์ข องพี่น้อ งประชาชน ยิน ดีจะให้ก าร
สนับสนุนในญัตตินี้ให้เป็นเทศบัญญัติ ญัตตินี้ได้รับหลักการที่ ๑ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗
ที่แล้วมา และสภาได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ๒ วัน และมีคณะกรรมการแปรญัตติ ๕ ท่าน และได้

- ๒๑ พิจารณาคําแปรญัตติในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น และเสนอสภาในวาระที่ ๒,๓ ในวันนี้ และสภา
ได้พิจารณาผ่านวาระที่ ๒ และ ๓ ให้แล้วเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ แต่ในขณะนี้ ญัตตินี้ยัง
ไม่สมบูรณ์ เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ได้ลงนาม ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๒ เขียนไว้ว่า “ในกรณีที่สภาเทศบาลอนุมัติเทศบัญญัติ
ให้กับเทศบาล ประธานสภาจะต้องส่งร่างเทศบัญญัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ และในวรรคที่สาม
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัตินั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจะลงลายมือชื่อเห็นชอบ
และส่งกลับมาให้นายกฯลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติและประกาศให้ประชาชนทราบภายใน ๗ วัน
หรือท่านนายกฯ จะใช้เลยก็ได้ แต่มาวันนี้ผมไม่เห็นญัตติของท่านนายกขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ๒๕๕๗ สํานักการช่าง ตามรายการที่สอง และสาม ผมอยากถามท่านนายกฯว่า ท่าน
กันเงินในเทศบัญญัติฉบับไหนครับ เพราะเทศบัญญัติฉบับนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่เห็นชอบ
และนายกฯยังไม่ได้เสนอ ไม่ได้ลงนามประกาศให้เ ป็น เทศบัญ ญัติ และจะให้ส ภาอนุมัติกัน เงิน โดย
ที่ใช้ร่างเทศบัญญัติ เป็นไปไม่ได้ครับ ผิดกฎหมาย ผิดพระราชบัญญัติเทศบาล ถ้าสภาอนุมัติไป สภา
ก็ผิดกฎหมาย เพราะเทศบัญญัติยังไม่ได้ลงนาม และไม่ได้ประกาศใช้ และจะให้กันเงินก่อนที่เทศบัญญัติ
ออกมา ไม่ถู ก ครั บ ถ้าหากสภาได้อ นุ มั ติใ ห้ กั น เงิน ในครั้ งนี้แล้ ว บั ง เอิญ มีผู้รู้ เ ข้ามา ว่ าสภาได้ ทํ าผิ ด
กฎหมายแล้ ว ผู้ ที่รู้ ส่ งเรื่ อ งไปให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด บอกว่ า สภาทํ า ผิ ด กฎหมายโดยอนุ มั ติ กั น เงิ น
งบประมาณในร่างเทศบัญญัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเอามาดูก็บอกว่า สภาทําผิดกฎหมาย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดก็ส่งเรื่องนี้ไปให้รัฐมนตรีมหาดไทย และรัฐมนตรีมหาดไทยก็สามารถยุบสภาได้ เพราะสภาทําผิด
กฎหมาย ในท้ายญัตติที่ท่านนายกได้เขียนไว้ว่า ทั้งนี้จะสามารถใช้งบประมาณดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครลําปาง และ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เห็นชอบ ร่างอันนี้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดยังไม่เห็นชอบนะครับ ดังนั้นสภาจะอนุมัติให้กันเงินงบประมาณเรื่องนี้ ผมว่าคงจะไม่
ถู ก ต้ อ งเพราะเทศบั ญ ญั ติ นี้ ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ ถ้ า ท่ า นอ้ า งอย่ า งนั้ น ผมขอยกตั ว อย่ า งให้ ท่ า นนายกได้
พิจารณาดู ถ้าผมต้องการกู้เงินนาย ก. หนึ่งล้านบาท โดยผมเขียนสัญญาเงินกู้และเซ็นชื่อขอรับเงินกู้
จากนาย ก. แต่ผมหมายเหตุข้างท้ายว่า ผมจะใช้หนี้เมื่อผมมีเงิน นาย ก. จะให้ยืมหรือไม่ครับ และอีก
อันหนึ่งท่านนายกฯได้เขียนไว้อย่างนั้นแล้ว ท่านนายกฯ ได้ขอกันเงินโดยที่เทศบัญญัตินี้ยังไม่สมบูรณ์
ผมจะยกตัวอย่างเช่นเดียวกัน ถ้าผมต้องการกู้เงินนาย ก. หนึ่งล้านบาท โดยที่เขียนสัญญาให้หมดเลย
แต่ผมยังไม่ลงนามกู้ บอกนาย ก. ว่าผมจะใช้เงินนี้เมื่อสิ้นเดือน แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เซ็น ไม่ได้ลงนามกู้เงิน
แต่ตอนนี้ผมขอกันเงินจาก นาย ก. มาไว้ที่ผมก่อนหนึ่งล้านบาท นาย ก. จะให้หรือไม่ครับ ให้ท่านเอาไป
คิ ด ผมว่ า ท่ า นทํ า พลาดแล้ ว ขอให้ ท่ า นพิ จ ารณาใหม่ ผมจึ ง ไม่ ย กมื อ อนุ มั ติ ญั ต ติ นี้ ใ ห้ เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง
สมาชิ ก ผู้ ท รงเกี ย รติ ท่ า นใดจะพิ จ ารณาเอาเองครั บ ไม่ ไ ด้ ล็ อ บบี้ ใ คร พิ จ ารณาเอาเองว่ า ท่ า นจะ
สนับสนุนหรือไม่ ต้องใช้วิจารณญาณของท่านเองว่า ผิดหรือถูก ถ้าถูกก็ยกมือสนับสนุน แต่สําหรับผม
ผมจะไม่ยกมือสนับสนุนในญัตติ และจะไม่ยินยอมอนุมัติในญัตติที่ว่า เหมือนกับพวกสมาชิกเซ็นเช็ค

- ๒๒ เปล่า ให้ท่านไปกรอกเงินเองแบบนี้ ถ้าอนุมัติไปก็เป็นการผิดกฎหมาย ถ้านอนกลางคืน ก่อนนอนท่าน
จะได้ยินคําว่า คุก คุก คุก ครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญสมาชิกท่านอื่นครับ เชิญ
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบู รณ์ บุ ญ ยู่ฮง สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เ คารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ท รงเกีย รติทุก ท่าน กระผม นายบริบู ร ณ์ บุญ ยู่ฮ ง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เนื่องจากญัตตินี้ทางฝ่ายบริหารได้เสนอเข้าสู่สภาแล้ว ทางสมาชิกสภา
เทศบาลก็ จะต้อ งพิจารณาว่า สมเหตุ สมผล ถูก ต้อ งตามหลัก เกณฑ์ข องกฎหมายหรือ ไม่ เพราะว่า
ลําดับเหตุการณ์ตามที่ท่านสมาชิกเมื่อสักครู่ได้อภิปรายไปแล้วนั้น ชัดเจน แต่ผมก็อยากจะเสริมอีก
สักนิด ไม่แน่ใจว่าทางฝ่ายบริหารจะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า ในร่างเทศบัญญัติที่ตัวเองเป็นผู้เสนอเข้ามา
ผมขออนุญาตอ่านระเบียบในส่วนของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๑
พ.ศ.๒๕๕๒ ในมาตรา ๖๒ “ภายในเจ็ด วัน นับ แต่วัน ที่ส ภาเทศบาลได้มีม ติเ ห็น ชอบด้ว ยกับ ร่า ง
เทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบาลตําบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอ เพื่อ
ส่งไปยั งผู้ว่าราชการจั งหวั ด พิจารณา และในกรณีเ ทศบาลเมือ งและเทศบาลนคร ให้ป ระธานสภา
เทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จ และส่งคืนประธานสภา
ภายในสิบห้าวั น นั บแต่วั นได้รั บร่างเทศบัญ ญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจั งหวัด ไม่พิจารณาให้แล้ว เสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ถือว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว”
ณ ขณะนี้ยังเป็นร่างเทศบัญญัติอยู่ ถูกหรือไม่ครับเอกสารฉบับนี้ก็ยังคงเป็นร่างเทศบัญญัติอยู่
ไม่ได้เป็นเทศบัญญัติตามที่ทางฝ่ายบริหารได้นําข้อมูลมากล่าวอ้างไว้ในญัตติ ผมขออนุญาตอ่านซ้ํา
ในส่วนของเหตุผลในหน้าสอง ย่อหน้าที่สอง “ส่วนในรายการที่ ๒ และ ๓ เป็นรายจ่ายหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ ฯ” ผมนําเรียนท่านประธานว่า ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้กลายเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๗ ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ ฝ่ายบริหารถึงได้กล้าหาญนักที่จะเอา
ความเท็จมากล่าวต่อสภาแห่งนี้ ผมนําเรียนด้วยความเคารพว่า ในการประชุมครั้งที่แล้ว ก็มีเหตุการณ์
คล้ายๆ กันกับครั้งนี้ว่า ทางฝ่ายบริหารเห็นว่า ถ้าปล่อยให้ฝ่ายข้าราชการประจําเป็นผู้ทําญัตติ ก็อาจจะ
มีความผิดพลาด ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีคุณภาพ ท่านจึงได้ลุกขึ้นยืดอกกล่าวต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ใน
ครั้งที่แล้วว่า ท่านเป็นผู้ทําญัตติเองทั้งหมด ผมก็อยากจะถามกลับไปว่า ในญัตตินี้ที่เอาความเท็จมา
กล่าวต่อสภา ท่านเป็นคนทําเอง หรือให้ใครทําให้ แต่ไม่ว่าใครจะเป็นคนทําให้ หรือท่านทําเองก็ตาม
ผู ้ที่ ล งนามเป็ น ผู้ เ สนอญั ต ติ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ ซึ่ ง หมายถึ ง เอกสารฉบั บ นี้ ก็
กลายเป็นเอกสารเท็จ ในส่วนของคําว่าเอกสารเท็จ ผมขออนุญาตขยายความให้ที่ประชุมฟัง เอกสาร
เท็ จ หมายถึง เอกสารที่ผู้มีห น้าที่รั บ ผิด ชอบมีอํ านาจที่จะทําเอกสารนั้น แต่ได้จงใจหรือ ประมาท

- ๒๓ เลินเล่อในการที่จะทําเอกสารอันมีข้อความเป็นเท็จ ซึ่งความผิดในการทําเอกสารเท็จนั้น ถ้าทําเอกสาร
เท็จแล้วเอาเอกสารเท็จนั้นไปจุดไฟ ก่อไฟ เผาถ่านทํากับข้าว ไม่มีความผิดนะครับ ไม่มีใครว่า แต่ถ้า
เมื่อใดก็ตามที่ทําเอกสารอันเป็นเท็จ เพราะประกอบไปด้วยข้อความอันเป็นเท็จอยู่ในเอกสารและยื่นใช้
ต่อทางราชการ อันมีผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหลงประเด็น เข้าใจผิดในเนื้อหาสาระอันมีความสําคัญและเกิด
การพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งมีผลเสียหายผิดกฎหมายตามมา ผมว่างานนี้จะเรียกว่าประมาทเลินเล่อก็คง
ไม่ใช่ เพราะฝ่ายบริหารก็รับปากต่อสภาแห่งนี้แล้ว ในการประชุมเมื่อครั้งที่แล้วว่า จะทําอย่างดี ไม่ให้มี
ข้อผิดพลาด แต่ ณ ขณะนี้ สภาแห่งนี้เงียบสงบ เพราะกําลังรู้ว่า กําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ล่อแหลม
มาก อันเป็นเหตุจากฝ่ายบริหารนําญัตติอันเป็นเท็จ เพราะมีข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่สภาแห่งนี้ พวกเรา
จะหาทางออกอย่างไร ขอฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายก
เทศมนตรีนครลําปาง ในนามของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตต่อสภาเทศบาล
ได้ชี้แจงเหตุผลในการทําญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ของสํ า นั ก การช่ า ง ซึ่ ง ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น แต่ มี ค วามจํ า เป็ น จะต้ อ งใช้ จ่ า ยต่ อ ไปอี ก หนึ่ ง ปี ดั ง นี้
ในประการที่หนึ่ง ญัตติฉบับนี้ กระผมเป็นผู้จัดทําเอง ด้วยเห็นว่าการเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนั้น
เป็นเรื่องกิจการเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี และเป็นส่วนหนึ่งงานในหน้าที่ของผมด้วย
ประการที่สอง ในการทําญัตติน้ีเพื่อมุ่งหวังที่จะไม่ให้เงินงบประมาณซึ่งสภาเทศบาลได้ลงมติอนุมัติ
ให้ผ่านในวาระที่ ๒,๓ เมื่อก่อนหน้าญัตติฉบับนี้จะเสนอ เพื่อไม่ให้ตกไป ถ้าไม่มีการกันเงินฉบับนี้แล้ว
การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ก็ไม่มีประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ท้องถิ่นก็เสีย
ผลประโยชน์ประการที่สาม ในความเห็นของท่านที่ได้อภิปรายมานั้น ว่าจะเป็นเอกสารเท็จหรือเอกสาร
จริง เป็นความคิดเห็นของแต่ละบุคคล ในส่วนของผู้จัดทําญัตติ ในส่วนของผู้บริหารเรามีความเห็นว่า
ญัตติฉบั บนี้เราได้จัดทํ าขึ้นด้วยความปรารถนาที่ดีต่อ ท้อ งถิ่น ไม่ไ ด้มีเจตนามุ่งประสงค์ร้าย หรือ มี
เจตนาที่แอบแฝงการทุ จริต คอรั ปชั่ น ในญั ต ติดั งกล่าว ประการต่อมา ทางฝ่ายบริห ารได้เ สนอเป็ น
เงื่อนไขเอาไว้ในญัตติหน้าที่สอง ในวรรคที่สองว่า ญัตติฉบับนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อสภาเทศบาลนครลําปาง
ได้เ ห็นชอบในการตราเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบั บที่ ๑ ไปแล้ว และ ผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด ได้ อ นุ มั ติเ รี ย บร้อ ยแล้ ว ก่ อ นหน้า ญั ต ติ นี้ ทางสภาเทศบาลก็ ไ ด้ เ ห็ น ชอบกั บ ร่ างเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณดั งกล่าวไปแล้ว เหลือ ที่ขั้นตอนของท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัด จะได้ทําการอนุ มัติในร่าง
เทศบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วต่อ ไป ส่ ว นในประเด็ น ว่ า จะมี ค วามสมบู ร ณ์ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ฝ่ า ยบริ ห ารก็ มี
ความเห็ นว่า ไม่น่าจะผิด กับกฎหมายฉบับใดๆ ทั้งสิ้น แต่ก ็เ ป็น อํานาจของสภาเทศบาลแห่งนี้ที่จ ะ
พิจ ารณาว่า สมควรจะอนุม ัต ิใ ห้ฝ ่า ยบริห ารกัน เงิ น จํ า นวนดั ง กล่ า วเอาไว้ ใ ช้จ่ า ยในปี ห น้ า หรื อ ไม่
ถ้าท่านกรุณาอนุมัติก็เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นต่อไป แต่ถ้ากรณีที่ท่านเห็นว่า ไม่ถูกต้อง ก็เป็นดุลยพินิจ

- ๒๔ ของท่านที่ท่านจะลงมติไปบอกว่า ญัตติฉบับนี้ท่านไม่เห็นชอบ ทางฝ่ายบริหารก็จะดําเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อ ไป เพื่อป้องกันมิให้เงินจํานวนนี้ตกไป ก็ อยู่ในดุลยพินิจของท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่าน ส่วนในฝ่ายบริหาร เราก็ได้พยายามทําทุกอย่างเพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ของเรา ขอขอบพระคุณท่าน
ประธานสภาครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณท่านประธานสภาครับ
ผมเห็น ด้ว ยกั บทางท่านรองนายกฯสมเกีย รติที่ว่า ท่านก็ ได้พ ยายามทํ าเอกสารญัต ติใ ห้ถู กต้องตาม
กฎหมาย ตามระเบียบ ตามขั้นตอน ถามที่ประชุม แห่งนี้ว่า ถ้านักเรียนที่ยั งไม่จบการศึกษาในระดั บ
ประถมศึกษา ไปขอสมัครเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา มีโรงเรียนแห่งไหนจะรับครับ มีโรงเรียนแห่งไหน
จะรับเด็กที่ไม่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา การที่ผมยกตัวอย่าง
แบบนี้เพราะว่า ถ้าในเมื่อฝ่ายบริหารท่านเจตนาที่จะทําญัตตินี้อย่างถูกต้อง มีวิธีอื่นที่จะทําให้ถูกต้องได้
แต่การรวบรัดตัดตอน และผลักภาระมาให้เป็นทุกข์ของสภาแห่งนี้ว่าจะยอมฝ่าฝืนทําผิดกฎหมายเพื่อให้
สมกับเหตุผลในการที่จะอํานวยประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งๆที่เป็นความผิดพลาดของฝ่ายบริหาร
ผมย้ําอีกครั้งหนึ่ง ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้เพิ่งจะผ่านสภาไป ท่านประธานยังไม่ได้นําเรียนท่าน ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยังมิได้พิจารณาลงนามเห็นชอบ และยังไม่ได้ส่งกลับมาให้ท่าน
นายกเทศมนตรีได้ประกาศ ไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหารท่านหลงประเด็นเองหรือเปล่าที่บอกว่า ให้ใช้
เทศบัญญัตินี้ภายหลังที่ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติทันที ณ ขณะขั้นตอนนี้ยังไม่ได้เป็นขั้นตอนของการ
ประกาศใช้เทศบัญญัติ ยังอยู่ในขั้นตอนที่เพิ่งจะผ่านการเห็นชอบจากสภาไป ยังเป็นร่างอยู่ และการที่
ท่านนําร่างเข้ามาและถือวิสาสะตัดคําว่าร่างออกไปใช้เป็นคําว่า ได้ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แล้ว เป็นเรื่องที่ถูกต้อง เป็นเรื่องที่ควร
กระทําแล้วหรือครับ ท่านบอกว่าท่านใช้อํานาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร แน่นอนครับอํานาจหน้าที่ของ
ฝ่ายบริหารมีให้ใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบของกฎหมายด้วย ผมถามว่าฝ่ายบริหารท่านได้รับการ
ยกเว้นไม่ให้ท่าน ผวจ.ต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับนี้ ซึ่งสภาเพิ่งจะมี
มติเห็นชอบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ท่านได้รับอนุญาตแล้วหรือครับ ถ้าในเมื่อไม่ได้รับอนุญาตแล้ว ท่าน
เอาเข้า มารวมกั น ให้ส ภาพิจารณาได้อ ย่า งไร ส่ ว นเรื่อ งของการที่ว่าสภาเทศบาลจะพิจารณาเพื่ อ
ประโยชน์หรือไม่นั้น แน่นอนครับสภาเทศบาลพิจารณาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกับ
ท่าน แต่กรุณาทําญัตติที่ถูกต้อง ทําญัตติที่สมเหตุสมผล เป็นไปตามขั้นตอน ตามหลักการเพื่อให้สภา
แห่งนี้ได้สนับสนุนการทํางานของท่าน อย่าให้ต้องถูกบันทึกไว้ในการประชุมและเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ
เลยว่า ฝ่ายบริหารทําญัตติที่ไม่ถูกต้องเข้ามาสู่สภาและมาขอร้องให้สภาเสี่ยงคุกเพื่อประโยชน์ของ
พี่น้องประชาชน ผมวอนขอความเห็นใจจากพี่น้องประชาชนที่ได้ฟัง ได้เข้าใจเหตุการณ์ด้วยว่า สมาชิก
สภาไม่เคยคิดเลยที่จะทําตัวเป็นศัตรูหรือขัดขวางหรือขัดผลประโยชน์ในการที่จะบริหารราชการเพื่อเอา
งบประมาณไปบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน ในส่วนของการที่ญัตติฉบับนี้เข้าสู่สภาแห่งนี้

- ๒๕ โดยส่วนตัวผมเห็นว่าเป็นญัตติที่ประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ถ้าฝ่ายบริหารท่านจะเห็นว่าจะเท็จ
หรือไม่เท็จขึ้นอยู่กับความเห็นของแต่ละบุคคลที่จะพิจารณา ผมก็ขอถามว่า แล้วร่างเทศบัญญัติที่ยัง
ไม่ได้ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ร่างเทศบัญญัติที่ยังไม่ได้รับจากผู้ว่าราชการจังหวัดกลับมาและให้
ท่านนายกฯเซ็นและนําไปปิดประกาศ เป็นร่างหรือเป็นเทศบัญญัติ อะไรคือเท็จอะไรคือจริง วิงวอนไปยัง
ข้าราชการประจํ าด้วยนะครั บ ว่า ช่ว ยกั นกลั่ นกรอง งานของเทศบาลควรจะเดิน หน้าไปด้ว ยดี ถ้า
เพีย งแต่ฝ่า ยบริห ารได้ ก ระทํ าการด้ว ยความรอบคอบ ผมไม่ไ ด้ ก ล่าวว่าการทํ าเอกสารเท็ จ นั้น เป็ น
ความผิด จนต่อเมื่อ ได้มีก ารใช้เ อกสารเท็จนั้น แล้ว ถึงจะพิจารณากั นไป แต่ว่าก็อ ยากจะให้ช่วยกั น
พิจารณาถึงหลักการและเหตุผลที่ผมได้อภิปรายต่อสภาไปแล้วว่า เราจะทําอย่างไรกับญัตตินี้ดี เพราะ
เมื่อสักครู่ฝ่ายบริหารก็ยืนยันว่า ถ้าสภาไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องพิจารณาหรือพิจารณาไม่เห็นด้วยกับร่าง
เทศบัญญัตินี้ ซึ่งผมว่าไม่ใช่ เราสมาชิกสภาเทศบาลมีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาญัตติที่ถูกต้อง ถ้า
เป็นญัตติที่ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่สิทธิ ไม่ใช่อํานาจหน้าที่ที่เราจะเลือกพิจารณาเป็นครั้งๆ ไป เพราะว่าจะไม่มี
มาตรฐาน จะกลายเป็นการขอร้องกัน ยกประโยชน์ของประชาชนขึ้นมานําหน้า และจะทําผิดกฎหมาย
อะไรก็ได้หรือครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านอื่น จะอภิปราย
เพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลํ าปาง ท่านประธานครับ เกี่ย วกั บญั ตตินี้ ผมดู ว่า เป็น ญัต ติที่ไม่ชอบด้ว ย
กฎหมาย ลุ กลี้ลุกลนอะไรจะเอาญัตติเข้ามากัน ในเมื่อยังไม่ได้เ ป็นเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี เพียงแต่เป็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณอยู่ ผมจะอาศัยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ ๑๓ “มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ส ภาเทศบาลประชุม ปรึกษาหารือ ในเรื่องนอกเหนือ
อํานาจหน้าที่ หรือเรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแห่งรัฐ” ท่านประธานครับนี่เป็นญัตติที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายครับท่านประธาน เอามาให้สภาพิจารณาไม่ถูกต้องครับ เหมือนกับจงใจที่ให้สภา
พิจารณาผ่าน สภาก็ต้องทําเรื่องผิดกฎหมาย ผมไม่มีความเห็นที่จะเห็นชอบกับญัตตินี้ ขอเพื่อนสมาชิก
ทุกท่านโปรดพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญนายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปางที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่ทานของหวาน ก็น่าจะพูดกันหวานๆ ที่จริงใส่พริกด้วย คือผมขออนุญาต
ได้แสดงความคิดเห็น เมื่อเราจะทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้ว ซึ่งแต่ละฝ่ายก็ทํางานตามหน้าที่
ที่ เ ราได้ ป ฏิ ญ าณตนก่ อ นที่ จ ะมาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นสถานะสมาชิ ก สภา จะต้ อ งมาช่ ว ยกั น พิ จ ารณา
งบประมาณ พิจารณาเรื่องระเบียบบริหารงบประมาณต่างๆ ของเทศบาล ในญัตติที่ฝ่ายบริหารได้เสนอ

- ๒๖ มา ในประโยคเหตุผล หรือในหลักการก็ดี ผมไม่ขัดข้อง เพราะว่าเมื่อประชุมคราวที่แล้ว เราก็ได้รับ
หลั ก การและวั น นี้ เ ราก็ พิจ ารณาเห็ น ชอบในสิ่งที่ ก่อ ให้เ กิ ด ประโยชน์ทั้ งสองแผนงาน เรื่อ งของการ
ซ่อมแซมถนนสวนดอกก็ดี และการขุดบ่อฝังกลบขยะก็ดี ประเด็นอยู่ที่ว่า ระยะเวลาที่จะทําคาบเกี่ยวกัน
กับมาตราที่ ๖๒ ที่เราได้พิจารณาผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ไปเมื่อ
สักครู่ที่ผ่านมานี้ และในขั้นตอนก็ยังอยู่ที่การพิจารณาขั้นต่อไปจนกว่าจะประกาศใช้งบประมาณ ซึ่ง
อย่างน้อยไม่เกินสิบห้าวัน ถูกต้องหรือไม่ ทีนี้เรื่องนี้ที่เสนอมาก็ในคราวเดียวกัน ผมเข้าใจว่า เพื่อไม่ให้
เสียเวลาในการประชุมที่ขอเปิดวิสามัญถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ คือวันนี้วันสุดท้าย ถ้าฝากท่าน
ประธานผ่านไปฝ่ายบริหารเพื่อความถูกต้องทั้งสองฝ่าย ทํางานแล้วไม่มีปัญหาตามหลัง ผมคิดว่าเราจะ
มีเวลาที่จะประชุมกันต่อจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งทางฝ่ายบริหารก็ได้เสนอมาแล้วว่า จะต้อง
เสนองบประมาณปี ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ถ้าเรื่องนี้ขัดใจหรือลําบากใจทั้งสองฝ่าย
ถ้าผลไม่ตกกับประชาชนที่ได้รับ ก็คิดว่าไม่เสียหาย ถ้าเราจะมีการเปิดประชุมกันในคราวต่อไป ซึ่งใน
เดือนนี้ก็เปิดสมัยประชุมไปเรียบร้อยแล้ว นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ก็ต้องอยู่ที่สองฝ่ายว่าจะ
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้อย่างไร เพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่าย ซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่า แต่ละฝ่าย
คิดกันอย่างไร ฝ่ายหนึ่งถ้าทําแล้วอาจจะกลัว ฝ่ายหนึ่งทําแล้วอาจจะย้อนรอยทีหลัง อันนี้ก็เป็นอีก
เรื่องหนึ่ง ซึ่งผมไม่รู้ แต่ความคิดเห็นผม เราเห็นชอบไปแล้ว เราก็ไม่อยากที่จะให้เกิดความเสียหายต่อ
การใช้งานนะครับ หรือใช้เงินในปีถัดไป ก็มีเรื่องแสดงความคิดเห็นเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ
เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณครับท่าน
ประธาน กระผมนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่จริงแล้วถ้าหากว่า
มีการบริหารจัดการที่ดี ผมว่ามีทางออกอีกหลายทาง แต่อย่างไรก็ดี ก็ควรต้องได้รับฟังความเห็นของ
นั ก กฎหมายด้ ว ย ซึ่ง คิ ด ว่ าผมมีป ระเด็ น ที่จ ะอภิ ป รายต่ อ อยากให้ ท่า นประธานได้เ ชิ ญ นิ ติก รมาให้
ความเห็นสักนิดดีหรือไม่ ว่าการทําญัตติอย่างนี้ โดยมีเงื่อนไขในวรรคท้าย ถูกต้องหรือไม่ และจะมีใคร
กล้ารับรองว่าท่านได้อนุมัติเห็นชอบไปแล้วในการกระทําที่ไม่ฝ่าฝืนระเบียบ ขอรบกวนท่านประธาน
เชิญนิติกร เพื่อจะได้อภิปรายต่อครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ท่ า นนายแพทย์ วั ฒ นา มี
ความเห็นให้เชิญนิติกรมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ ขอที่ประชุมรับรอง รับรองถูกต้อง และขอมติว่าจะให้
นิติกรมาให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เชิญนิติกรมาให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าว
นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกร ๘ วช. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกรช่วยราชการงานกฎหมายฝ่ายกิจการสภา ในญัตติที่สภา
ได้กําลังพิจารณาอยู่นี้ เท่าที่ศึกษามาก็ไม่เคยมีการยื่นญัตติในลักษณะเช่นนี้มาก่อน ซึ่งเป็นครั้งแรก

- ๒๗ จากประสบการณ์ที่ศึก ษากฎหมายมา ก็เ ป็น ลัก ษณะที่ม าตรา ๖๒ เขีย นไว้ว่า เทศบัญ ญัติจะมีผล
ก็ต่อเมื่อได้ผ่านการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งกฎหมายเขียนไว้เป็นลักษณะการสร้างเงื่อนไข
ไว้ว่า เมื่อสภาผ่านร่างเทศบัญญัติก็ต้องไปตามขั้นตอนที่เขียนไว้ครบ จึงจะประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติได้
ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนในเรื่องญัตตินี้ที่เขียนไว้ว่า ทั้งนี้ จะสามารถใช้งบประมาณดังกล่าวได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นขอบจากสภาเทศบาลนครลําปางและผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางแล้ว แต่ความเห็นของผม
ก็เหมือนกับการตั้งเงื่อนไขไว้ในนิติกรรมอย่างหนึ่งขึ้นมาว่า ถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น นิติกรรมตัวนั้นก็
จะเป็นผลบังคับได้ต ามกฎหมาย แต่ทั้งนี้ถ้าไม่เกิด ขึ้น นิติกรรมนั้นก็เป็ นอันสิ้นผลไป เช่น เราเคยตั้ง
เงื่อนไขไว้ว่า ถ้าลู กสอบเข้ามหาวิท ยาลัย ได้จะซื้อ รถยนต์ใ ห้ห นึ่งคัน ไว้ใช้ระหว่างเรียนมหาวิทยาลั ย
ปรากฏว่า ลูกเราสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ เราก็ไม่ซ้ือให้ นิติกรรมนั้นก็สิ้นผลไป ซึ่งลักษณะเช่นนี้ก็
ไม่เคยว่าจะมาตั้งกันในทางญัตติที่เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณหรือการใช้งบประมาณ ซึ่งผมก็ให้ความเห็น
ได้เพียงแค่ ถ้าถือว่าเป็นเงื่อนไขที่บังคับไว้ก่อน ถ้าเงื่อนไขนั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย ก็น่าจะมีผลบังคับใช้ได้
เรียนที่ประชุมได้ทราบเพียงเท่านี้ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณท่านประธานสภาครับ
ขอบคุณนิติกรช่วยงานฝ่ายกิจการสภามากนะครับที่ให้ความกระจ่าง แต่ทีนี้เหตุผลในวรรคสองที่ท่าน
ยกขึ้นมาเมื่อสักครู่ว่า ทั้งนี้ จะสามารถใช้งบประมาณดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลนครลําปางและผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางแล้ว ใช่ครับ ถ้าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบและ
นําเรื่องกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางแล้ว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางเห็นชอบญัตติ
กัน เงิ น นี้ก็ จ ะถู ก ต้อ ง และใช้ไ ด้ แต่ ข ณะนี้ เ รากํ าลั ง อภิป รายกั น ว่า ที่ม าของญั ต ตินั้ น ถู ก ต้อ งหรือ ยั ง
เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ร่างเทศบัญญัติ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ได้ลงนาม ยังไม่ได้เป็นเทศบัญญัติ
เมื่อไม่เป็นเทศบัญญัติแล้วเอาเข้ามาขอกันเงินในฐานะที่เป็นเทศบัญญัติ ไม่ถูกต้อง พวกเราอย่าหลง
ประเด็นนะครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับเกี่ยวกับญัตตินี้ ผมอยากใคร่เรียนขออนุญาตท่าน
ประธาน เรียนท่านเลขานุการสภา คุณจาตุรงค์ พรหมศร ขออนุญาตเอ่ยนาม ชี้แจงข้อกฎหมายตาม
มาตรา ๖๒ พระราชบัญญัติเทศบาลฯ ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่มีผู้ร้องขอ เชิญท่านเลขาฯ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมได้รับการร้องขอจาก
ท่านสมาชิก และได้รับการมอบหมายจากท่านประธานให้ผมได้ชี้แจงข้อสงสัยในญัตตินี้ต่อที่ประชุ ม

- ๒๘ ท่านประธานที่เคารพ ในเบื้องต้น ผมอยากจะเรียนชี้แจงต่อท่านดังนี้ ญัตติดังกล่าวที่เสนอมาที่ท่าน
กําลังอภิปรายอยู่นี้ มีการรวมประเด็นทั้งหมด ๓ ประเด็น และที่ประชุมแห่งนี้ก็มีการเสนอญัตติให้แยก
พิจารณาแต่ละประเด็น ญัตติดังกล่าวถือเป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการสภา แต่ประเด็นที่กําลังอภิปรายอยู่นี้
ก็คือประเด็นในญัตติข้อ ๒ และ ๓ ว่า ร่างเทศบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ นั้น สมบูรณ์หรือยัง ที่จริงผมทําความเข้าใจอย่างนี้ว่า ข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติ ในการ
พิจารณากฎหมายเขามีขั้น ตอน มีรูป แบบเอาไว้ และเทศบัญ ญัติก็แบ่งเป็น เทศบัญญัติทั่ว ไป กับ
เทศบัญญัติงบประมาณ เทศบัญญัติทั่วไปสภาสามารถพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวได้ ส่วนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย สภาไม่ส ามารถจะพิจารณาสามวาระรวด โดยจะต้องพิจารณาวาระหนึ่ง รั บ
หลักการ และหลังจากนั้นก็ไปสู่กระบวนการในชั้นแปรญัตติ ก็คือวาระสอง หลังจากนั้นวาระสามก็คือ
มาโหวตกั น พิจารณาว่าจะเห็ น ชอบตราเป็ น เทศบั ญ ญั ติห รือ ไม่ ผมนั่ งฟั งท่านสมาชิก ที่อ ภิป รายว่า
ขั้ น ตอนรู ป แบบวิ ธี ก าร หลั ง จากสภาพิ จ ารณาวาระ ๑ , ๒ , ๓ แล้ ว ในเมื่ อ เป็ น ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ขั้นตอนวิธีการต่อไปก็คือต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติเทศบาลซึ่งท่าน
ก็อ้างหลักการในมาตรา ๖๒ ว่า ๑.เมื่อที่ประชุมเห็นชอบกับร่างแล้ว ท่านประธานสภาก็ต้องส่งให้ผู้ว่า
ราชการจั ง หวั ด เพื่อ พิ จ ารณาร่ า งนั้ น อีก ที ห นึ่ง ตามมาตรา ๖๒ วรรคสอง วรรคสาม และยั ง ต้ อ ง
ประกาศใช้ ทีนี้ขั้นตอนวิธีการตรงนี้ จากการฟังอภิปรายทุกคนเข้าใจว่า ยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนวิธีการ
ที่กฎหมายบัญญัติ เพราะเพียงแค่สภาเห็นชอบแต่วาระ ๓ เท่านั้น ส่วนขั้นตอนวิธีการที่จะต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา ๖๒ ยังไม่เกิดขึ้น ตรงนี้เข้าใจตรงกัน อีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยาก
เรียนชี้แจงว่า ญัตตินี้เป็นเรื่องการกันเงิน ทางเจ้าของผู้เสนอญัตติ ได้อ้างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับ เงิน เบิกจ่ายเงิน ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๕๙ ผมอยากให้ท่านสมาชิกดูหลักการในข้อ ๕๙ ที่
บอกว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ” ตรงนี้ถ้าตีความในกรณีที่มีรายจ่ายแสดงว่ารายจ่ายนั้นจะต้องอยู่ใน
เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย เป็ น เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยที่ผ่ า นขั้น ตอนวิ ธี ก ารตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้แล้วครบถ้วน แล้วก็ยังมิได้ก่อหนี้แต่มีความจําเป็นต้องใช้นั้น อย่างนี้ขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่น ถ้าเราจะแปรความตรงนี้ว่า รายจ่ายที่ว่าในญัตติข้อ ๒ และข้อ ๓ เป็นรายจ่ายที่ผ่าน
ขั้นตอนเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายครบถ้วนถูกต้องแล้วหรือยัง คือประเด็นหนึ่ง และกลับกัน
ผมให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุมว่า ข้อ ๕๙ ไม่ได้มีบทบัญญัติใดที่ว่า การขอกันเงินตรงนี้จะกันได้ต่อเมื่อ
เทศบัญญัตินั้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว แต่ถ้ามองตามหลักการในข้อ ๕๙ จะต้องเป็นรายจ่ายที่อยู่ใน
เทศบัญญัติที่ชอบแล้ว ฉะนั้นการที่จะให้กันหรือไม่ให้กันมีอยู่ ๒ ประเด็นที่ประชุมแห่งนี้จะพิจารณาคือ
อนุมัติ ไม่อนุมัติ จะให้ผมยืนยันว่า อนุมัติไม่ได้ ไม่ผิดกฎหมาย ก็อย่างที่ผมบอก ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่า
ร่างเทศบัญญัติที่ยังไม่ผ่านการเห็นชอบจาก ผวจ. ก็สามารถกันเงินได้ ระเบียบดังกล่าวไม่ได้บัญญัติ

- ๒๙ เอาไว้ ทีนี้ผมก้าวล่วงไปอีกนิดหนึ่ง ขออนุญาตเอ่ยนาม ที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านสันติ เขียวอุไร
ได้พูดว่า สมัยประชุมวิสามัญ จะถึงสิ้นเดือนนี้ ด้วยความเคารพ ยังไม่ถูกต้องนะครับ ซึ่งสมัยวิสามัญ
ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเรียก ได้เรียกตั้งแต่วันที่ ๕-๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เพราะฉะนั้นสมัยวิสามัญ
สิ้นสุด ณ วันนี้คือ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ดังนั้น ถ้าเรามีความจําเป็นที่จะต้องพิจารณาประชุม
อะไรก็แล้วแต่ต่อไปอีก จะต้องขอขยายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตาม พระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา ๒๖
วรรคสอง ผมก็ให้ข้อสังเกตนิดหนึ่ง เมื่อสักครู่นั่งฟังผู้บริหารได้ชี้แจง โดยท่านรองนายกฯ สมเกียรติ
ท่านก็จะพยายามที่จะทําอะไรให้ถูกต้อง ผมเข้าใจเจตนารมณ์ตรงนี้ ท่านเป็นผู้เสนอ สภาเป็นผู้พิจารณา
ฉะนั้น ความเห็นต่างข้อพิจารณาตรงนี้ ก็เป็นอํานาจของที่ประชุมสภา แต่ผมสมมติว่า ท่านให้ความ
เห็นชอบก็จบไป แต่ท่านไม่ให้ความเห็นชอบในประเด็น ๒ , ๓ ก็อย่างที่ท่านรองนายกได้พูดว่า ร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย มีความจําเป็นต้องใช้หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ถ้าก่อหนี้
ไม่ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เงินตรงนี้ก็จะตก ฉะนั้น วิธีการตรงนี้ผมคิดว่า ถ้าท่านจะกันเงิน
ในกรณีที่ผมสมมติว่า ไม่เห็นด้วย ทางผู้บริหารก็ต้องขอขยายระยะเวลาสมัยประชุมวิสามัญนี้ออกไป
จนถึง วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๗ เพื่อ ที่จ ะให้ที่ ป ระชุ ม สภาได้ พิจ ารณาญั ต ติกั น เงิน ในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
เบิกจ่ายเงิน ตามข้อ ๕๙ อีกในภายหลัง ดังนั้น ผมก็ขอชี้แจงต่อที่ประชุมในหลักการและเหตุผลของ
ระเบียบข้อบังคับการประชุมก็ดี พระราชบัญญัติเทศบาลก็ดี ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณการ
เบิกจ่ายเงินก็ดี ก็คิดว่าจะเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจชัดแจ้ง ผมยินดีที่จะชี้แจง ขอบคุณครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับ เราประชุมกัน เราพิจารณาญัตติมาหลายญัตติ และ
ให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารมาโดยตลอด ผมขออ้างถึงพระราชบัญญัติเทศบาล “มาตรา ๒๙ ห้าม
มิให้สภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจหน้าที่ หรือเรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ
เรื่องการเมืองแห่งรัฐ” ญัตตินี้ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกระเบียบ ผิด ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เราจะพิจารณากันใน
เรื่องอะไร กันไม่ได้นะครับ เพราะไม่ถูกขั้นตอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ผมก็ขอฝากเพื่อน
สมาชิกพิจารณาในเรื่องนี้นะครับ ไม่ใช่หน้าที่ของเราครับท่านประธาน เพราะยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ได้เซ็นส่งมาให้นายกเทศมนตรีประกาศใช้บังคับ ขอขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญนายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปางที่เคารพ กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขออนุญาตแจ้งใช้
สิทธิพาดพิง ต้องขอบคุณท่านเลขาฯ ที่ได้ชี้แจงการอภิปรายของผมเรื่องระยะเวลาสมัยวิสามัญ ซึ่งวันนี้
เป็นวันสุดท้าย ต้องขออภัย แต่ในความหมายของผมคือ เรามีระยะเวลาที่จะสามารถขอขยายเวลาเปิด

- ๓๐ วิสามัญได้อีกจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นี้ ด้วยความเคารพ ถ้าเราคํานึงว่า เราอยากจะทํางาน
ให้เสร็จซึ่งอาจจะไม่สําเร็จตามมาในภายภาคหน้า ซึ่งก็ไม่มีอะไรที่แสดงความมั่นใจได้เลย อย่างที่ท่าน
สมาชิกได้บอกไว้ สมมติว่า นาย ก. เห็นแล้วเรื่องนี้ไม่ดี ไม่ถูกต้องตามกระบวนการอย่างที่ท่านเลขาฯ
ได้ ชี้ แ จงซึ่ ง ข้ อ กฎหมายเมื่ อ สั ก ครู่ ถ้ า ในวรรคแรก กระบวนการในการที่ จ ะกั น งบทั้ ง หลายหรื อ ที่
กระบวนการต้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้าครบถ้วนก็ถูกต้อง ก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเกิดไม่ครบถ้วน อีกคนไปคุย
เรื่องประเด็นเรื่องนี้ อาจจะเป็นคนนอกหรือคนที่ไหนก็ได้ เห็นชอบแล้วทุกคนในนี้มีมติเห็นชอบให้กันเงิน
กันเงินมีประโยชน์ต่อเทศบาลเรา แต่อาจจะเป็น นาย ก. นาย ข. หรืออีกหลายๆ คน ที่ไม่เห็นดีเห็นงาม
กับพวกเรา จนถึงขั้นตอนอนุมั ติ เห็น ชอบไป การเบิก จ่ายในปีห น้าก็อ าจจะเบิก จ่ายไม่ได้ เพราะผิด
หลักการไม่ครบถ้วน ผมไปถึงข้างหน้า ด้วยความสุจริตใจว่า ไม่มีใครได้ประโยชน์ เสียประโยชน์ แต่
ประชาชนได้ประโยชน์ เราอนุมัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือถูกต้องในวันนี้ก็แล้วแต่ แต่ละเหตุผลของฝ่าย
บริหาร ของฝ่ายกฎหมาย แต่กระบวนการที่จะใช้เงินที่กันไว้อย่างฉลุยในภายภาคหน้าในปีหน้านี้ เรา
มั่นใจได้แค่ไหนว่า จะฉลุย จะกันเงินสามล้านห้าล้านในวันนี้ ผมไม่ขัดข้อง แต่ตอนไปเบิกจ่าย ถ้ามีคนไป
ท้วงติงหรือติดขัดในข้อกฎหมาย เราก็ไม่สามารถใช้เงินตัวนี้ได้อยู่ดี ในความคิดเห็นผม ทําให้ถูกต้อง
วันนี้อนุมัติ พรุ่งนี้อนุมัติ หรือมะรืนนี้อนุมัติแล้ว ปีหน้าเราก็มาใช้เงินตัวนี้ได้ โดยที่ไม่มีใครมากังขา นี่คือ
ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับ ถ้าจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาในเรื่องพวกนี้ ก็อยู่ที่สมาชิก หรือท่าน
ประธาน หรือทางฝ่ายบริหารที่จะต้องช่วยกันพิจารณาครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณครับท่าน
ประธาน กระผม นายแพทย์วั ฒ นา วานิช สุ ข สมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง น่า เสีย ดาย
เหลือเกิน บ้านเมืองอับแสงเหมือนกับฟ้าครึ้มฝนใกล้จะตก ผมได้กราบเรียนท่านประธานเมื่อคราวก่อน
ว่า เทศบาลมิใช่สนามมวย สําหรับคนที่จะขึ้นมาซ้อมมวยยกแรก ทางออกที่ควรเดินมีหลายทาง แต่ไม่เดิน
ไปเดินทางไกล สิ่งที่ควรทําให้ถูก ไม่ทํา ไปทําสิ่งที่ไม่ถูก ระเบียบกฎหมายใดที่เขาไม่ได้บัญญัติไว้ให้
กระทํา นั่นคือสิ่งที่ไม่ควรกระทํา ขอบคุณท่านเลขานุการขยายความในข้อ ๕๙ ชัดเจน ว่าสิ่งที่ไม่ควร
กระทํ า เขาไม่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ แต่ บั ญ ญั ติ สิ่ ง ที่ ค วรกระทํ า ไว้ แต่ ไ ม่ ทํ า สมาชิ ก ท่ า นอื่ น ก็ ไ ด้ พู ด แล้ ว มี
ระยะเวลาอีกหลายวันเหลือเกินในสมัยประชุมนี้ ในการประชุมคราวที่แล้วกับคราวนี้มีญัตติหลายเรื่อง
ที่ทําให้ผมเป็นห่วงเหลือเกินว่า ขณะนี้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘ จะ
นําเสนอสภาเมื่อไหร่ เพราะสมัยประชุมจะหมดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นี้แล้ว ในประเด็นของญัตติ
ที่เสนอมานี้ มีข้อที่น่าคิด น่าวินิจฉัยอยู่ ๓ ประการ อย่างที่ผมว่า ประการแรก สิ่งที่ผมเรียนไว้แล้วว่า
ระเบียบ กฎหมายที่มิได้บัญญัติไว้นั้น ไม่พึงกระทําจนกว่าจะได้มีการหารือแล้ว ประกาศออกมาว่าทําได้
ก็ถือเป็นระเบียบใหม่ ในประการที่สอง ที่ผมเรียนท่านประธานว่า ทางออกหลายทางมี ทําไมไม่เลือกทํา
ทําไมเลือกทางตัน พอเจอทางตันท่านก็ออกไปได้แต่ทางเข้าที่ท่านเข้ามา การใช้เงินสะสมก็ดี ทําได้ง่าย
มาก สภาแห่งนี้ผมเชื่อว่ายินดีให้ความร่วมมือ เพื่อผลประโยชน์ของท้องถิ่น ในประเด็นที่สาม การปฏิบัติ

- ๓๑ หน้าที่โดยมิชอบ โดยละเลยก็ ดี โดยจงใจก็ ดี แต่บ อกว่าเจตนาดีนี้ ฟังลําบากครับ ฟั งยาก ทั้งสาม
ประเด็ น ดั งกล่ าวนี้ ผมคิ ด ว่า ไม่ ค วรพิจารณาญั ต ติ ใ นเรื่อ งดั งกล่าวที่เ รากํ า ลั งพู ด จาถกเถีย งกั น อยู่
เพราะว่าไม่ชอบด้วยระเบียบข้อกฎหมายในเรื่องการกันเงินงบประมาณ ทั้งๆ ที่ฝ่ายบริหารสามารถที่จะ
ทําได้ในทางอื่น แม้นว่าจะได้ถูกถอนออกไปก็ดี ตกไปก็ดี การใช้จ่ายเงินสะสมก็มิใช่เรื่องยากอะไร เรา
ยินดีให้ความร่วมมือแก่ท้องถิ่น กับผู้บริหารอยู่แล้ว ผมกังวลอยู่เรื่องเดียวว่า ผลเสียที่เกิดกับท้องถิ่น
นั้น จะมีผู้คนเอาไปพูดว่า เพราะสภาแห่งนี้ไม่ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมคราวที่แล้วก็มีข่าวออกไป
แล้วว่า เรื่องหาเสียงกับส้วม พูดกันตามชุมชนหลายชุมชน อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก ผมก็เลยกราบ
เรียนสามประเด็นว่า ผมมิได้ให้ความเห็นชอบ และไม่เห็นสมควรรับญัตตินี้ไว้พิจารณา ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาที่
เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ที่ประชุมก็ได้อภิปรายกันในเรื่อง การขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํานักการช่าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้อง
ใช้จ่ายเงินต่อไปอีกหนึ่งปี ในหลักการข้อที่ ๑ ที่ว่า แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนพระบาท
ซอย ๖/๑ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๘ ถึงหนองน้ําเกาะลอย ตั้งไว้ ๑,๙๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่ข อกั น เงิน ไว้ ใน
ความเห็นของผม เห็นด้วยที่ให้กัน เพราะว่าอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๗ ซึ่ง
ประกาศใช้เ รียบร้อยแล้ว ส่วนข้อ ๒ ข้อ ๓ ท่านสมาชิก สภาแห่งนี้ก็ ได้อ ภิปรายพอสมควรแล้ว ว่ามี
ความเห็นเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ ความคิดเห็นแต่ละท่านซึ่งผมให้ความเคารพในวิจารณญาณแต่ละท่าน
แต่ผมอยากให้ท่านสมาชิกสภาดูระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ในข้อ ๘๙ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
วันนี้ถ้าตกเป็นเงินสะสมไป ซึ่งเท่าที่ผมทราบ เอามาใช้ยากนะครับสําหรับเงินจ่ายขาดสะสม
เพราะฉะนั้นในข้อ ๒ ข้อ ๓ งบก่อสร้างถนนพหลโยธิน และงานก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย ถ้าตกไปก็
เสียดายครับท่านประธาน พี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครลําปางของเรา ก็จะเสียโอกาสไป
วั น นี้ช่ว ยกั น พิจารณาในที่ป ระชุ ม แห่งนี้ใ ห้ดี และอี ก ข้อ ที่ใ ห้ข้อ สั งเกตคือ ว่า ญั ต ติตั ว นี้ ถ้าตกไป จะ
สามารถนําเสนอในสมัยประชุมได้ต่อไปหรือไม่ครับ ขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณาด้วยครับ

- ๓๒ นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณท่านประธานสภาครับ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอยากเรียนถามฝ่ายบริหารว่า ท่าน
ใช้เอกสารคู่มือประกอบในการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติเทศบาล หรือระเบียบการประชุม
ฉบับเดียวกับที่พวกเราใช้หรือเปล่า ทําไมท่านถึงได้มีความคิดว่าสิ่งที่กฎหมายไม่ได้อนุญาตไว้ สภา
แห่งนี้จะมีอํานาจพิจารณาได้ ในเมื่อท่านเลขาได้บอกกับสภาแห่งนี้แล้วว่า ไม่มีกฎหมายใดที่ให้อํานาจ
สภาพิจารณากันเงินในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ เขาให้อํานาจสภากันเงินในเทศบัญญัติ
เท่า นั้น แล้ ว มี เ หตุ ผ ลอะไรที่ท างฝ่า ยบริห ารก็ ยั งดื้อ จะให้ ส ภาแห่ง นี้พิ จารณาให้ ไ ด้ แค่ ส ภาแห่ง นี้
พิจารณากันเงินในร่างเทศบัญญัติให้ได้ ทั้งๆ ที่ก็ได้อภิปราย ได้ชี้แจง อธิบาย ทําความเข้าใจกันแล้วว่า
เราไม่มีอํานาจที่จะพิจารณากัน เงินในร่างเทศบัญญัติ เรามีอํานาจแต่เพีย งที่จะพิจารณากัน เงินใน
เทศบัญญัติแล้วเท่านั้น ทําไมฝ่ายบริหารไม่เอาร่างเทศบัญญัติกลับไปทําให้เป็นเทศบัญญัติให้เรียบร้อย
แล้วค่อยมาให้สภาแห่งนี้พิจารณากันเงินเทศบัญญัติที่ถูกต้อง ถ้าเป็นดังนั้น ผมเชื่อว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์
ของสมาชิกสภาพร้อม ยินดีที่จะพิจารณาญัตติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
กราบขอบพระคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมเกียรติ อัญชนา รองนายก
เทศมนตรีนครลําปาง ในนามของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตชี้แจงตามที่ท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้อภิปรายเมื่อสักครู่ ผมขอกราบเรียนว่า ผมใช้กฎหมาย ระเบียบข้อฉบับเดียวกับ
ที่ท่านใช้อยู่ เพียงแต่ว่าความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกัน ก็เป็นธรรมดาที่คนเราต้องมีความคิดเห็นต่างกัน
บ้าง ในระบบศาลนั้น กฎหมายก็ระบุให้มีถึง ๓ ศาล ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ศาลชั้นต้น
ศาลอุท ธรณ์พิพากษาให้จําเลยมีค วามผิด แต่ศ าลฎีก าพิพ ากษาให้ยกฟ้องก็ มีอ ยู่มากมายถมไป ก็
เช่น เดีย วกับ ท่านในฐานะที่ท่านเป็น สมาชิก ท่านก็มีหน้าที่ต รวจสอบพวกผม ผมก็เข้าใจ ส่วนผมก็ มี
หน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ที่จะพยายามเอางบประมาณที่ท่านอนุมัติไว้ เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์
มากที่สุด ในญัตตินี้ก็เป็นความเห็นที่แตกต่างกัน แม้แต่ท่านนิติกร และแม้แต่ท่านเลขานุการสภาเอง
ท่า นก็ ไ ม่ ไ ด้ ยืน ยั น ว่ า เป็ น การถู ก ผิ ด หรื อ ไม่ นั่ น แสดงว่ า เรามี ค วามเห็ น ที่ ต่ า งกั น ขึ้ น มาแล้ ว แต่
ความเห็ น ที่ต่าง ก็ ไ ม่ไ ด้ห มายความว่า เราจะต้อ งเป็น ศั ต รู กัน ก็ ห าไม่ ผมว่าเป็น ความเห็ น ต่างกั น ที่
สามารถจะเอามาสร้างสรรค์คุณประโยชน์ กรณีเช่นนี้ ผมไม่ได้ยืนยันว่า จะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องทั้งร้อย
เปอร์เซ็นต์เสมอไป อาจจะสําคัญผิดหรืออาจจะใช้เวลาที่เร่งรีบหรือมีเจตนาดีที่จะทําให้รายการนี้จบสิ้น
ไป เพราะมีงบประมาณฉบับใหญ่เทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๕๘ ที่จะต้องนําเข้าเสนออีกทีหนึ่ง ซึ่ง
ทางฝ่ายบริหารเองก็จะต้องเตรียมรายละเอียดต่างๆ นําเสนอต่อสภา ในเมื่อเห็นว่ารายการนี้ ทางสภา
ก็ได้กรุณาอนุมัติให้ผ่านตรงนี้แล้ว เราก็มีความคิดว่า เรื่องกันเงินไม่น่าจะมีปัญหา แต่ถ้าท่านสมาชิก

- ๓๓ สภาผู้ทรงเกียรติเห็นว่า จะมีปัญหาในความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อนุมัติไปแล้ว เห็นชอบไปแล้ว
อาจจะมีค นทั ก ท้วงในโอกาสภายหน้าว่า ไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย ผมใคร่ขอให้ท่านให้ส ภาเทศบาลได้
พิจารณาตามรายการไป เพราะท่านก็บอกว่า รายการที่หนึ่งที่ขอมานั้น ไม่น่าจะมีปัญหา กระผมก็ขอ
อนุญาตขอให้ท่านได้มีมติให้ความเห็นชอบในรายการที่หนึ่ง ส่วนรายการที่ ๒ และรายการที่ ๓ ถ้า
ท่านพิจารณาเห็นว่า ไม่น่าจะชอบด้ว ยกฎหมาย ท่านก็ค วรจะมีมติของสภาไปว่า รายการที่ ๒ และ
รายการที่ ๓ นี้ท่านเห็นว่า ไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมาย อาจจะขอให้ทางฝ่ายบริหารกลับเอาไปทบทวน
ก็ไ ด้ ผมว่าน่าจะเป็ น ทางออกที่ดีทั้งสองฝ่าย แต่ผมเห็ น ว่า ข้อ เสนอข้อ อภิป รายของท่าน ทางฝ่าย
บริหารรับด้วยเหตุด้วยผลเป็นอย่างยิ่ง และทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็ต่างมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน คือทํา
ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของเทศบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนในขณะเดียวกัน การกระทํานั้นก็
จะต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วย กระผมใคร่ขออนุญาตและขอบพระคุณท่านประธานสภา ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณท่านประธานสภาครับ
ขอบคุณท่านรองนายกสมเกียรติที่เข้าใจว่า เราไม่ได้เป็นศัตรูกัน เราต่างฝ่ายต่างจะทําในสิ่งที่ถูกต้อง
ตามอํานาจหน้าที่ของตนเอง ทีนี้สิ่งที่ท่านได้เสนอความเห็นต่อสภาเมื่อสักครู่ ผมอยากจะย้ําทบทวนให้
เราเข้าใจตรงกัน พวกเราเห็นด้วยในข้อที่ ๑ ของญัตตินี้ว่า แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน ถูกต้องครบถ้วนทุกอย่าง และไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเรื่องนี้เลย นั่นก็เป็นสิ่งแสดงให้เห็น
ว่า เราสนับสนุน แต่ว่าในส่วนของข้อ ๒และข้อ๓ ซึ่งเราใช้เวลากันมาพอสมควรแล้วที่อภิปราย ทําความ
เข้าใจในมุมของแต่ละฝ่าย ซึ่งท่านประธานได้เสนอว่าให้แยกพิจารณา และที่ประชุมแห่งนี้ก็รับรอง และ
มีมติให้แยกพิจารณา กระผมอยากจะทบทวนกับท่านรองนายกฯ ว่า ถ้าเราแยกพิจารณาเป็นข้อๆ ไป
สมมติว่า ข้อ ๑ ผ่าน แล้วข้อ ๒ ข้อ ๓ ไม่ผ่าน ท่านจะนําญัตติที่ตกจากสภาไปแล้วกลับเข้ามาได้หรือไม่
หรือท่านจะใช้วิธีเ อากลั บไปทําใหม่ทั้งหมดเลย และกลั บ มาดีกว่า เพราะ ณ ขณะนี้ผมไม่ท ราบว่า
สมาชิกมีความเห็นอย่างไร อยากจะเสี่ยงทําไป หรืออยากจะทําให้ปลอดภัยไว้ก่อน ถูกต้องตามข้อ
ระเบียบกฎหมาย ตามขั้นตอนทุกอย่างก่อน อันนี้ผมขออนุญาตหารือต่อท่านครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมเกียรติ อัญชนา รองนายก
เทศมนตรีนครลําปาง ขอขอบพระคุณในคําอภิปรายที่ค่อนข้างจะเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายบริหาร
กระผมขออนุญาตเรียนชี้แจงว่า ที่จริงแล้วสภาแห่งนี้ก็มีมติให้พิจารณาเป็นแต่ละรายการไป รายการที่ ๑
รายการที่ ๒ รายการที่ ๓ ในฐานะในนามฝ่ายบริหาร อยากให้สภาพิจารณาตามมติที่สภาได้มีมติไป
แล้ว ส่ว นในรายการที่ ๒ และรายการที่ ๓ ที่มีปั ญ หาว่า จะถู ก ต้อ งหรือ ไม่ ผมก็ ค งจะเอากลั บ ไป
สมมติว่าในวันนี้ท่านยังไม่มีมติ ก็เป็นอํานาจของท่าน ท่านอาจจะบอกว่า ขอให้ฝ่ายบริหารกลับเอาไป
พิจารณาทบทวน และนํามาเสนอต่อสภาในคราวประชุมหน้า ก็เป็นอํานาจของท่าน ผมก็จะเอารายการ

- ๓๔ ที่ ๒ และรายการที่ ๓ เข้าไปปรึกษาหารือกับทางหน่วยเหนือ ถ้าทางหน่วยเหนือ หรือทางหน่วยงานที่มี
หน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ยืนยันว่า ทางฝ่ายบริหารทําถูกต้องแล้ว ผมก็จะเข้ามารายงานให้กับท่านพร้อม
ลายลัก ษณ์อั ก ษรอีกทีห นึ่ง แต่ถ้าในกรณีที่ท างหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้องวินิจฉั ยว่า ความเห็น ของฝ่าย
บริหารผิดพลาด ผมก็จะเสนอเป็นญัตติตัวนี้เฉพาะรายการที่ ๒ และรายการที่ ๓ เข้ามาต่อท่านอีกทีหนึ่ง
แต่ว่าต้องขอเป็นการเปิดสมัยวิสามัญใหม่ ถ้าขยายไปแล้ว ญัตติที่ตกการพิจารณาไปแล้ว ก็อาจจะมี
ปัญหาในการนํ าเข้ามาพิจารณาใหม่อีก ครั้งหนึ่ง ก็อ ยู่ใ นความกรุณ าของสภา อาจขอเปิดเป็น สมั ย
วิสามัญอีกสมัยหนึ่งก็ได้ ไม่ทราบว่าผมกราบเรียนขอความกรุณาจากท่านสมาชิกสภา ท่านพอจะรับไหว
หรือไม่ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านเลขาฯ มีข้อชี้แจงเพิ่มเติม
ขอเรียนเชิญครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน ญัตติที่เรากําลังพิจารณาอยู่นี้เป็นญัตติเกี่ยวกับ
กิจการสภา ดังนั้นเมื่อมีการอภิปรายกันพอสมควรแล้ว ก็ต้องมีการลงมติ ทีนี้ในญัตตินี้ ที่ประชุมก็ได้
เสนอญัตติขอแยกพิจารณาและแยกลงมติ ก็คือประเด็นที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ดังนั้นวันนี้ที่ประชุมต้อง
พิจารณาเป็นประเด็นๆ ไป ข้อ ๑ เห็นชอบ ไม่เห็น ชอบ ข้อ ๒ เห็ นชอบ ไม่เห็นชอบ ข้อ ๓ เห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบ จะเลื่อนไปลงมติ ระเบียบข้อบังคับไม่เปิดช่องให้ทํานะครับ ที่ประชุมต้องลงมติในวันนี้
ส่วนที่ผมนั่งฟังอยู่ สมาชิกสภาได้อภิปรายและทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจง ผมจับประเด็นได้ว่า ญัตติตัวนี้
ที่ยังมีความกังวล สมมติแยกลงประเด็นแล้ว ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ประชุมไม่เห็นชอบ จะเสนอ
เข้ามาได้อีกหรือไม่ ท่านดูระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๕๓ วรรคสองและวรรคสาม
ผมมีความคิดเห็นอย่างนี้ครับ ในประเด็นที่หนึ่งข้อ ๑ ผมเห็นที่ประชุมแห่งนี้ก็ไม่ได้อภิปราย ไม่ได้พูดถึง
ไม่ไ ด้ ทั ก ท้ ว ง ทั ด ทาน แต่ป ระเด็ น ที่ ส อง ที่ส าม ผมเห็ น ว่ าเป็ น ร่า งเทศบั ญ ญั ติง บประมาณรายจ่า ย
เพิ่ม เติม ปี ๒๕๕๗ ที่ป ระชุม ก็ ไ ด้อ ภิป รายถึงเรื่อ งร่างฉบั บ นี้ยังทํ าไม่ครบถ้ว นตามขั้น ตอนวิธีก ารที่
กฎหมายกํ าหนดเอาไว้ พูด ในทํ านองว่าจะต้องไปทําให้ค รบถ้ว นตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมาย
กําหนดไว้เสียก่อน ถึงจะเสนอกันเงินได้ ทีนี้ถ้าสมมติว่าที่ประชุมแห่งนี้เกิดไม่เห็นชอบ ในประเด็นสอง
สามขึ้นมา ถามว่าญัตตินี้อาจจะเสนอเข้ามาในสมัยประชุมต่อไปได้หรือไม่ ถ้าจะพิจารราตามระเบียบ
ข้อ บังคั บการประชุ ม สภาท้อ งถิ่น ข้อ ๕๓ วรรคสอง วรรคสาม ผมเห็ น ว่าเสนอได้ ที่เ สนอได้เ พราะ
กระบวนการขั้นตอนของร่างเทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ ยังจะต้อง
ดําเนินการตาม พระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา ๖๒ ดังนั้นในข้อ ๕๓ วรรคสอง ข้อเท็จจริงเหตุการณ์
ในญัตติดังกล่าวก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปจาก ณ ปัจจุบันนี้ ฉะนั้นถ้าเสนอญัตติขอกันเงินเกี่ยวกับร่าง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเข้ามา ผมคิดว่าท่านประธานสภาสามารถจะบรรจุให้สภาพิจารณาได้ แต่
ผมให้ข้อสังเกตว่า การกันเงินจะต้องกระทําเสียภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพราะจะสิ้นปีงบประมาณ
แล้ว ฉะนั้น ณ วันนี้ วัน ที่ ๑๙ กั นยายน ๒๕๕๗ ซึ่งผู้ว่าราชการจั งหวั ดได้เปิด สมัย วิสามัญเอาไว้

- ๓๕ ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๕ วัน จะครบในวันนี้แล้ว ถ้าจะเสนอญัตติอย่างนี้เข้ามา
ต้องขอวิสามัญ ถ้าไม่ขอต้องขยายก่อนวันนี้ ก่อนที่จะสิ้นสุดวิสามัญในวันนี้ ถ้าวันนี้ท่านยังไม่ขยาย
สมัยวิสามั ญตั้งแต่วัน ที่ ๕-๑๙ กั นยายน ๒๕๕๗ ก็ สิ้นสุ ดลง ผมขอทํ าความเข้าใจในประเด็ นที่ว่า
ญัตตินี้จะเสนอเข้ามาได้อีกหรือไม่ อาศัยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นข้อ ๕๓ วรรคสอง
วรรคสาม ตรงนี้ทําได้ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมเข้าใจนะครับ ก็ใช้เวลา
พอสมควรแก่การอภิปรายญัตตินี้ ตามที่ประชุมมีมติให้แยกพิจารณากันเป็นข้อๆ ในญัตติเรื่อง ขออนุมัติ
กัน เงิน งบประมาณรายจ่ายประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํ านั กการช่าง ซึ่งยังมิไ ด้ก่อ หนี้
ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีกหนึ่งปี ในข้อที่ ๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา
ถนนพระบาท ซอย ๖/๑ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๘ ถึงหนองน้ําเกาะลอย ตั้งไว้ ๑,๙๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยทํา
การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ ๓.๕๐-๕.๔๐ เมตร หรือตามสภาพ หนา ๐.๑๕ เมตร
ความยาวประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร
ความยาวรวมบ่อพักประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสาม
ปี หน้า ๕-๑๒๒) ที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ ท่าน
ประธานหมายถึงเห็นชอบให้กันเงินนะครับ มติเห็นชอบในประเด็นที่ ๑ เป็นเอกฉันท์ครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้กันเงินในประเด็นข้อที่ ๑. แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง
ถนนและท่ อ ระบายน้ํ า ถนนพระบาท ซอย ๖/๑ ตั้ ง แต่ บ้ า นเลขที่ ๘ ถึ ง หนองน้ํ า เกาะลอย ตั้ ง ไว้
๑,๙๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ ๓.๕๐-๕.๔๐ เมตร หรือ
ตามสภาพ หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร พร้อ มวางท่อ ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ (ตาม
แบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า ๕-๑๒๒)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อมาในข้อที่ ๒. แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณหน้าบริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ จํากัด ถึงบริเวณแยกถนนสวนดอก
ตั้งไว้ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยทําการเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๑๒.๗๐ –
๑๓.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวประมาณ ๔๕๖.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพั ฒ นาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๕-๑๒๗) สมาชิก ท่านใด
เห็นชอบยกมือครับ

- ๓๖ นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ ผมจะนับ
ท่านประธานหมายถึง เห็นชอบให้กันเงินนะครับ มี ๓ ท่านที่เห็นชอบ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ ผมจะนับ
ท่านประธานหมายถึง ทีไ่ ม่เห็นชอบให้กันเงินนะครับ มี ๑๔ ท่านที่ไม่เห็นชอบ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ๑๔ เสียง นอกนั้น
งดออกเสียงนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ให้กันเงินในประเด็น
ข้อ ที่ ๒. แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุ น ค่า ที่ ดิน และสิ่ ง ก่อ สร้า ง ค่า ก่อ สร้า ง
สิ่งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณหน้าบริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ จํากัด
ถึงบริเวณแยกถนนสวนดอก ตั้งไว้ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยทําการเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาด
กว้างประมาณ ๑๒.๗๐ – ๑๓.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวประมาณ
๔๕๖.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒ นาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙
หน้า ๕-๑๒๗)
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ต่ อ ไปประเด็ น ข้ อ ที่ ๓.
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานกํา จั ด ขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิกู ล งบลงทุ น ค่า ที่ ดิน และสิ่ ง ก่อ สร้า ง
ค่า ก่อสร้างสิ่งสาธารณู ป โภค ค่าก่อ สร้างบ่อฝั งกลบมู ลฝอย ตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยทําการ
ก่อสร้างบ่อฝังกลบมู ลฝอย ขนาดกว้างประมาณ ๖๐.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ
๑๐๐.๐๐ เมตร ความลึกประมาณ ๖.๐๐ เมตร พร้อมปูแผ่นยาง HDPE ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร
และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๕-๒๐๙) สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ ผมจะนับ
ท่านประธานหมายถึง เห็นชอบให้กันเงินนะครับ มี ๓ ท่านที่เห็นชอบ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ ผมจะนับ
ท่านประธานหมายถึง ทีไ่ ม่เห็นชอบให้กันเงินนะครับ มี ๑๒ ท่านที่ไม่เห็นชอบ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ๑๒ เสียง นอกนั้น
งดออกเสียงนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ให้กันเงินในประเด็น
ข้อที่ ๓. แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อ สร้างสิ่งสาธารณู ป โภค ค่าก่อ สร้างบ่อ ฝั งกลบมู ล ฝอย ตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยทํ าการ
ก่อสร้างบ่อฝังกลบมู ลฝอย ขนาดกว้างประมาณ ๖๐.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ

- ๓๗ ๑๐๐.๐๐ เมตร ความลึกประมาณ ๖.๐๐ เมตร พร้อมปูแผ่นยาง HDPE ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร
และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๕-๒๐๙)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ
หรือไม่ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ท่านประธานครับ มีนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถามผมว่า ต้นจามจุรีที่อยู่สี่แยกโรงเรียนมัธยมราษฎร์เดิม มี
อายุประมาณ ๖๐-๗๐ ปี ไม่ทราบเหตุผลอันใดที่ต้องตัด มีนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาถามผมว่า เป็น
โครงการของเทศบาลตัดต้นไม้ในตัวเมืองหรือครับ ผมก็ไม่ทราบสาเหตุ วันนี้ผมก็เลยทําหน้าที่ตัวแทน
ประชาชนมาถามทางฝ่ายบริหารว่า ต้นไม้ต้นนั้นมีความจําเป็นเหตุใดถึงต้องไปตัด เพราะมีอายุประมาณ
๖๐-๗๐ ปี มีคําร้องมาเห็นทางเจ้าหน้าที่ไปตัดกิ่งได้ระยะหนึ่ง แต่ ณ วันนี้ผมได้ไปเก็บภาพมา แต่ไม่ได้
เอาขึ้น ไม่มีตอไม่มีอะไรเลย เกลี้ยงเลย ผมก็ให้คําตอบกับชาวบ้านไม่ได้ มีถามหลายคนนะครับ เพราะ
เมื่อก่อนเป็นร่มเงา จอดรถติดไฟเขียวไฟแดงเป็นร่มเงาตรงนั้น เป็นประโยชน์มากๆ ที่จะช่วยทํา
สายอากาศออกซิเจนด้วย เป็นต้นไม้ที่เป็นร่มเงาได้ใหญ่มาก ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เยอะกว่าที่จะต้อง
ไปทําลาย แต่ไม่รู้เหตุผลอะไรที่จะต้องไปตัดถึงขนาดนั้น ความจริงน่าจะตัดกิ่งหรืออะไรที่จะไปโดน
สายไฟจะดีกว่า แต่ ณ วันนี้ชาวบ้านก็ข้องใจ เป็นเพราะอะไรเหตุผลอะไรที่ต้องตัด เพราะแต่ละถิ่นแต่
ละที่จะรณรงค์ปลูกต้นไม้กัน เทศบาล ชานเมืองหรือทาง อบต.จะรณรงค์ให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้กัน เพื่อ
จะให้บรรยากาศบ้านเราดีขึ้น ไม่มีอากาศเสีย แต่ในเทศบาลเราไปตัดต้นไม้ที่มีอายุ ๖๐-๗๐ ปี ผมไป
สอบถามทางศูนย์ร้องทุกข์ ก็บอกว่าเคยมีคนมาร้องทุกข์ และได้ไปดําเนินการตัดกิ่ง ตัดอะไรให้
เรียบร้อยแล้ว แต่ผมไปดูพื้นที่ ตอก็ไม่เหลือครับท่านประธาน ผมอยากทราบเหตุผล เป็นเพราะอะไรที่
ทางเทศบาลถึงไปตัดขนาดนั้น ขอบคุณมากครับท่านประธาน
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กรณีต้นจามจุรีที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือ
แยกมัธยมราษฎร์เก่า ต้นไม้ดังกล่าวมีอายุมากกว่าที่ท่านได้พูดไว้ มีอายุร่วมเกือบร้อยปี และเป็นต้นไม้ที่
ค่อนข้างจะมีกิ่งก้านสาขาใหญ่มาก แต่ผลปรากฏว่า ที่ตรงนั้นเป็นสี่แยกที่มีไฟเขียวไฟแดงอยู่ เมื่อรถ
จอดตรงนั้น ก็จะมีกิ่งไม้ที่หักและตกลงมาใส่หลังคารถของประชาชน เทศบาลนครลําปางได้รับคําร้องใน
ลักษณะอย่างนี้มาหลายรายแล้ว เจ้าของรถบางรายก็มีทีท่าที่จะเรียกเอาค่าเสียหายจากการถูกต้นไม้
ดังกล่าวตกลงไป เนื่องจากต้นไม้ต้นดังกล่าวถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางเทศบาลนครลําปางอยู่ ทางเรา
ได้พยายามที่จะไม่ตัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยเฉพาะเข้าไปตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ก็มารายงานว่า
ข้างในมีสภาพผุกร่อนและพร้อมที่จะล้มกรณีที่เกิดมีพายุหรือฝนตกหนักๆ อาจจะถอนทั้งรากออกมาได้

- ๓๘ ซึ่งอาจให้เกิดอันตรายต่อชีวิตประชาชนขึ้นได้ เราตัดไปด้วยความเสียดายเป็นอย่างยิ่ง ไม่อยากตัดเลย
แต่เป็นเหตุความจําเป็นเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ขอกราบเรียนเท่านี้ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญนายนพดล ผดุงพงษ์
นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง กระผม นายนพดล ผดุ งพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จากข้อร้องเรียนของ
ราษฎรประชาชนที่ผมได้เคยกล่าวในสภาเมื่อสมัยที่แล้ว เรื่องถนนเปื้อนฝุ่นโคลนจากการก่อสร้าง จาก
อาคารบริเวณถนนท่าคราวน้อยไปถึงโรงน้ําแข็ ง และแยกไปถนนบ้านดงสองฝั่ง เมื่อ ได้ร้องเรีย นไป
เทศบาลก็ได้มีการตอบสนองพอสมควร แต่ว่าคงโชคไม่ดีของผู้บริหารเทศบาล เผอิญมีพายุเข้ามาอีก
รอบหนึ่ง โคลนซึ่งติดจากรถพนักงานก่อสร้างดังกล่าวออกมาบนถนน ตอนนี้ก็ขยายระยะยาวขึ้นมาอีก
ตอนนี้มาถึงหน้าเทศบาล ถึงตลาดอัศวิน อีกที่หนึ่งก็มาจากถนนท่าคราวน้อย ถึงหน้าแบงค์ชาติเดิม
และสองฝั่งถนนบ้านดงด้วย ชาวบ้านก็กระซิบอีกแล้วครับ ยังไงก็ขอเอาน้ําไปราดไปทําความสะอาด
เข้ ม งวดกั บ ผู้ รั บ เหมาให้ ดู แ ลเอาใจใส่ เพื่ อ สุ ข ภาวะสุ ข ภาพของประชาชนซึ่ ง ใช้ ถ นนสั ญ จรไปมา
โดยเฉพาะนั ก เรีย น นั ก ศึก ษา เด็ ก ๆ ในช่ว งเช้า หรือ ช่ว งเย็ น อึด อั ด มาก ก็ ฝ ากไว้แค่ นี้ค รั บ ขอบคุ ณ
ล่วงหน้าครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณครับท่านประธาน
กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานสภาและท่าน
สมาชิกผู้มีเกียรติ ก็มีเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีที่อยากจะนําเรียนท่านประธานสภาทราบ เมื่อ ๔-๕ วันก่อน
และวันนี้ผมก็เชื่อว่าหลายท่านคงจะเห็นป้ายตรงที่จอดรถที่เขียนว่า ที่จอดรถสําหรับผู้มาใช้บริการ นี่
เป็นสิ่งที่ผมต้องชื่นชมจริงๆ เพราะเมื่อสามวันที่แล้ว ผมได้ขับรถเข้ามาก็ได้เห็นป้าย และได้นํารถเข้าไป
จอด เพราะว่างตลอดแนวเลย ก็ได้ถามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่า ขอบคุณว่าที่ได้ทําให้ เป็นความคิดของ
ใครหรือ เขาก็ยิ้มและไม่ตอบ สุดท้ายผมก็เลยบอกว่า ถ้าเป็นความคิดของแผนกยานยนต์จริง ก็ต้อง
ขอบคุณที่พวกคุณมีน้ําใจและมีความคิดที่สร้างสรรค์ อันนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับเทศบาลมาก เพราะ
ช่วงเช้าจะมีผู้มาติดต่อชําระภาษีก็ดี มาติดต่องานทะเบียนราษฎร์ก็ดี หลายท่านก็หาที่จอดรถไม่ได้ มี
ที่ว่างจอดเหมือนกัน แต่ดูด้านบนมีป้ายทะเบียนติดอยู่ เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมขอแสดงความชื่นชม
ยินดีกับแผนกยานยนต์ แผนก Car Pool ที่เอารถไปจอดที่อื่น ก็เรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทราบ
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านแถวริม
แม่ น้ําวั ง จากนาก่ วมเหนื อ ถึงนาก่ วมใต้ ไฟฟ้ าดั บ หมด ผมทํ าเรื่ อ งขอแก้ ไขไฟฟ้ าดั บ ตั้งแต่วั น ที่ ๑๐

- ๓๙ มีนาคม ๒๕๕๗ จํ านวนเสาไฟฟ้า ๑๙ ต้น ผมไปทํ าเอง จดเลขเสาไฟฟ้าทุ ก ต้น เอง ตั้งแต่วั น ที่ ๑๐
มีน าคม ๒๕๕๗ วั น นี้วั น ที่เ ท่าไหร่ค รั บ เจ็ ด เดือ นกว่าๆ ทํ าไมไม่ทํ าให้เ ขาครั บ ท่านประธาน สงสาร
ชาวบ้านครับ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และเป็นแหล่งมั่วสุมของพวกยาเสพติด ชาวบ้านเดือดร้อนมากครับ
ขอความกรุ ณาฝ่ ายบริ หารกรณี นี้ด้ วยนะครั บ ช่ วยหน่ อยครั บ เพราะกลางคืนมื ดมากตั้ งแต่ นาก่ วมเหนือถึ ง
นาก่ วมใต้ ทั้ งหมด ๑๙ ต้ น ผมทํ าตั้ งแต่วั นที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ คํ าร้ องเป็ นชื่ อผมเองครั บ หรือท่าน
ผู้บริหารไม่สนใจเอาทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่เป็นงานบริการสาธารณะครับท่านประธาน ผมคิดว่าเรา
ควรจะทําให้เขา เพราะมืดมากและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง นี่ก็ใกล้ลอยกระทงแล้ว หลอดไฟหลอดไม่กี่
บาทครับ ๑๙ ต้นดับหมด มืดมิดเลยครับ ขอฝากฝ่ายบริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูล ย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอเวลาเพื่อนสมาชิกอีกสองนาทีครับ ผมขอวกกลับไปต้นจามจุรี ผมถามเจ้าหน้าที่เทศบาลบอกว่า
เทศบาลไม่ได้ตัดเองครับ ไม่รู้ว่าไปเอาเจ้าหน้าที่ที่ไหนมาตัด และผมอยากถามว่า กรณีต้นจามจุรีมีอายุ
ร้อยกว่าปี เหมือนที่ท่านรองพูด ต้นของจามจุรีเป็น ลําต้นที่ใหญ่มาก เอาไปทําประโยชน์อ ย่างอื่นได้
หลายอย่าง ผมถามว่า ลําต้นไปอยู่ที่ไหนครับ ถ้าขายเอาเงินเข้าหลวงก็เป็นหมื่นนะครับ แต่ ณ ตอนนี้
ผมไม่รู้ว่า ต้น นี้ไ ปอยู่ ที่ไ หน เพราะผมถามเจ้าหน้า ที่เ ขาก็ บ อกว่าไม่ไ ด้ ไ ปตั ด เอง อยู่ที่ไ หนก็ ไ ม่ท ราบ
ชาวบ้านถามมาครับ ผมก็เป็นตัวแทนชาวบ้านก็อยากถามฝ่ายบริหารว่า ตัวนี้ไปอยู่ที่ไหน ต้นไปอยู่ที่ไหน
เป็นทรัพย์สินของเทศบาล ถ้ามีการจําหน่ายเงินตัวนี้ก็ต้องเข้ากองคลัง ถูกต้องหรือไม่ครับ แต่ ณ
วันนี้ต้นสายปลายเหตุไปยังไงไม่รู้ ชาวบ้านมาถามก็ตอบไม่ได้ และอีกเรื่องหนึ่ง วันนี้ผมสังเกตดู มีท่าน
ประธานชุมชนมานั่งฟังการอภิปรายวันนี้ด้วย ญัตติที่ผ่านและไม่ได้ผ่านไป ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอชี้แจงประธาน
ชุมชนไปบอกผ่านชาวบ้านด้วย ที่วาระนี้ไม่ได้ผ่านให้ เพราะมีอะไรคลุมเครือนิดหน่อย และไม่ถูกต้อง
ไม่ใช่ว่าเป็นสภาฝ่ายข้างมาก ไม่ยอมผ่านโครงการอะไรให้ ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ ความจริงสมาชิกสภา
ทุกคนเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนรวม อันไหนที่ถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์ ทางสมาชิกสภาก็
เห็นดีด้วย แต่ข้อ ๒ และข้อ ๓ นี้ที่ทางสมาชิกไม่ผ่านตรงนี้ให้ ก็ไม่เสียหายอะไร เพียงแต่ว่าให้แก้ไขได้
ถูกต้อง ปกติทางสมาชิกสภาก็เห็นด้วย ก็ขอชี้แจงตรงนี้ให้ประจักษ์แจ้ง เพราะเคยมีข่าวมาว่า ในสภา
เสียงค่อนข้างมากโครงการบางอย่างไม่ค่อยผ่านให้ ทางฝ่ายบริหารดําเนินการอะไรไม่ค่อยได้ ผมก็
อยากจะชี้แจงทางประธานชุมชนช่วยบอกชาวบ้านด้วย อันไหนที่เป็นประโยชน์ ทางสมาชิกสภาทุกคน
เห็นด้วยทุกอย่าง นอกเสียจากว่า ไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายหรือระเบียบ อย่างกรณีนี้โครงการ
แรกเป็นประโยชน์ ก็เห็นด้วย กราบขอขอบคุณท่านประธานครับ

- ๔๐ นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ไม่มี
นะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรชี้แจงอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ วันนี้ที่ประชุมก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกัน
เพราะญัตติก็ไม่มาก แต่เป็นข้อถกเถียงกันเรื่องข้อกฎหมาย และท่านสมหมายได้ฝากให้ชุมชน ผู้นํ า
ชุมชนต่างๆ ทราบคือสภาก็พิจารณาว่ากันให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อจะได้ไม่เป็นความผิดของใคร ก็
ให้เสนอเข้ามาใหม่ก็จะเรียบร้อย ขอบคุณทุกท่านที่กรุณามาร่วมรับฟังและร่วมประชุมในวันนี้
ขอปิดประชุมครับ
เลิกประชุม เวลา ๑๓.๐๕ น.

........................................................
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

..........................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง

