
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมวิสามัญ  ประจําปี พ.ศ.๒๕57 

วันพุธที่  ๑0  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 พงษไ์พบูลย์ 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.นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 17.ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 18.พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 19.นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 20.นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 21.นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 22.นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง(ลากิจ) 
 2. นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง(ลากิจ) 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๒.นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๓.นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 4.นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 5.นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 6.นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 7.นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 8.นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
   รก.ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 9.นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 10.นายชนวน จิระจรัสตระกูล รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑1.นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 ๑2.นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 ๑3.นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 ๑4.นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 ๑5.นายพงศ์กร รัตนประเวศน์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 16.นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 17.นายสุเทพ บุญมายอง ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
   รก.ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
 ๑8.นายอรรณพ สิทธิวงค์ ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
 ๑9.นางสุพัตรา จันทร์ศรี (แทน)ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 20.นายมนัส ใหม่คํา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 21.นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 22.นายบรรยง เอื้อนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 23.ส.ต.ต.หญิง ฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 24.ส.ต.ท.สวาท จําปาอูป หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
 25.นางสาววไิล วงศ์พรหม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 26.นายสุทัศน์ ก้องสุรกานต์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค 
 27.นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกร 
 28.นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล หัวหน้างานบริหารกิจการสภา 

ฯลฯ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑0.0๐ น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ  
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕7 บัดนี้
สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางฝ่ายผู้บริหาร รวมถึงหัวหน้าส่วนการงานของ
เทศบาลนครลําปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้นําชุมชนและประชาชน 
ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมในวันนี้ และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑0.0๐ น. ในการนี้
กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ  
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้สภาเทศบาลนครลําปาง 
ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมวิสามัญ  ประจําปีพุทธศักราช ๒๕57 ในนาม
สภาเทศบาลนครลําปาง ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และคณะกรรมการชุมชน ที่ได้ให้เกียรติ
เข้ามาร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในวันนี้  ในนามของสภาเทศบาลนครลําปางขอต้อนรับท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง   กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที่ ๑ ของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศของจังหวัดลําปาง และหนังสือเทศบาล 
นครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 

ประกาศจังหวัดลําปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมวิสามัญ สภาเทศบาลนครลําปาง 

............................................................ 
โดยที่นายกเทศมนตรีนครลําปางรายงานว่า มีความจําเป็นที่จะต้องประชุมสภาเทศบาล 

นครลําปาง สมัยวิสามัญ ประจําปี พ.ศ.2557 เพื่อพิจารณาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และญัตติอื่นๆ ซึ่งมีความจําเป็นและเป็นประโยชน์แก่เทศบาลนครลําปาง ตั้งแต่วันที่ 5-19 
กันยายน 2557 มีกําหนดระยะเวลา 15 วัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ 
ประจําปี พ.ศ. 2557 ตั้งแต่วันที่ 5-19 กันยายน 2557 
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ประกาศ     ณ     วันที่  3  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕7 
ธานินทร์  สุภาแสน 

(นายธานินทร์  สุภาแสน) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 

และหนังสือ 
ที่  ลป ๕๒๐๐๑/๔797              สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
         ถนนฉัตรไชย   ลป  ๕๒๑๐๐ 
                              8  กันยายน   ๒๕๕7 
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจง หรือแถลงญัตติต่อสภา 

เทศบาลนครลําปาง 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/86  ลงวันที่  4  กันยาย  ๒๕๕7 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปาง ได้นัดประชุมวิสามัญ  ประจําปี ๒๕๕7 ในวันพุธที่  
๑0 กันยายน ๒๕๕7 เวลา ๑0.0๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว 
นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานักและกองเป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือ
แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครลําปาง  ดังรายชื่อต่อไปนี้  

๑. นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
๒. นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
๓. นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ 
ในการประชุมครั้งนี้ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 
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 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  นอกจากนี้แล้วยังมีหนังสือของ
เทศบาลฯ ที่ ลป 52001/4800 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง การตอบคําถามของสมาชิกสภาฯ 
นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ ที่ได้สอบถามถึงการดําเนินงานของนายกฯ ในการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2557 ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๕7 เมื่อวันอังคารท่ี 19 สิงหาคม  ๒๕๕7 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ ๑ ประจําปี  
๒๕๕7 เมื่ อวันอั งคารที่  19 สิ งหาคม ๒๕๕7 ที่ ผ่ านมา จะมีสมาชิกฯ  ท่ าน ใดขอแก้ ไ ข  
เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ก่อนที่ท่านประธานฯ จะไปวาระต่อไป เรื่องที่นายกฯ กิตติภูมิฯ ได้ตอบคําถามนั้น ผมคิดว่าน่าจะได้รับ
การแจ้ง ณ เดี๋ยวนี้ บัดนี้ และก่อนหน้านี้ด้วย  เพราะเป็นเรื่องที่สําคัญเพื่อจะได้ติดตามงาน  ผม
อยากจะได้เอกสารอย่างที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๕7 
เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕7 หรือไม่  เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ ๑ ประจําปี  
๒๕๕7 วันอังคารที่ 19  สิงหาคม ๒๕๕7  หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 15  จากข้างล่าง ข้อความว่า  

“สมมุติว่าเสนอต่อสภาในวันที่ 25 หรือ 29 สิงหาคม 2557”  ขอแก้ไขเป็น  “สมมุติว่าเสนอต่อสภา

ในวันที่ 25 หรือ 29 กันยายน 2557”  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 
อีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไข และขอมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจําปี 
๒๕๕7  วันอังคารที่  19  สิงหาคม  ๒๕๕7 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 
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 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ และให้แก้ไข
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๕7 
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕7 ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแก้ไข คือ หน้าที่ 10 

บรรทัดที่ 15  จากข้างล่าง ข้อความว่า “สมมุติว่าเสนอต่อสภาในวันที่ 25 หรือ 29 สิงหาคม 

2557”  แก้ไขเป็น  “สมมุติวา่เสนอตอ่สภาในวันที่ 25 หรือ 29 กันยายน 2557” 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม  
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ไม่มีนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๔.๑) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางมอบหมายสมาชิกสภา

เทศบาล เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลําปาง 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อที่ 

4.1)  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล  
เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลําปาง ขอเชิญ 
ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ในฐานะผู้รักษาการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตตใิห้สภาเทศบาลนครลําปางมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการบริหาร 
        กองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้า  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติเรื่องให้สภา
เทศบาลนครลําปางมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลําปาง 

หลักการ 
เพื่อขอให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามีมติมอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

จํานวน 2 คน เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) 
เทศบาลนครลําปาง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกําหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
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หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ข้อ 8 ซึ่งกําหนดไว้ว่า “ให้มีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาเทศบาล 
ที่สภามอบหมาย จํานวน 2 คน” 

เหตุผล 
 เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลําปาง 
ชุดปัจจุบันที่ได้รับแต่งตั้งจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามคําสั่งสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ที่ 00847/2557 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 จะหมดวาระในวันที่ 30 กันยายน 
2557 จึงมีความจําเป็นขอให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามีมติมอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง จํานวน 2 คน เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลําปาง เพื่อเทศบาลนครลําปางจักได้แจ้งรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภาเทศบาลนครลําปาง ไปยังสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อ 
ออกคําสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป 
 ขอไดโ้ปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ     กิตติภูมิ  นามวงค์     ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ
รายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) 
เทศบาลนครลําปาง คนที่ 1 เชิญนายเกษม  ปัญญาทอง  

 นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสมหมาย  
พงษ์ไพบูลย์  ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาล

นครลําปาง คนที่ ๑  
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 

เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ 

ให้ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

(ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลําปาง คนที่ ๑  โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลําปาง  
คนที่ ๑ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ
ชื่อบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาล
นครลําปาง  คนที่ ๒  เชิญ  นายพิทักษ์  แสนชมภู 

นายพิทักษ์  แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  

กระผม นายพิทักษ์  แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลําปาง   
คนที่ ๒ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ 

ให้ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ   ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

(ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลําปาง คนที่ 2  โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลําปาง  
คนที่ 2 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้เลือก
สมาชิกสภาฯ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาล
นครลําปาง จํานวน 2 ท่าน คือ ๑. นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์  ๒. นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้สมาชิกสภาฯ จํานวน 2 ท่าน ทําหน้าที่เป็น 
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลําปาง ได้แก่ 
๑. นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ ๒. นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

 

 ๔.๒) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักการศึกษาไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่พร้อมขออนุมัติกันเงิน 
และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4  ข้อที่ 
4.2) ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ของสํานักการศึกษาไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่พร้อมขออนุมัติกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 
นครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นาย
สมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ในฐานะผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ก่อนที่ฝ่ายบริหารจะเสนอญัตติ ขออนุญาตท่านประธานฯ ขอแก้ไขญัตติในหน้าที่ 2 ข้อความ
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เหตุผล บรรทัดที่ 5 ข้อความเดิม “โดยได้รับอนุมัติกันเงินจากสภาเทศบาลนครลําปางไปแล้ว” ขอแก้ไข
เป็น “โดยได้รับอนุมัติกันเงินจากกรมสง่เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว” ครับ  ขอกราบประทาน
อภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ  

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ในฐานะผู้รักษาการแทนนายกเทศมนตรี 
นครลําปาง ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํานัก 
        การศึกษาไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่พร้อมขออนุมัติกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
        เฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้า  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํานักการศึกษาไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
พร้อมขออนุมัติกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หลักการ 
 เพื่อขอให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามีมติอนุมัตใิห้เทศบาลนครลําปาง 
 1. โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักการศึกษา  
งบลงทุน แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือจํานวน 173,110 บาท 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารส้วม
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) (สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) จํานวนเงิน 170,000 บาท 
 2. กันเงินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) (สมทบ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการก่อสร้าง
อาคารเรียนและอาคารประกอบ) จํานวนเงิน 170,000 บาท ตามข้อ 1 ข้างต้น ซึ่งเป็นรายจ่าย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ซึ่งยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินจํานวนนี้ต่อไปอีก โดยขออนุมัติ
กันเงินอีกหนึ่งปี 
 3. ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 แผนงานส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น งานระดับก่อน 
วัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ อาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 
จํานวนเงิน 321,000 บาท ต่อไปอีกหนึ่งปี 

เหตุผล 
 เทศบาลนครลําปางได้รับอนุมัติงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงานส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ อาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล 5  
(บ้านศรีบุญเรือง) จํานวนเงิน 321,000 บาท โดยได้รับอนุมัติกันเงินจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไปแล้ว แต่ปรากฏว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวไม่สามารถก่อสร้างอาคาร
ห้องน้ํา-ส้วม ขนาด 10 ที่ น่ัง ตามแบบ สน.ศท. 10 ได้ ทั้งนี้สํานักการช่าง เทศบาลนครลําปาง  
ได้คํานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)  ไว้ที่ 
ราคา 495,074 บาท ทําให้ราคากลางงานก่อสร้างสูงกว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับอนุมัติ 
174,074 บาท ซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องโอนเงินจากส่วนอื่นไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าก่อสร้าง
อาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) (สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) จํานวนเงิน 
170,000 บาท 
 เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ได้กําหนดไวใ้นข้อ 27 ว่า 
 “ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้

ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม ่ให้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น” 

 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2548 ได้กําหนดไวใ้นข้อ 59 ว่า 
 “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน 

ตอ่สภาท้องถิ่นได้อีกไมเ่กินระยะเวลาหนึ่งปี 

 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขอ

ขยายเวลาเบิกจา่ยเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง

รายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขอ

อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจา่ยเงินได้ไมเ่กินอีกหนึ่งปีตอ่สภาท้องถิ่นแล้วแตก่รณี 

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการหรือ 

มีเงินเหลือจา่ยจากเงินดังกลา่ว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 
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 เพื่อให้การก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) สําเร็จตามความมุ่งหมาย
ของทางราชการ จึงมีความจําเป็นขอให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามีมติให้เทศบาลนครลําปาง
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน 
แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 
(สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน 
การก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) จํานวนเงิน 170,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543 ข้อ 27 และกันเงินจํานวนดังกล่าวอีกหนึ่งปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 59 วรรคแรก  พร้อมทั้งขยายเวลาเบิกจ่าย 
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ค่าก่อสร้างอาคารส้วม
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จํานวนเงิน 321,000 บาท ต่อไปอีกหนึ่งปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 59 วรรคสอง 
 ขอไดโ้ปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ     กิตติภูมิ  นามวงค์     ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักการศึกษาไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
พร้อมขออนุมัติกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับ ญัตติฉบับนี้บรรจุเข้าวาระการประชุมไปแล้วนะครับ มีการส่งให้
ผู้กํากับดูแลเทศบาล ส่งไปให้ผู้นําชุมชน ส่งให้ทางจังหวัดแล้ว การที่จะมาขอแก้ไขญัตติในสภาแห่งนี้ 
เสียหายกับสภานะครับท่าน ผมอยากจะให้ผู้เสนอญัตติหรือผู้แถลงญัตติช้ีแจงและแสดงความ
รับผิดชอบกับสภาแห่งนี้ ที่เป็นการกล่าวร้ายสภา กล่าวเท็จ ผมขอให้ผู้เสนอญัตติช้ีแจงและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสภาแห่งนี้ก่อนที่ผมจะอภิปรายต่อไป ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

นครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ   ไม่ทราบว่าจะให้ผมกล่าวขอโทษในเรื่องอะไร  
และจะให้ผมแสดงความรับผิดชอบในเรื่องไหนนะครับ เพราะว่าการเสนอญัตตินี้ก็เป็นหน้าที่ของ 
ฝ่ายบริหารที่จะเสนอต่อสภาเทศบาล สภาเทศบาลก็มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาว่าจะเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบกับญัตติของฝ่ายบริหาร ผมขอความกระจ่างชัดตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญนายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 
นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับ ในญัตติ
นี้หน้าที่ 2 ในบรรทัดที่ 5 ท่านระบุว่า “ได้รับอนุมัติกันเงินจากสภาเทศบาลนครลําปางไปแล้ว” คือแก้ไข
แล้วก็ต้องรับผิดชอบนะครับ ในกรณีนี้หนังสือได้ส่งออกไปข้างนอกหมดแล้วนะครับท่านประธาน  
ท่านจะต้องแสดงความรับผิดชอบว่าท่านกล่าวร้ายสภาแห่งนี้ เพราะผู้บริหารส่วนมากจะไปอ้าง 
ในที่ชุมชนต่างๆ ว่า “สภาไม่อนุมัติ” อันนี้อนุมัติไม่ได้ครับญัตตินี้ เดี๋ยวผมจะอภิปรายต่อไป ท่านจะต้อง
แสดงความรับผิดชอบตรงนี ้ก ่อนว ่า  ที ่ท ่านทําญัตติอย่างนี ้เสนอเข ้ามาในที ่ประชุมสภาแห่งนี้   
ได้รับอนุมัติกันเงินจากสภาเทศบาลนครลําปางไปแล้ว ในเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิด 
นะครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนคร

ลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ก่อนที่ผมจะนําเสนอญัตตินี้ต่อสภา ผมก็ขออนุญาตต่อ
สภาเทศบาลแล้วว่าผมขอแกไ้ขในข้อความที่ได้พิมพ์ผิดไป การพิมพ์ผิดนั้นผมว่าไมไ่ด้สร้างความเสียหาย
ให้แก่สภาเทศบาลแต่ประการใด กลับจะเป็นเกียรติคุณแก่สภาเทศบาลแห่งนี้ด้วยซ้ํา ที่ได้กรุณากันเงิน
งบประมาณ ซึ่งมีค่าสําหรับท้องถิ่นนี้ให้กับโรงเรียนด้วยซ้ําไป คํากล่าวดังกล่าวนี้ไม่ได้สร้างความ
เสียหายใดๆ ให้กับสภาทั้งสิ้น ส่วนในเรื่องการที่จะให้ฝ่ายบริหารแสดงความรับผิดชอบนั้น กระผมกราบ
ขอโทษนะครับในการที่พิมพ์ข้อความดังกล่าวผิดไป แต่มไิด้มีเจตนามุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย
ใดๆ แก่สภาเทศบาลหรือเทศบาลนครลําปางนะครับ ผมจึงขอแสดงความรับผิดชอบโดยการขอโทษต่อ
สภาเทศบาล ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญนายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 
นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กรณีอย่างนี้เป็น 
การเสียหายต่อสภานะครับ เป็นการให้ร้ายสภาหรือไม่ให้เกียรติสภาเลย กล่าวว่าสภาอนุมัติกันเงิน 
ไปแล้ว แต่จริงๆ แล้วเราไม่ได้กันเงินจํานวนนี้ออกไป ไม่เสียหายมากมายก็จริง แต่ว่าการกล่าวอย่างนี้
เป็นการกล่าวที่ไม่ถูกต้อง แต่ท่านได้แกไ้ขแล้วก็ ขอบคุณมากครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่ผมน่ังฟังการอภิปราย  
และการตอบคําถามของทางฝ่ายบริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารท่านอ้างว่าได้ขออนุญาต  ขออนุมัติต่อสภา 
แห่งนี้แล้วในการขอแก้ไขข้อความ ซึ่งทางท่านณัฐกิตติ์ฯ ได้ระบุว่า เป็นการกระทําที่ทําให้เกิดความ
เข้าใจผิดต่อสภาแห่งนี้ และทางฝ่ายบริหารก็บอกว่าได้ขออนุมัติขออนุญาตต่อสภาแล้ว ผมอยากเรียน
ถามว่า สภาแห่งนี้ช่วงระยะเวลา 10 นาทีย้อนหลังไป ได้มีการอนุมัติ อนุญาตให้แก้ไขแล้วหรือครับ 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมก็กําลังจะถามว่าสภา
เห็นชอบในการที่ฝ่ายบริหารขอแก้ไขข้อความ “โดยได้รับอนุมัติกันเงินจากสภาเทศบาลนครลําปาง 

ไปแล้ว” เป็น “โดยได้รับอนุมัติกันเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว”  แต่ คุณณัฐกิตติ์ฯ  
ขออภิปรายซะก่อน  ในกรณีนี้ทางฝ่ายบริหารก็ได้ขอโทษ  และขอแก้ไขก่อนที่จะนําเสนอญัตตินี้แล้ว  
ผมคิดว่าถ้าไม่มีเรื่องที่จะอภิปรายในส่วนอื่น ผมจะขอความเห็นชอบจากสภาว่าจะให้แก้ไขข้อความ 

ที่ฝ่ายบริหารเสนอจาก “โดยได้รับอนุมัติกันเงินจากสภาเทศบาลนครลําปางไปแล้ว” เป็น “โดยได้รับ

อนุมัติกันเงินจากกรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถิ่นไปแล้ว”  สภาเห็นชอบให้แกไ้ขหรือไม่   
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ผมเห็นว่าในเมื่อทางฝ่ายบริหารก็ได้แสดงความรับผิดชอบโดยการขอโทษ ก็ควรจะ
แกไ้ขได้นะครับ    ขอรบกวนเพื่อนสมาชิกสภาฯ ช่วยวิเคราะห์ดูอีกที ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนไปยังท่านสมาชิกฯ ณัฐกิตติ์ฯ คือ
ญัตตินี้ผิดปกติตั้งแต่แรกแล้วนะครับ เพราะว่าในขณะที่เรากําลังหารือ ขอความเห็นหรือกําลังจะลงมติ
ว่าจะให้ฝ่ายบริหารได้มีการแก้ไขข้อความอันเป็นสาระสําคัญว่า “โดยได้รับอนุมัติกันเงินจากสภา

เทศบาลนครลําปางไปแล้ว” ฝ่ายบริหาร ขอแก้ไขเป็น “โดยได้รับอนุมัติกันเงินจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองสว่นท้องถิ่นไปแล้ว”  ซึ่งมีความเชื่อมโยงไปยังข้อที่ 3 ในส่วนของหลักการ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอโทษครับคุณบริบูรณ์ฯ  
ผมจะขอมติที่ประชุมสภาก่อนว่าเราจะเห็นชอบที่จะให้ฝ่ายบริหารขอแกไ้ขข้อความในญัตตินี้หรือไม่ก่อน
ดีกว่าไหมครับ ผมจะขอความเห็นชอบจากสภาว่าจะให้แกไ้ขข้อความที่ฝ่ายบริหารเสนอจาก “โดยได้รับ
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อนุมัติกันเงินจากสภาเทศบาลนครลําปางไปแล้ว” เป็น “โดยได้รับอนุมัติกันเงินจากกรมส่งเสริม 

การปกครองสว่นท้องถิ่นไปแล้ว”  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามที่ท่านประธานได้ขอ 
ความเห็นชอบจากสภา ที่ทางฝ่ายบริหารขอแก้ไขข้อความในญัตตินี้ คือ “โดยได้รับอนุมัติกันเงินจาก

สภาเทศบาลนครลําปางไปแล้ว” เป็น “โดยได้รับอนุมัติกันเงินจากกรมสง่เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ไปแล้ว”  และถามว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอไดโ้ปรดยกมือขึ้น เห็นชอบ 12 เสียง นะครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง และสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น ไม่เห็นชอบ 1 เสียง คือ คุณบริบูรณ์  บุญยู่ฮง นะครับ  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเสียงข้างมาก จํานวน 12 เสียง ให้แก้ไขข้อความในญัตติ เรื่อง 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํานัก
การศึกษาไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่พร้อมขออนุมัติกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในหน้าที่ 2 ข้อความเหตุผล บรรทัดที่ 5 ข้อความ “โดยได้รับอนุมัติ

กันเงินจากสภาเทศบาลนครลําปางไปแล้ว” แก้ไขเป็น “โดยได้รับอนุมัติกันเงินจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองสว่นท้องถิ่นไปแล้ว”  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาล 
นครลําปาง ท่านประธานครับ ญัตตินี้ผมคิดว่าเราต้องดูเป็นประเด็นๆ ไปนะครับ ประเด็นหลักนั้นอยู่ใน
ข้อที่ 3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คือเงินที่กรมส่งเสริมจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ  
ตามแผนงานส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ญัตติในที่นี้หมายถึงว่าเทศบาล
ฯ ของเรา ได้รับการกระจายอํานาจจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดสรรงบประมาณสร้าง
อาคารส้วม โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ในวงเงิน 321,000 บาท นะครับ แต่ปรากฏว่าทาง
สํานักการช่างเทศบาลฯ ได้คํานวณราคากลางผิดไปจากที่ตั้งไว้ 495,074 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจที่ทางกรมส่งเสริมฯ ได้จัดสรรมาให้ และผู้เสนอญัตติหรือผู้แถลงก็ได้ขอโอนเงิน
งบประมาณฯ ปี 2557 จากงบลงทุน แผนงานการศึกษาฯ จํานวนเงิน 170,000 บาท ตามข้อที่ 1 
เพื่อมาสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจากกรมส่งเสริมฯ จํานวน 321,000 บาท พร้อมทั้งขอกัน
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จํานวน 170,000 บาท ที่โอนมาจากข้อที่ 1 โดยขอกันเงินไปอีกหนึ่งปีนั้น 
อย่างไรก็ตามในญัตตินี้ผมก็ยังมีข้อสงสัยในข้อกฎหมาย จึงอยากเรียนขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  
ให้ท่านเลขานุการสภาฯ ท่านจาตุรงค์  พรหมศร  ขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามนะครับ ขอให้ช้ีแจง 
ข้อกฎหมายต่อสภาได้รับรู้ถึงความเป็นมาของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้วยครับ ก่อนที่ผมจะอภิปรายต่อไป 
อยากให้ท่านประธานสภาฯ เชิญท่านเลขานุการฯ ช้ีแจงด้วยครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอโทษนะครับ จะให้ท่าน
เลขานุการฯ ช้ีแจงในประเด็นไหนครับ 

นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  ประเด็นของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจครับ ว่ามีที่มาอย่างไร หรือว่ามีข้อกฎหมายเป็นอย่างไรบ้าง
ครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงเพิ่มเติม 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

นครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ในประเด็นนี้คงเป็นหน้าที่ฝ่ายบริหารที่จะต้องช้ีแจงต่อ
สภานะครับ คือ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจนี้เป็นเงินที่รัฐบาลโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ได้จัดสรรให้เทศบาลต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร จะมากหรือน้อยก็มีอยู่หลายประเภท อาจจะเป็นเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน เป็นค่าครุภัณฑ์ต่างๆ ก็มีอยู่
หลายประเภทด้วยกัน แต่ว่าในงบประมาณฯ 2556  ที่ผ่านมานั้น ทางเทศบาลฯ ก็ได้รับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ จํานวน 321,000 บาท แต่การให้เงินอุดหนุนจํานวนนี้ ทางกรมส่งเสริมฯ  
มีเงื่อนไขว่าต้องก่อสร้างส้วมดังกล่าวนี้ ขนาด 10 ที่น่ัง ตามแบบแปลนของกรมส่งเสริมฯ เขาให้มา 
321,000 บาท แต่ว่าเวลาประมูลแล้วไม่สามารถดําเนินการได้ โดยเฉพาะที่ท่านสมาชิกฯ ที่ประกอบ
อาชีพเป็นวิศวกร ก็จะเห็นว่างบประมาณจํานวน 321,000 บาท ไม่สามารถทําได้นะครับ สํานักการช่าง 
ได้ประมาณการใหม่เป็นเงิน 495,074 บาท ซึ่งก็เกินจากเงินอุดหนุนเป็นเงิน 174,074 บาท  
ในเมื่อประมูลไม่ได้นั้น ซึ่งโดยหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมฯ นั้น จะต้องหาเงินมาสมทบค่าก่อสร้าง
ดังกล่าว ถ้าไม่อยากจะให้เงินก้อนนี้ตกไป ความจริงวิธีปฏิบัติมีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน คือ 1.ตัดรายการจาก
ส้วม 10 ที่นั่ง เหลือจํานวน 8 ที่นั่ง ก็สามารถทําได้ แต่ทางเทศบาลฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควร 
เพราะว่าอาคารโรงเรียนต่างๆ มีความจําเป็นที่จะต้องมีส้วมเอาไว้สําหรับบริการนักเรียน และครูบา
อาจารย์จํานวนมากนะครับ เราก็พิจารณาว่าเพื่อให้การก่อสร้างสําเร็จ เราจึงขอโอนเงินงบประมาณฯ 
จากปี 2557 ในส่วนที่เหลือจ่ายเป็นจํานวนเงิน 174,074 บาท เข้าไปสมทบกับเงินอุดหนุนก้อนนี้
เป็นเงิน 321,000 บาท เพื่อให้สามารถก่อสร้างได้ โดยงบประมาณที่ขอโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่นั้น 
ขณะนี้เป็นวันที่ 10 กันยายนแล้ว เราจึงคาดว่าไม่สามารถที่จะดําเนินการสอบราคา หรือประกวดราคา
ได้ทัน จึงต้องตัดฝากปีเอาไว้จ่ายในปี 2558 คือ เงินที่ตั้งจ่ายจํานวนเงิน 174,074 บาท ต้องขอกัน
เงินไว้จ่ายในปี 2558 ในส่วนของงบประมาณปี 2556 ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมานั้นเป็น
งบประมาณปี 2556 จํานวนเงิน 321,000 บาท นั้น ซึ่งจ่ายในปีนี้ไม่ทัน จึงจําเป็นต้องขยายเวลา
เอาไว้เบิกจ่ายในปีหน้านะครับ คือด้วยหลักการแล้วก็ไม่มีอะไรมาก ทางฝ่ายบริหารก็ทําเพื่อที่จะให้
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) นี้ ได้มีอาคารส้วมขนาด 10 ที่น่ังเอาไว้ให้นักเรียนทํากิจธุระ
ต่างๆ เพื่อความปลอดภัย เพื่อสุขอนามัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามของโรงเรียนด้วย 
นะครับ ผมจึงอยากขอความกรุณาจากท่านสมาชิกสภาฯ ว่ามีความจําเป็น และที่ทําก็เพื่อประโยชน์
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โรงเรียนทั้งสิ้นนะครับ อยากขอให้ท่านได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอบพระคุณครับ 
ท่านประธานสภาฯ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ทางฝ่ายบริหารก็ได้ช้ีแจง 
ไปแล้ว คุณณัฐกิตติ์ฯ ยังจะให้ท่านเลขาฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ผมอยากให้ท่านเลขานุการฯ ช้ีแจงข้อระเบียบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร 
จะสามารถกันเงินได้หรือไม่ ผมเข้าใจทางฝ่ายบริหารนะครับ ในการบริการสาธารณะนั้นก็เป็นหน้าที่
ของเราอยู่แล้ว  แต่ผมอยากจะพูดถึงประเด็นที่ว่าสภาเรามีอํานาจอนุมัติหรือไม่เท่านั้นเองครับ จึงอยาก
ให้ท่านเลขาฯ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับท่านประธานฯ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจง 
นายจาตุรงค์  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามที่มีสมาชิกฯ ร้องขอให้ผมได้ช้ีแจง และท่านประธานฯ 
ได้มอบหมายเมื่อสักครู่นี้ คือ ทําความเข้าใจกับท่านสมาชิกฯ ผู้ลุกขึ้นอภิปรายนะครับ คือ นายณัฐกิตติ์  
บรรจงจิตต์ ที่ท่านแสดงความจํานงต่อท่านประธานฯ ที่จะให้ผมช้ีแจงข้อกฎหมายนั้น ผมฟังแล้ว 
ผมเข้าใจอย่างนี้นะครับ ท่านฟังผมก่อนนะครับ ท่านต้องการให้ผมช้ีแจงในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจตรงนี้ ถูกต้องไหมครับ 

นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ถูกต้องครับ 
นายจาตุรงค์  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ถ้าถูกต้องผมก็จะได้พูดและ

ช้ีแจงถึงระเบียบตรงนี้นะครับ ท่านประธานฯ ที่เคารพ เมื่อสักครู่ทางผู้เสนอญัตติหรือผู้แถลงญัตติ 
ที่ได้รับมอบหมาย ได้กล่าวแถลงต่อที่ประชุมนี้ ในญัตตินี้เป็น 3 ประเด็นนะครับ 

ประเด็นแรก  คือ  การขอโอนงบประมาณฯ พ.ศ.2557 ของสํานักการศึกษา งบลงทุน
แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นะครับ โดยอ้าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ข้อ 27  

ประเด็นที่สอง คือ การขอกันเงินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล 5  
(บ้านศรีบุญเรือง) จํานวนเงิน 170,000 บาท โดยอ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
รับเงิน การฝากเงินฯ ข้อ 59 วรรคสอง 

ประเด็นที่สาม คือ การขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยอ้างระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงินฯ ข้อ 59 วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม นะครับ 

ทีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงตามญัตติที่ผู้เสนอญัตติแถลงว่า ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นและขอโอนงบประมาณฯ จากงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.2556  
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จํานวนเงิน 
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321,000 บาท ผมเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้นะครับว่า เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เราได้รับการจัดสรร 
มาจากกรมส่งเสริมฯ นั้น เงินประเภทนี้ไม่ได้ปรากฏอยู่ในงบประมาณ หรืออยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ของเทศบาลนะครับ จํานวนเงินดังกล่าวเมื่อกรมส่งเสริมฯ จัดสรรและโอนมา 
ให้แล้ว โดยวิธีการนั้นทางส่วนกลางเขาจะโอนตั้งจ่ายมาที่สํานักงานคลังจังหวัดนะครับ จากนั้นทาง
จังหวัดก็จะต้องเบิกจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในแต่ละราย 
เมื่อไม่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
เทศบาล วิธีการที่จะไปเบิกจ่ายหรือทําอะไรนั้น ทางเทศบาลก็จะต้องทําความตกลงกับทางจังหวัด 
นะครับ เมื่อเบิกจ่ายไม่ทันจะขอขยายระยะเวลาหรือจะขอกันเงิน ก็จะต้องทําความตกลงกับจังหวัดหรือ 
กรมส่งเสริมฯ ดังนั้นจึงสอดรับกับที่ฝ่ายบริหารขอแก้ไขในญัตติดังกล่าวว่า เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการนี้ได้รับการกันเงินจากกรมส่งเสริมฯ มาแล้วนะครับ แต่ว่าจะกันถึงวันไหน เวลาไหนตรงนี้ยัง 
ไม่เห็นเอกสาร และก็ไม่มีการปรากฏที่ชัดเจนว่าได้กันหรือได้โอนถึงวันไหน  และประเด็นที่ท่านสมาชิกฯ 
สงสัยว่า ตามญัตติในข้อที่ 4.3 นี้ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนี้ เป็นอํานาจของสภา
หรือไม่ ถ้าไปดูในญัตติที่อ้างถึงข้อ 59 นั้น ท่านประธานฯ ที่บอกว่าในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีกนั้น  
ในข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ดังกล่าวนี้ จะต้องเป็น
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ
เทศบาลนะครับ ดังนั้น ถ้ายังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วจะมาขอกันเงินต่อสภาแห่งนี้  ไม่ได้นะครับ ที่ท่าน
บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าท่านได้รับมาแล้วเบิกจ่ายไม่ทัน ท่านก็จะต้องไปขอกันเงินกับกรมส่งเสริมฯ นะครับ 
ถ้าท่านมาขอกันเงินในขณะนี้ผมก็ต้องเข้าใจว่าท่านได้ใช้ระเบียบฯ ข้อ 59 วรรคสอง ก็คือขอขยายเวลา
เบิกจ่ายไปอีกหนึ่งปีต่อสภานะครับ ก็ในเมื่อขอกันเงินในลักษณะนี้ ทางสภาไม่มีอํานาจให้ความเห็นชอบ
นะครับ และถ้าจะขอขยายโดยอ้างถึงระเบียบฯ ข้อ 59 นั้น ก็ไมไ่ด้เช่นกัน เพราะไม่ใช่อํานาจของสภานะ
ครับ ถ้าท่านดูระเบียบฯ ในข้อ 59 วรรคท้ายนี้ ตามที่ท่านผู้บริหารได้แถลงคือ “กรณีเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน
ดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” จะตกเป็นเงินสะสมได้นั้นก็ต้องเป็นเงินที่อยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณฯ ของเทศบาลนะครับ ถ้าเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่านทําไม่ได้ ทางกรมส่งเสริมฯ ก็ต้อง
เอาคืนนะครับ ฉะนั้น ตามระเบียบฯ ข้อ 59 ดังกล่าว ในเมื่อเป็นกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งไม่อยู่ใน
เทศบัญญัติงบประมาณฯ ของเทศบาล จะอ้างถึงข้อ 59 มาใช้ไม่ได้ ผมเห็นว่ากรณีที่จะต้องกันเงิน
จํานวนนี้ จะต้องเป็นเรื่องของกรมส่งเสริมฯ ผมช้ีแจงอย่างนี้นะครับ ท่านมีอะไรสงสัยอีกไหมครับผมจะ
ตอบทีเดียวเลย 

นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ไม่มีแล้วครับ ผมจะขอ
อภิปรายต่อครับ ท่านประธานฯ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 
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นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ การขอ
ขยายเวลาของการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปอีกปีตามข้อ 3 นี้นะครับ จากที่ท่านเลขาฯ จาตุรงค์  
พรหมศร ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ที่ท่านได้ตอบมาว่า ตามข้อกฎหมายแล้วว่าไม่ใช่อํานาจของสภา 
ผมก็มีความเห็นว่าญัตตินี้ จะโอนเงินจากข้อ 1 เพื่อมาสมทบกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนี้ทําไม่ได้ครับ 
ท่านประธานฯ เพราะเป็นเงินนอกงบประมาณฯ ผมเห็นด้วยกับท่านเลขาฯ ครับท่านประธานฯ ดังนั้น 
ในญัตตินี้ผมจึงไม่เห็นชอบที่จะให้ผ่านนะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านเลขาฯ ไม่ได้พูดว่าโอน
ไมไ่ด้นะครับ แต่ว่าท่านเลขาฯ เพียงแตใ่ห้ความเห็นในข้อกฎหมายนะครับ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่ที่ผมพยายามจะนําเรียน 
ที่ประชุมแห่งนี้ก็เพราะว่าเกรงว่าการที่สภาเห็นด้วยกับการให้แก้ไขข้อความ ถึงแม้แก้ไขข้อความแล้ว  
ก็ยังเดินมาตันอยู่ตรงนี้อยู่ดีนะครับ ผมถึงได้แสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับการให้แก้ไขเพียงคนเดียว 
และเนื่องจากว่ามีหลายท่านที่น่ังฟังอยู่ในที่นี้ ผมจึงขอสรุปสิ่งที่ท่านณัฐกิตติ์ฯ ได้อภิปรายต่อสภา คือ  
ในญัตตินี้ฝ่ายบริหารได้ทําญัตติเข้ามา 3 ข้อ คือ สืบเนื่องจากการได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ 
มาให้สร้างสุขา 10 ห้อง เป็นเงิน 321,000 บาท แตไ่ม่สามารถสร้างไดใ้นปีที่แล้ว และทางฝ่ายบริหาร
ก็ได้ขอกันเงินต่อกรมส่งเสริมฯ ไปแล้ว ในขณะเดียวกันเมื่อการก่อสร้างมีมูลค่าสูงขึ้น แพงขึ้น ผมก็ 
เห็นใจฝ่ายบริหารนะครับ แต่ผมอยากจะให้ท่านชัดเจนว่าสิ่งใดที่ถูกต้องตามกฎหมาย สิ่งใดที่ถูกต้อง
ตามระเบียบ ก็ว่าไปตามระเบียบ ไม่ใช่เอาความเดือดร้อนของนักเรียน  พวกเราเห็นใจนักเรียน 
นะครับ พวกเราเข้าใจว่าเรื่องปลดทุกข์เป็นเรื่องใหญ่ ท่านนายกฯ ก็ได้อุตส่าห์นํารูปหน้าท่านเอง 
ไปเปรียบเทียบกับส้วม แล้วในโครงการปลดทุกข์กับนายกฯ ผมก็ยังอยากจะสนับสนุนอยู่ แต่ว่าในกรณี
นี้ในหลักการที่ขอให้สภาพิจารณาอนุมัติตามลําดับข้อที่ 1 นี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
พ.ศ.2557 โอนได้นะครับ ส่วนข้อที่ 2 หลังจากมีการโอนไปแล้วท่านก็อธิบายต่อสภาเองว่า เวลาสั้น
และกระช้ันชิดน่าจะทําไม่ทัน และเนื่องจากว่าเป็นเงินที่โอนมาใหม่ในเบื้องต้นตามระเบียบฯ ข้อ 27 
และข้อ 59  คือบอกว่าขอโอนแล้วก็ขอกันเลย 2 ข้อนี้สามารถทําได้นะครับ แต่พอมาถึงข้อที่ 3  ในเมื่อ
ฝ่ายบริหารเองก็ลุกขึ้นมาขอแก้ไขแล้วว่า ไม่ใช่อํานาจของสภา ท่านไม่เคยขออนุมัติกันเงินจากสภาแห่ง
นี้ แล้วเหตุไฉนท่านถึงมาขอขยายเวลาการใช้งบประมาณเงินอุดหนุน กรณีนี้ 321,000 บาท นี้  
กับสภาอีก ผมเข้าใจ ผมเห็นใจท่านณัฐกิตติ์ฯ เลยนะครับ ขอโทษนะครับนี่เป็นคําพูดเขานะครับ “มาให้
ร้าย มาทําให้สภานี้เสื่อม เกิดความเข้าใจผิด” โดยเฉพาะถ้าญัตตินี้ได้เผยแพร่ออกไปแล้ว เขาก็จะเห็น
ว่าสภาแห่งนี้ไม่ได้มีมาตรฐาน ไม่ได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์หรือข้อกําหนดของกฎหมาย ผมก็
อภิปรายมาถึงตรงจุดนี้แล้ว ผมก็พร้อมที่จะมีมติแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญนายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 
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นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
พูดถึงเรื่องส้วมแล้วก็ว่าจะไม่พูด แต่ตอนนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับ มีคนหาเสียงกับส้วมแล้ว ผมอยาก
ทราบว่าฝ่ายบริหารรู้หรือไม่ว่าโรงเรียนไหนก็ตามขาดแคลนส้วม ท่านรู้ไหมว่าจํานวนนักเรียนกี่ร้อยคน 
กี่พันคนต้องมีส้วมกี่ที่  หลายท่านที่ทําสถานประกอบการต้องรู้  ทําโรงแรม ทําร้านอาหาร  
ทําโรงพยาบาล มีข้อกําหนดอยู่ว่าท่านจะต้องทําส้วมไว้กี่ที่สําหรับสถานที่แห่งนั้น  ถึงจะรองรับการใช้
บริการ ถ้าฝ่ายบริหารเข้าใจ เข้าถึง แล้วก็รู้เรื่องนี้ก็จะพัฒนาได้ว่า โรงเรียนเทศบาล 5 นั้นยังขาดส้วม
จริงหรือไม่แล้วถ้าขาดจริงในหนึ่งปีที่ได้รับเงินอุดหนุนมาก็ย่อมจะต้องเร่งทําให้เสร็จในปีนั้น ไม่อย่างนั้น
มันก็จะเกิดปัญหาอีรุงตุงนัง  นี่ก็เป็นประเด็นที่ผมอยากจะถามท่านประธานฯ  ว่าเขารู้จริงหรือไม่เรื่องส้วม 
แต่ก็คิดว่าคงรู้จริงถึงได้หาเสียงกับส้วมสาธารณะ  ในหลายๆ ประเทศเขามีส้วมสาธารณะบริการให้กับ
คนสัญจรไปมาไว้ตรงเกาะกลางถนนซึ ่งสวยงามมาก ดูไม่รู ้เลยว่าเป็นส้วม ผมก็ไม่เห็นปรากฏ 
ในนโยบายเลย เอาล่ะครับผมจะหยุดเรื่องส้วม  ผมจะมาพูดในประเด็นที่ว่าสภาแห่งนี้จะพิจารณาให้กัน
เงินส่วนนี้หรือไม่นะครับ ความเข้าใจของผมไม่ชัดเจนว่าจะกันเงินจํานวน 321,000 บาท หรือกันเงิน
จํานวน 170,000 บาท แต่อย่างไรก็ดใีนความเห็นของผม ถ้าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบให้กันเงินนี้ไว้  
ก็ไม่เสียหายนะครับ จะเป็นประโยชน์ ส่วนในเรื่องที่ว่าทางฝ่ายบริหารจะต้องทําเรื่องไปยังจังหวัดหรือ
ทางกรมส่งเสริมฯ ต่อไป การที่เราให้ความเห็นชอบนั้นไว้ ถึงแม้ว่าเงินในส่วนต้นนั้นไม่ได้ผ่านสภา ไม่ได้
อยู่ในงบประมาณฯ ปีที่ผ่านมาก็จริงอยู่ ผมเชื่อว่าไม่ได้เกิดความเสียหาย ให้ความเห็นชอบไว้เถอะครับ 
ส่วนที่เขาจะทําได้หรือไมไ่ด้ก็เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเขา ขอบพระคุณครับท่านประธานฯ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญนายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ญัตตินี้ผมก็เห็นใจฝ่าย
บริหารนะครับ เพราะว่าฝ่ายบริหารให้ความสําคัญกับเด็กนักเรียนมาก การศึกษาของเทศบาลฯ ของเรา 
คนเราถ้ามีทุกข์เข้ามาในชีวิตของเราแล้ว การดําเนินการอย่างอื่นก็ไม่เป็นผลสําเร็จนะครับ อย่างกรณี
เจ็บท้องหรืออะไร จะไปคิดอย่างอื่นก็คิดไมไ่ด้แล้วครับ ก็ต้องเอาทุกข์นี้หมดไปก่อน ผมสนับสนุนนะครับ 
แต่ผมก็มาคิดดูแล้วว่าการทําตรงนี้ไม่ถูกหลายขั้นตอน ผมขอยกกรณีนี้ที่เขียนว่าได้รับอนุมัติกันเงินจาก
สภาฯ ไปแล้ว ข้อความง่ายๆ แค่นี้เองนะครับ แต่ผมใช้เวลา 3-4 วัน ขอโทษครับ ผมใช้เวลา 3-4 
ช่ัวโมง ในการหาข้อมูลว่างบนี้ผ่านสภาตั้งแต่เมื่อไหร่ ผมก็งงว่าเงินก้อนนี้ผ่านไปเมื่อไหร่ ผมก็โทรถาม
เพื่อนๆ หลายคน เพื่อนๆ ก็บอกว่าไม่มีนะครับ ผมก็มาดูในหนังสือเขาก็ว่าผ่านการกันเงินไปแล้ว แต่ก็ไม่
มีการยืนยันว่าผ่านไปเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับ แต่ท่านมาแก้ข้อความในสภาจากสภาเป็นกรมส่งเสริมฯ 
ซึ่งใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 วินาที  แต่ผมหาข้อมูลกว่าจะกระจ่างก็เป็นเวลาหลายช่ัวโมงนะครับ  ผมขอ
ท้วงติงตรงนี้หน่อยนะครับ ก่อนที่จะทําหนังสือออกไป อย่างที่เพื่อนสมาชิกฯ ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่า
หนังสือนี้ออกไปทั่วหมดแล้ว แล้วเรามาแก้ตรงจุดนี้แค่ในสภา 20-30 คนรู้ แต่คนข้างนอกไม่รู้ แล้วถ้า
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เกิดว่าญัตตินี้ไม่ผ่านไป เกิดมีคนไม่หวังดีเอาไปพูดว่า “เห็นไหมฝ่ายสภาเสียงค่อนข้างมาก เสนอญัตติ
อันนี้เข้าก็ไม่ผ่านอีกแล้ว” เป็นผลเสียต่อทางสมาชิกสภาฯ ทางสภาฯ ด้วยนะครับ ฉะนั้นผมก็อยากจะให้
ทางฝ่ายบริหารตรวจดูและแก้ไขให้ชัดเจนก่อน ผมก็มาน่ังคิดเมื่อสักครู่นี้ แต่ดีนะครับที่ท่านเลขาฯ  
ได้อธิบายให้ฟังในเรื่องของเงินอุดหนุน ผมก็ไปถามเพื่อนผู้รู้หลายๆ คน เขาก็ยกตัวอย่างให้ผมดู 
อย่างง่ายๆ คือ มีคนอยู่ 3 คน แล้วมี 2 คนที่ทําธุรกรรมกันเอง ยืมตังค์กันเอง แล้วอยู่ๆ ก็ถามคนที่ให้ว่า
จะให้ไหม แล้วเราจะตอบได้ไหมครับ เหมือนเบี้ยวกัน เงินตรงนี้ก็เหมือนกัน ไม่ใช่เงินของเรานะครับ  
แล้วอยู่ๆ จะให้เรามากันไว้ก็ไม่ถูก และเรื่องของกฎหมายก็ไม่ค่อยรู้มาก แต่ก็ได้เรียนรู้จากเพื่อนๆ 
หลายๆ คน และผมก็คิดว่าไม่ถูกต้องจริงๆ อย่างที่ท่านเลขาฯ ได้อธิบาย  ผมก็ว่าชัดเจนนะครับ แต่ถ้า
จะลงมติผ่านหรือไม่ผ่าน ก็แล้วแต่สภาจะพิจารณา ขอบคุณครับท่านประธานฯ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษใ์จสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ผมก็ได้น่ังอ่านญัตติการขออนุมัติโอนเงินนี้ ซึ่งในข้อ 1,2,3 ผมก็มาเห็นหน้าที่ 3 นะครับ 
ที่บอกว่า “ค่าก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จํานวนเงิน 321,000 บาท 
ต่อไปอีกหนึ่งปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2548 ข้อ 59 วรรคสอง” ตรงนี้เมื่อสักครู่ท่านเลขาฯ ก็ได้บอกว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนี้ไม่ได้อยู่
ในงบประมาณของเรา เราจะมีอํานาจอะไรที่จะต้องไปกันเงินตัวนี้ ฝ่ายบริหารก็ร่างงบประมาณฯ  
มา ท่านประธานฯ ครับในญัตตินี้ตัวอักษรตรงนี้จะต้องรอบคอบในการนําเสนอสู่สภาแห่งนี้ เพื่อให้สภา
พิจารณาว่าอํานาจหน้าที่ใช่หรือไม่ใช่ ถ้าทํามาแบบนี้ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสมาชิกฯ สมหมายฯ  
ที่บอกว่าอาจจะมีออกไปข้างนอกว่าสภาไม่ให้บ้าง ตัดอีกละ ไม่ให้ผ่านอีกแล้ว เพราะเอกสาร 
ตามหนังสือมันผิดนะครับ แล้วจะอนุมัตใิหไ้ด้อย่างไรครับ ขอบคุณครับท่านประธานฯ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมเห็นใจฝ่ายบริหาร 
นะครับ เพราะเป็นงานบริการสาธารณะของเราที่จะต้องสร้างส้วมให้กับโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(บ้านศรีบุญเรือง) ประเด็นไม่ได้อยู่ที่เราให้หรือไม่ให้นะครับท่านประธานฯ แต่อยู่ที่สภาเรามีอํานาจ
อนุมัติหรือไม่ สภามีอํานาจอนุมัติขยายเวลาหรือกันเงินตรงนี้หรือไม่ ท่านเลขาฯ ท่านจาตุรงค์ฯ ก็ได้
อธิบายให้เราฟังแล้วว่า  ไม่ใช่อํานาจของสภานะครับ ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากให้นะครับท่านประธานฯ  
แต่อยู่ที่ว่าอํานาจของเราอนุมัติได้หรือไม่ นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีกฎหมายตาม พ.ร.บ.เทศบาล  
พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 29 การที่เราประชุมสภานี้ และเอาเรื่องที่นอกเหนืออํานาจ
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หน้าที่ของเรามาพิจารณานั้น ไม่ถูกนะครับท่านประธานฯ อยู่ที่ว่าเราจะต้องพิจารณาว่าเรามีอํานาจ
ขยายหรือกันหรือไม่ ขอให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้เข้าใจตามนี้นะครับ เดี๋ยวลงมติก็ค่อยว่ากันครับท่าน
ประธานฯ ขอบคุณมากครับท่านประธานฯ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนคร

ลําปาง เรียนท่านประธานฯ ผมก็อยากช้ีแจงนะครับ ก่อนอื่นผมขอรับผิดเองในความผิดพลาดครั้งนี้ 
ญัตติทั้งหลายที่นําเสนอต่อท่าน ทั้ง 9 ญัตตินี้ ผมเป็นผู้จัดทําแต่เพียงผู้เดียว ด้วยเหตุผลว่า 1.เพื่อให้ 
มีมาตรฐานที่ดี คือ ญัตติของหน่วยงานต่างๆ ที่เสนอมานั้นไม่มีมาตรฐานอย่างเดียวกัน แต่ละหน่วยงาน
เป็นคนทําเข้ามา ด้วยเหตุและผลที่แตกต่างกัน ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อให้เป็นมาตรฐานที่ดีสมกับ
ที่เราเป็นสภาเทศบาลนครนะครับ ผมในฐานะที่เป็นรองนายกฯ  2.งานสภาเทศบาลก็เป็นงานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผมด้วย  ผมจึงคิดว่าขอเป็นคนทําญัตติก่อนที่จะนําเสนอต่อสภา ซึ่งญัตติครั้งนี้มีถึง 
9 ญัตติด้วยกัน ผมก็เพิ่งเข้ารับตําแหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นเวลา 1 เดือน ผมเกษียณอายุ
เมื่อปี 2553 ก็เป็นเวลา 4 ปีมาแล้ว ฉะนั้น ระเบียบอะไรต่างๆ เมื่อครั้งที่ผมรับราชการกับระเบียบที่มี
อยู่ปัจจุบันนี้ก็แตกต่างกันไป ซึ่งผมก็ได้อ่านแค่ระเบียบฯ ในข้อ 59 วรรคสอง ผมลืมนึกไปว่าเป็นเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ผมขอรับสารภาพนะครับว่าลืมไปว่าเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทางสํานักการศึกษา
เขาทําญัตติมาให้ เขาก็เตือนผมเมื่อวานนี้ว่า เงินตัวนี้ไมไ่ด้กันมาจากสภา แต่กันเงินมาจากกรมส่งเสริมฯ 
ผมจึงกลับมาดูเรื่องเดิมก็ปรากฏว่าจริงอย่างที่เจ้าหน้าที่เขาทักท้วงผม ซึ่งผมก็ได้ส่งญัตติมาแล้ว ผมจึง
มาขออนุญาตแก้ไขก่อนที่จะนําเสนอต่อสภา ทั้งนี้ทั้งนั้นรายการนี้ผมว่าเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล และเป็นส่วนหนึ่งของสภาฯ ด้วย ไม่มีอะไรที่เสียหายทั้งสิ้นนะครับ มีแต่
ประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับ และผมก็ยังขอบคุณท่านสมาชิกฯ หลายท่านที่บอกว่าน่าจะสนับสนุนรายการนี้ 
เพราะว่าไมไ่ด้เสียหายอะไร ผมทํามาเป็น 3 ประเด็นด้วยกัน คือ 1.ประเด็นขอโอนเงิน 2.ประเด็นขอกัน
เงินที่โอน 3.ขอขยายเวลาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และในรายการที่ 3 ผมขอยอมรับนะครับว่าผมเข้าใจผิด 
เป็นความผิดของผมเอง และขอบพระคุณท่านเลขาฯ ที่ได้ให้ความกระจ่างแก่ผม ในโอกาสต่อไปผมจะ
ระมัดระวังให้มากยิ่งกว่านี้  ในวันนี้ผมกราบนะครับ ผมขอให้ท่านพิจารณาเห็นชอบในประเด็นที่ 1  
และ 2 ให้กับฝ่ายบริหาร เพราะว่าถ้าเงินก้อนนี้ตกไปซึ่งเป็นเงินร่วมสี่แสนกว่าบาท ก็น่าเสียดายอย่างยิ่ง  
แต่ถ้าปล่อย ตกไป แล้วเราไปขอเงินกับกรมส่งเสริมฯ อีก  เขาก็จะบอกว่าให้มาแล้วทําไมคุณปล่อย
ตกไปนะครับ  ก ็เส ียหายนะครับ ตรงนี้ผมก็ไม่ได้โทษสภาเลยนะครับว่าเป็นความผิดสภาว่า  
“สภาไมใ่ห้” ผมไม่เคยเลยนะครับ การที่สภาไม่ให้ความเห็นชอบในบางสิ่งบางอย่าง สภาก็มีเหตุและผล
นะครับ ซึ่งฝ่ายบริหารก็ต้องน้อมรับเอาไปแก้ไขนะครับ ไม่ให้เกิดผลเสียหายอย่างนี้ขึ้นมาอีก 
เพราะฉะนั้นผมมีเจตนาที่บริสุทธิ์ในการที่จะทํางานเพื่อเทศบาลฯ และผมก็ขออภัยเป็นครั้งที่ 2 นะครับ 
ในญัตติฉบับนี้ ใคร่ขอความกรุณาจากสภานะครับว่าโปรดพิจารณาเถอะครับ ให้ความเห็นชอบกับญัตติ
ในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2 ขอบคุณมากครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ในฐานะสมาชิกสภาฯ  ผมขออนุญาตท่านประธานฯ แสดงความคิดเห็นในฐานะสมาชิกฯ เกี่ยวกับญัตติ 
ที่กําลังปรึกษาในขณะนี้ ผมคิดว่าทั้งข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย เรารับฟังได้เป็นที่ยุติแล้วว่าข้อเท็จจริง
เป็นอย่างไร ข้อกฎหมายเป็นอย่างไร ประกอบกับที่ผมได้ฟังคําช้ีแจงจากเจ้าของญัตติ จากผู้บริหาร 
จากท่านรองนายกฯ  ที่ได้รับมอบหมายมาแถลงต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้  ผมมีความคิดเห็นอย่างนี้
นะครับท่านประธานฯ เนื้อหาสาระสําคัญในญัตตินี้ การก่อสร้างห้องส้วมของโรงเรียน ผมถือว่าเป็น
ภารกิจ เป็นหน้าที่ของเทศบาลของท้องถิ่นที่จะต้องทํา ที่จะต้องดําเนินการนะครับ และสมาชิกฯ หลายๆ 
ท่าน ผมได้ฟังที่ท่านอภิปรายเจตนารมณ์ก็คือ ต้องการที่จะให้ญัตตินี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้น ก็จะต้องไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับนะครับ ผมในฐานะสมาชิกสภาฯ ผมก็เห็นว่าเป็นเรื่อง
จําเป็นที่จะต้องทํานะครับ แต่ผมขอแสดงความคิดเห็นว่า ในประเด็นของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนี้  
ท่านจะต้องไปดําเนินการในช่องทางตามระเบียบที่เขากําหนดเอาไว้นะครับ ผมจะไม่ไปก้าวล่วง เพียงแต่
รับทราบว่าท่านได้กันเอาไว้ ส่วนที่จะกันถึงไหนอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายบริหารจะต้องไปดําเนินการ 
และส่วนเรื่องการโอนเงินงบประมาณฯ พ.ศ.2557 ของสํานักการศึกษา งบลงทุนแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือจํานวน 173,110 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) 
ไปสบทบอีกจํานวน 170,000 บาทนั้น ส่วนตรงนี้ผมถือว่าสภาสามารถพิจารณาได้นะครับ และ 
ในส่วนของการกันเงินตรงนี้ก็เช่นกัน ดังนั้นผมจะเสนอญัตติต่อสภานะครับ อาศัยระเบียบข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ 41 โดยผมขอให้แยกประเด็นพิจารณาและแยกประเด็นลงมติ 3 ประเด็น 
คือ แยกพิจารณา และแยกลงมติเป็นข้อๆ ไปนะครับ ดังนั้นผมขอนําเสนอญัตตินี้ที่สามารถกระทําได้  
ขอท่านประธานฯ ได้นําเรียนต่อที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้แยกพิจารณาเป็นประเด็น และแยกพิจารณา
ลงมติหรือไม่ ขอท่านประธานฯ ได้ดําเนินการตรงนี้ให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามที่ท่านเลขาฯ ได้เสนอให้มี
การแยกพิจารณาและแยกลงมติเป็นข้อๆ นั้น ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้มี
การแยกพิจารณาและแยกลงมติเป็นข้อๆ โปรดยกมือขึ้น  ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้มีการแยกพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักการศึกษาไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
พร้อมขออนุมัติกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยการแยกพิจารณาเป็นรายข้อ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาต
ครับ ที่ผมยกมือก่อนที่ท่านจะขอมติรับรอง คือ ผมก็ยังมีคําอภิปรายสั้นๆ ก่อนที่จะขอมติในเรื่องนี้ 
ขออนุญาตท่านซัก 3 นาที ฝ่ายบริหารได้พูดออกมาแล้วอย่างไร ท่านทั้งหลาย ท่านประธานฯ  
ท่านสมาชิกฯ ที่แสดงถึงประสิทธิภาพหรือความสามารถของฝ่ายบริหารหรือคณะบริหาร ท่านประธานฯ 
ดูซิครับว่าผู้ยื่นญัตตินี้ชื่อ นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีฯ ผมจะเรียนถามท่านว่านายคนนี้
หายไปไหนในวันนี้ ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ ญัตติสําคัญที่เกี่ยวกับเฉพาะเรื่องการเงินก็ดี 
แล้ววันนี้ยังมีร่างเทศบัญญัติฯ เพิ่มเติมอีกหลายรายการ ผู้ยื่นญัตตินี้ไม่อยู่ เขาไปทําอะไรที่ไหน อาสา
ประชาชนมาแล้วว่าพร้อมเสมอที่จะรับใช้ประชาชน นอกจากไม่ให้เกียรติสมาชิกสภาฯ ไม่ให้เกียรติสภา
แห่งนี้แล้ว ยังไม่เคารพประชาชนผู้ที่เลือกตั้งเขามาด้วย ท่านตอบผมได้ไหมว่า นายกิตติภูมิฯ ตอนนี้ไป
อยู่ที่ไหนถึงไม่เข้าประชุมสภาฯ ในวันนี้ ถ้าตอบไม่ได้ผมจะอนุมานเอาเองว่า นายคนนี้หนีสภา เพราะ
กลัวว่าจะตอบคําถามอะไรสมาชิกฯ ไมไ่ด้เลย เอาแต่แอบอ้างอยู่เนืองๆ ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ไม่ให้
พูดประชดประชัน ไม่ให้เสียดสี แต่ผมจะตําหนินายกิตติภูมิ  นามวงค์ ตรงๆ ตรงนี้ต่อท่านประธานฯ  
ว่าคนๆ นี้ใช้ไมไ่ด้ ไม่สมควรที่จะเป็นนายกเทศมนตรีนครลําปางด้วย ผมไมไ่ด้ประชดประชัน ไม่ได้เสียดสี  
มีข้อน่าตําหนิตรงๆ ท่านรองนายกฯ พูดมาแล้วญัตติทั้งหลายทําเองทั้งหมด ใครจะทําก็ตาม พนักงาน
เทศบาลจะทําก็ตาม  ผู้ที่ลงนามเขาย่อมจะต้องอ่าน  ต้องเข้าใจ  ต้องรู้ คนโง่เท่านั้นที่จะลงนามโดยไม่รู้เรื่อง
เลย  นี ่เป็นข้อที ่ผมจะกล่าวในสภาแห่งนี ้ว ่าผมตําหนิ นายกิตติภูมิ  นามวงค์ ว่าไม่สมควรที่จะ 
อยู่ในตําแหน่งนี้ต่อไป ขอให้ประชาชน สื่อมวลชน รับรู้ รับทราบไว้ด้วยว่าเขาทําอะไรไว้กับบ้านเมือง 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมอีกยังไม่ได้อภิปรายนะครับ ยังมีอีกเยอะแยะงบประมาณฯ ปี 2556  
อีกหลายรายการ ทําไม่ได้เลย เงินตั้งกี่สิบล้าน ยี่สิบล้าน แล้วเศรษฐกิจที่รักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ต้องการจะฟื้น ไม่มีเงินนี้ออกมาหมุนเวียน เป็นอย่างไรครับบ้านเมืองเงียบเหงาไหม พ่อค้าแม่ขายเงียบ
ไปกันหมดเลยครับ เพราะความไม่ดี ไม่มีประสิทธิภาพของนายกเทศมนตรีฯ ที่ชื่อนายกิตติภูมิ  นามวงค์ 
ทําให้เสียหายต่อบ้านเมือง ผมเข้าประเด็นนี้ ในเรื่องที่ท่านจะขอมติ ผมก็ยังกราบเรียนว่า ก็ควรจะ
สนับสนุนให้กันเงินนี้ได้นะครับ เพราะว่ามีเงินพ่วงกันอยู่อีกแสนเจ็ด ในความเห็นมีเท่านี้ ขอบคุณครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุมตามที่ท่านเลขาฯ ได้เสนอและที่ประชุมเห็นชอบที่จะแยก
พิจารณาเป็นประเด็น และมีมติเป็นข้อๆ นะครับ ในญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํานักการศึกษาไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่พร้อมขออนุมัติกันเงิน  
และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งผมจะขอมติที่ประชุม
เป็นข้อๆ ดังนี้ 
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ข้อที่ 1. โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักการศึกษา  
งบลงทุน แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือจํานวน 173,110 บาท 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารส้วม
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) (สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) จํานวนเงิน 170,000 บาท 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น เห็นชอบ จํานวน 19 เสียง และสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  
โปรดยกมือขึ้น ไม่เห็นชอบ จํานวน 1 เสียง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสียงข้างมาก จํานวน 19 เสียง ให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักการศึกษา งบลงทุน แผนงานการศึกษางานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่  ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือจํานวน 173,110 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน 
แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 
(สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน 
การก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) จํานวนเงิน 170,000 บาท และมีสมาชิกฯ ไม่เห็นชอบ 
จํานวน 1 เสียง  

 
 ข้อที่ 2. กันเงินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 
(สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) จํานวนเงิน 170,000 บาท ตามข้อ 1 ข้างต้น ซึ่งเป็น
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินจํานวนนี้ต่อไปอีก 
โดยขออนุมัติกันเงินอีกหนึ่งปี สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น เห็นชอบ จํานวน 19 เสียง และ
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น ไม่เห็นชอบ จํานวน 1 เสียง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสียงข้างมาก จํานวน 19 เสียง ให้กันเงินค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) (สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 
จํานวนเงิน 170,000 บาท ตามข้อ 1 ข้างต้น ซึ่งเป็นรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ซึ่งยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินจํานวนนี้ต่อไปอีก โดยอนุมัติให้กันเงินอีกหน่ึงปี และมีสมาชิกฯ 
ไม่เห็นชอบ จํานวน 1 เสียง  
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ข้อที่ 3. ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  แผนงานส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ อาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล 6 
(บ้านศรีบุญเรือง) จํานวนเงิน 321,000 บาท ต่อไปอีกหนึ่งปี สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น 
เห็นชอบ จํานวน 3 เสียง และสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น ไม่เห็นชอบ จํานวน 14 เสียง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก จํานวน 14 เสียง ไม่เห็นชอบให้ขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงาน
ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ อาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล 6 (บ้านศรีบุญเรือง) จํานวนเงิน 321,000 บาท 
ต่อไปอีกหนึ่งปี เนื่องจากสภาเทศบาลฯ ไม่มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ (และมีสมาชิกฯ ให้ความเห็นชอบ จํานวน 3 เสียง)  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่จริงเมื่อสักครู่นี้ ตอนที่ยกมือนั้น ก็
เข้าใจว่าหลังจากที่เราแยกแต่ละประเด็นออกจากกันแล้ว ในประเด็นที่ 3 เรามีอํานาจที่จะพิจารณา
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยหรือครับ ในเมื่อมันไม่ใช่เงินของเรา ที่ผมยกมือก็ตั้งใจจะถามว่าในประเด็น
ที่ 3 นั้น เข้ามาไมไ่ดใ้ช่หรือไม่ครับ มันไมใ่ช่อํานาจหน้าที่ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  คือเราได้ลงมติไม่เห็นชอบ 
ไปแล้วนะครับ ขอให้จบไปดีกว่าไหมครับ 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ได้ครับ 
เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณครับ 
 

๔.๓) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ของสํานักการศึกษา 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อที่ 
4.3) ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ
สํานักการศึกษา  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายแพทย์สุรทัศน์  พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ผู้ได้รับมอบหมายจาก นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 
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เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
        ของสํานักการศึกษา 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้า  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสํานักการศึกษา 

หลักการ 
 เพื่อขอให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามีมติอนุมัติให้เทศบาลนครลําปางขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสํานักการศึกษา จํานวน 2 รายการ ดังนี้ 
 1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนครลําปาง (หอสมุดประชาชนเทศบาลนคร
ลําปาง) จํานวนเงิน 2,500,000 บาท 
 2. ค่าก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จํานวนเงิน 3,900,000 บาท 

เหตุผล 
 เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้
กําหนดไวใ้นข้อ 59 ว่า 

“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี

ความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ

สภาท้องถิ่นได้อีกไมเ่กินระยะเวลาหนึ่งปี 

 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขอ

ขยายเวลาเบิกจา่ยเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง

รายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขอ

อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจา่ยเงินได้ไมเ่กินอีกหนึ่งปีตอ่สภาท้องถิ่นแล้วแตก่รณี 

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการหรือมี

เงินเหลือจา่ยจากเงินดังกลา่ว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 
 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้ง 2 รายการข้างต้น ได้รับอนุมัติให้กันเงินได้อีกหนึ่งปีจากสภา
เทศบาลนครลําปางในคราวประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 
2556 และเทศบาลนครลําปางได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนครลําปาง (หอสมุดประชาชนเทศบาลนคร
ลําปาง) จํานวนเงิน 2,500,000 บาท ได้ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ
เทศบาลนครลําปาง ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 โดยจะทําการประมูลในวันที่ 15 กันยายน 2557 
 2. ค่าก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จํานวนเงิน 3,900,000 บาท 
ได้ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกทําการประมูลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
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2557 แตไ่ด้ยกเลิกเนื่องจากมีผู้ซื้อเอกสารการประมูลเพียง 1 ราย และครั้งสุดท้ายทําการประมูลเมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ซึ่งเทศบาลนครลําปางได้ตกลงรับราคาจากห้างหุ้นส่วนจํากัด สหลําปาง
ก่อสร้างในวงเงิน 3,897,000 บาท และขณะนี้อยู่ระหว่างการทําสัญญาจ้าง 
 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังกล่าว คาดว่าไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงมีความจําเป็นขอให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามีมติอนุมัติให้
เทศบาลนครลําปางขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกหนึ่งปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 59 วรรคสอง 
 ขอไดโ้ปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ     กิตติภูมิ  นามวงค์     ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสํานักการศึกษา จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง โดยหลักการและเหตุผลของญัตตินี้แล้ว 
ก็นับว่าถูกต้องนะครับ แต่ว่ามันได้ผ่านการกันเงินมาแล้ว และในขณะนี้ก็จะมาขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทีนี้ผมมาพิจารณาในรายละเอียดทั้ง 2 รายการแล้ว ในส่วนของ
ค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนครลําปางนั้น จํานวนเงินสูงถึง 2,500,000 บาท 
และรายการที่ 2 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร จํานวนเงินสูงถึง 3,900,000 บาท ผมอยากจะถามไปยังฝ่าย
บริหารว่า ถ้าในวันที่ 15 กันยายน 2557 มีผู้มาประมูลไดใ้นรายการที่ 1 คือค่าก่อสร้างปรับปรุงศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนนครลําปาง และในรายการที่ 2 ขณะที่อยูใ่นระหว่างการทําสัญญาจ้างนั้น ถ้าได้รับการ
ขยายเวลาเบิกจ่ายจากสภาไปแล้ว ระยะเวลาการก่อสร้างที่ทางฝ่ายบริหารและฝ่ายสํานักการช่างได้
ประมาณการไว้ จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเมื่อไหร่ครับ จะมีปัญหาในการใช้จ่ายเงินอีก
หรือไม่ เบื้องต้นขอถามเท่านี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

นครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพอย่างสูง และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง สําหรับคําถามของท่านสมาชิกสภาฯ ผู้
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ทรงเกียรติ ผมขอตอบอย่างนี้ว่า รายการก่อสร้างทั้ง 2 รายการที่ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อ
สภาฯ จะต้องกําหนดเวลาสิ้นสุดของสัญญาไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2558 ครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมาดูญัตติของ
ฝ่ายบริหารหลายๆ ญัตติแล้ว ผมเห็นว่ามีหลายรายการเหลือเกิน ซึ่งเราไม่สามารถพิจารณารวบรัดรวม
เป็นรายการเดียวกันได้ เพราะมันเกี่ยวกับประโยชน์ของบางแห่ง บางรายการก็ใช้งบประมาณไม่มาก 
บางรายการก็ใช้งบประมาณมากนะครับ กระผมอยากจะขอเสนอให้มีการพิจารณาเป็นรายการ เพื่อ
ความสะดวกไม่ต้องมาเถียงกันเหมือนญัตติเมื่อสักครู่นี้ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรองในการเสนอให้มี
การแยกพิจารณาญัตติเป็นรายการ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  

ที่ประชุม   มีมติรับรองให้มีการแยกพิจารณาญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสํานักการศึกษาเป็นรายการ 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตครับท่านประธานฯ เมื่อ
สักครู่ผมเรียนถามทางฝ่ายบริหารว่าทั้ง 2 รายการนี้ ระยะเวลาที่ประมาณการก่อสร้างไว้ที่จะให้เขาทํา
สัญญานั้นเป็นระยะเวลากี่วัน ซึ่งผมไม่ทราบนะครับ แตใ่นส่วนของกรอบเวลาหลังจากที่ได้ขยายเวลาไป
แล้วอันนี้ผมทราบอยู่แล้วเพราะอยูใ่นระเบียบและผมก็ไมไ่ด้ถาม ท่านถึงได้มาตอบว่าวันที่ 30 กันยายน 
2558 แต่ถามว่าโครงการก่อสร้างทั้ง  2  โครงการ  ประมาณเวลาที่จะทําสัญญาไว้กี่วัน จะทัน
หรือไม่ทัน ขอบพระคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

นครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพอย่างสูง และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง สําหรับกําหนดระยะเวลาการก่อสร้าง
นั้น เทศบาลฯ ต้องกําหนดเวลาในสัญญาไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2558 อย่างแน่นอนครับ เพราะว่า
ถ้ากําหนดเกินไปกว่านี้เงินก็จะตกเป็นเงินสะสมไปตามระเบียบฯ ข้อ 59 วรรคสามทันทีนะครับ ฉะนั้น
ในการทําสัญญา ฝ่ายผู้บริหารก็เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง ผมจะระมัดระวังในการตรวจสอบสัญญานะ
ครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมเป็นรายการ ในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสํานักการศึกษา ดังนี้ 

1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนครลําปาง (หอสมุดประชาชนเทศบาลนคร
ลําปาง) จํานวนเงิน 2,500,000 บาท ได้ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ
เทศบาลนครลําปาง ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 โดยจะทําการประมูลในวันที่ 15 กันยายน 2557 
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนครลําปาง (หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง) จํานวนเงิน 
2,500,000 บาท ได้ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศเทศบาลนครลําปาง ลงวันที่ 
15 สิงหาคม 2557 โดยจะทําการประมูลในวันที่ 15 กันยายน 2557 

 

 2. ค่าก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จํานวนเงิน 3,900,000 บาท 
ได้ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกทําการประมูลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2557 แตไ่ด้ยกเลิกเนื่องจากมีผู้ซื้อเอกสารการประมูลเพียง 1 ราย และครั้งสุดท้ายทําการประมูลเมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ซึ่งเทศบาลนครลําปางได้ตกลงรับราคาจากห้างหุ้นส่วนจํากัด สหลําปาง
ก่อสร้างในวงเงิน 3,897,000 บาท และขณะนี้อยู่ระหว่างการทําสัญญาจ้าง สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง
โรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จํานวนเงิน 3,900,000 บาท ได้ประมูลการจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์จํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกทําการประมูลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แต่ได้ยกเลิก
เนื่องจากมีผู้ซื้อเอกสารการประมูลเพียง 1 ราย และครั้งสุดท้ายทําการประมูลเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2557 ซึ่งเทศบาลนครลําปางได้ตกลงรับราคาจากห้างหุ้นส่วนจํากัด สหลําปางก่อสร้างในวงเงิน 
3,897,000 บาท และขณะนี้อยู่ระหว่างการทําสัญญาจ้าง 

 

๔.๔) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภายในอาคาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อที่ 
4.4) ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภายในอาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ผู้ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 
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เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
        จังหวัดลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้า  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง 

หลักการ 
 เพื่อขอให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามีมติอนุมัตใิห้เทศบาลนครลําปางกันเงินค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง ซึ่งเป็นรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวนเงิน 340,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนฝ้า
เพดาน ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ และทาสีภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาล
นครลําปาง) ซึ่งยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินจํานวนนี้ต่อไปอีก โดยขออนุมัติ
กันเงินอีกหนึ่งปี 

เหตุผล 
 เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้
กําหนดไวใ้นข้อ 59 ว่า 

“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี

ความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ

สภาท้องถิ่นได้อีกไมเ่กินระยะเวลาหนึ่งปี 

 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขอ

ขยายเวลาเบิกจา่ยเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง

รายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขอ

อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจา่ยเงินได้ไมเ่กินอีกหนึ่งปีตอ่สภาท้องถิ่นแล้วแตก่รณี 

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการหรือมี

เงินเหลือจา่ยจากเงินดังกลา่ว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 
จึงมีความจําเป็นขอให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามีมติอนุมัติให้เทศบาลนครลําปางกัน

เงินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง จํานวนเงิน 340,000 
บาท ต่อไปอีกหนึ่งปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 ข้อ 59 วรรคแรก 
 ขอไดโ้ปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาต่อไป 
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ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ     กิตติภูมิ  นามวงค์     ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติขออนุมัติกันเงิน
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายหรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ  กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เกี่ยวกับญัตติขออนุมัติ
กันเงินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปางนี้  ผมเห็นด้วยนะครับ
ที่จะให้กันเงินนี้ไว้ แต่ผมอยากจะขอติทางฝ่ายบริหารนิดหนึ่งว่า ไม่ได้มีรายละเอียดให้สภาได้พิจารณา
ตามสมควร มีแต่ตัวเลขกับคําอธิบาย ไม่ได้บอกว่าจํานวนเงิน 340,000 บาทนี้ ทําที่ไหน ทําอะไร  
เมื่อวานนี้ผมไดไ้ปสํารวจสถานที่จริงมาแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้พาไปดูสถานที่ซึ่งอยู่ช้ัน 2 นะครับ แล้วก็
ช้ีให้ดูฝ้าเพดาน และในส่วนพัดลมจะติดตรงไหนก็ยังไม่ทราบ แต่ก็ยังดีที่รู้ว่าทําตรงช้ัน 2  ผมดูแล้วว่า
ฝ้าเพดานมีสภาพเก่า แต่จริงๆ แล้วถ้าจะประหยัดก็จะประหยัดได้ด้วยการ  อาจจะทาสีใหม่ก็อาจจะ
ช่วยได้ แต่ก็ไม่เป็นไรครับ ในเมื่อขอกันเงินมาผมก็จะผ่านให้นะครับ  ทีนี้ผมอยากจะพูดต่อไปอีกนิดหนึ่ง 
คือ เนื่องจากที่ผมไปดูสถานที่แล้วก็พบปัญหาในอาคารหลังนี้โดยเฉพาะห้องน้ําส้วมในส่วนของที่ทํางาน
ของเจ้าหน้าที่มีกลิ่นที่ไม่สะอาดคลุ้งอยูใ่นห้อง ก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่กันได้ยังไงนะครับ ทั้งกลิ่นส้วมกับกลิ่นแอร์
ก็คละคลุ้งกันอยู่ ผมสงสัยว่าคงจะชินแล้ว แต่ผมนานๆ จะเข้าไปทีก็จะอยู่นานไม่ได้ ก็เข้าใจนะครับว่า
อาจจะมีการร่ัวซึมของท่อน้ําทิ้งหรือท่อส้วมอะไรต่างๆ อยู่ด้วยนะครับ ก็อยากจะขอฝากไว้อีกประการ
หนึ่ง คือ ผมก็ได้รับฟังมาจากเจ้าหน้าที่นะครับว่า ก่อนหน้านี้ก็มีน้ําร่ัวลงบนฝ้าเพดานซึ่งขณะนี้ก็แก้ไขไป
แล้ว แต่นานๆ ก็จะมีสักครั้งหนึ่ง ผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับ และอีกประการหนึ่ง คือ เรื่องห้องน้ํา
ที่ต้องไปอยู่ที่ชั้น 2 ซึ่งก็หลายปีมาแล้วที่เคยเสนอเรื่องนี้เข้าสู่สภา และมีการท้วงติงแล้วว่าไม่สมควรอยู่
ช้ัน 2 แต่ก็ยังดึงดันทําจนได้ ก็ผ่านมาหลายปีแล้ว ผมก็คิดว่าถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ หรืออยากจะ
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้โดยสารที่ไปใช้ห้องน้ํา โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่จะต้องเดินขึ้นช้ัน 2 ก็ไม่ใช่
เรื่องง่ายเลยนะครับผู้เฒ่าผู้แก่จะเดินขึ้นช้ัน 2 ซึ่งก็มีระยะที่สูงกว่าทั่วๆ ไปพอสมควร ผมจึงคิดว่าถ้า
เป็นไปได้ เราลองพิจารณาดูพื้นที่บริเวณช้ันล่างใหม่ที่ดูไม่เป็นระเบียบ ลองไปพิจารณาดูว่าเราอาจจะ
รื้อออกหมดให้สถาปนิกเก่งๆ เขียนแบบแปลนดู โดยเราอาจจะลดพื้นที่ของสํานักงานที่ไม่จําเป็นที่ติดต่อ
ผู้โดยสารประจําทุกวัน อาจจะทําเป็นล็อคเล็กๆ แล้วเจ้าหน้าที่ก็ย้ายไปอยู่บนช้ันสอง โซนสําหรับที่
ทํางานเราไม่ต้องเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องไปน่ังกันอยู่ข้างล่าง ซึ่งจริงๆ แล้วผมดูด้วยตาเปล่าแล้วผมคิดว่า
เราออกแบบดีๆ  อาจจะแทรกห้องน้ําไว้ก็ได้ หรือถ้าทําไม่ได้เราก็อาจจะหาลานรอบๆ อาคารซักจุดหนึ่ง
ที่เป็นมุมเป็นขอบทําห้องน้ําให้เข้ากับพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็อาจจะช่วยได้นะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือ
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ห้องน้ําสําหรับผู้พิการก็ยังไม่มีโดยตรง เมื่อมีผู้พิการมาใช้บริการก็ให้ไปใช้บริการในห้องของเจ้าหน้าที่
ซึ่งก็ไม่เป็นสัดส่วน ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ประสิทธิภาพในการใช้เงิน ก็ขอติอีกนิดหนึ่ง
นะครับว่า ต่อไปนี้ผมก็ไม่อยากจะให้มีการขอกันเงินในช่วงท้ายปีงบประมาณแบบนี้อีกนะครับ เพราะ
สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีขนส่งเป็น
ภารกิจที่ได้รับมอบโอนมาให้ดําเนินการต่อ ซึ่งลักษณะงานเป็นงานของเทศพาณิชย์ มันเป็นธุรกิจทําเงิน 
ทํารายไดใ้ห้กับเทศบาล เพราะฉะนั้นผู้บริหารท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็อยากจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะ
ครับ เพราะทุกวันนี้รายได้จากภาษี จากอะไรมา มันก็เป็นเงินจํานวนหนึ่ง และจากงบอุดหนุนก็จํานวน
หนึ่ง แต่ว่ารายได้จากการที่เราหาเองมันมีไม่มาก ซึ่งจริงๆ แล้ว สถานีขนส่งนี้มันเป็นที่เทศบาลฯ ได้รับ
ดําเนินการมาก็คล้ายๆ กับเป็นสัมปทานที่ได้รับมา และในแต่ละปีนั้น ผมก็เห็นมาขอเงินจากเทศบาลฯ 
เข้าไปใช้ ซึ่งผมดูรายการค่าใช้จ่าย รายรับ-รายจ่าย ทุกปีเราจะต้องเอาเงินเข้าไปช่วย จริงๆ แล้วเป็น
เรื่องที่ไม่ถูกต้อง ภารกิจแบบนี้ถ้าเป็นระบบสัมปทานเราทําแล้วยังเข้าเนื้อ ยังขาดทุน ถือว่าไม่เอาไหน 
และถ้างบประมาณฯ ปี 2558 นี่ผมบอกไว้เลย ไม่ใช่ว่าขู่นะครับ ถ้ามาของบประมาณฯ ของเทศบาลฯ 
เข้าไปช่วย ผมอาจจะพิจารณาตัด ถ้ากรณีที่ผมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ในงานนี้จะกลายเป็นว่า
ใช้เงินมือเติบ หมายความว่าอยากจะทําอะไรก็ทํา ไม่ต้องกลัวหรอก เงินไม่มีเดี๋ยวก็เอาเงินของเทศบาลฯ 
เข้าไปใส่อย่างนี้ไม่ได้นะครับ ผมขอแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับในการทํางบประมาณฯ ปี 2558 ผมจะดู
อย่างละเอียด นอกจากนี้แล้ว การสร้างรายได้ของเทศบาลฯ จากเทศพาณิชย์นี้ เรายังมีอีกหลายแห่งที่
จะทําเงินได้  ท่านดูแล้วจะเห็นว่าข้างๆ สถานีขนส่งเราก็มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่อยู่รั้วติดกัน 
รายได้เขาปีหนึ่งเท่าไหร่ แล้วสถานีขนส่งของเรานี้ ผมก็อยากจะย้อนกลับมาเรื่องของการบริหาร เราก็
ต้องคิดว่าต้นทุนเรามีอะไร และรายจ่ายเรามีอะไรบ้าง เราควรจะกําหนดค่าเช่าเพื่อให้เราอยู่ได้ มีกําไร
บางส่วน แม้ว่าเราไม่ใช่ธุรกิจที่หากําไรโดยตรง แต่เราก็ไม่ควรที่จะต้องควักเนื้อเราไปจ่ายนะครับ และ
เราก็มีที่ดินฝ่ังตรงข้ามที่ตลาดเทศบาล 4 หน้า Big C นะครับ บริเวณที่ว่างเปล่านี้ ในแต่ละวันเราไม่มี
รายได้เลยนะครับ จริงๆ แล้วถ้าเราคํานวณรายได้จากผู้ประกอบการในอัตราพื้นที่ขนาดนี้ ปีหนึ่งเราควร
จะมีรายได้นับสิบล้านขึ้นไป แต่เราไมไ่ด้อะไรเลย ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับว่า เราไม่ควรที่จะละเลยรายได้
ส่วนนี้ แต่ผมก็ไม่อยากจะให้คิดว่าเราจะต้องคิดแต่เรื่องกําไรอย่างเดียว เพียงแต่เราอย่าให้สูญเปล่าโดย
ใช่เหตุนะครับ  เรื่องต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่จะพิสูจน์ ในรอบงบประมาณฯ ที่ผ่านมาในปี 2557 ก็
เรียนตามตรงว่ายังไม่เห็นผลงานมากนัก  ก็เห็นมีแต่การสร้างภาพ พูดง่ายๆ ว่ามีแต่ฝีปาก  ฝีมือนี้ยังไม่
เห็นนะครับ ก็ขอว่างบประมาณฯ ในปี 2558 ที่จะเข้ามาในเร็ววันนี้ก็อยากจะให้จัดงบประมาณฯ ที่จะ
สร้างผลงานหรือสร้างอะไรต่างๆ ให้กับเทศบาล แล้วเราก็จะขอให้ท่านได้สร้างผลงานให้กับเทศบาลฯ 
ของเรานะครับ ผมก็มีเรื่องที่จะอภิปรายเพียงเท่านี้ ในญัตตินี้ส่วนตัวผมก็เห็นด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
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ขอบคุณครับท่านประธานฯ ผมก็มีเรื่องของส้วมอีกแล้วครับที่ผมจะต้องขออนุญาตได้พูดอีกซักเล็กน้อย 
สถานีขนส่งผู้โดยสารระดับจังหวัดเป็นหน้าตาของเมืองของจังหวัด   เพื่อบริการประชาชนทั้งประเทศ   
มีส่วนสําคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในการทั้งหลายทั้งปวง  ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหน้าตา และส้วมก็
เป็นหน้าตาที่สําคัญอีกอันหนึ่งอย่างที่ผมกราบเรียนท่านประธานฯ แล้วว่ามีคนเอาส้วมไปหาเสียง ก่อน
จะอภิปรายขอคําตอบจากคณะผู้บริหารซึ่งทําหน้าที่แทนผู้เสนอญัตติคือ นายกิตติภูมิ  นามวงค์ ว่า
ขณะนี้ได้มีการให้สัมปทานเช่า ประมูลดูแลส้วมหรือยัง ผมขอคําตอบนี้ก่อนนะครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

นครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้รับฟังข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลฯ  เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ  ก่อนอื่นก็ขออนุญาตแจ้งสาเหตุที่ท่านนายกฯ  
ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมฯ ในวันนี้ว่า ท่านติดภารกิจในการเดินทางไปดูงานต่างประเทศร่วมกับคณะของ
จังหวัดลําปาง ซึ่งเป็นกําหนดการที่ได้กําหนดไว้นานแล้ว  และก่อนที่จะขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญ  
ท่านนายกฯ ก็ได้ประสานงานกับทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ว่าขอประชุมเป็นวันที่ 15 กันยายน 2557 
ได้หรือไม่ คือเป็นวันที่ท่านได้เดินทางกลับจากต่างประเทศมาแล้ว แต่ก็มีปัญหาอีกว่าวันที่ 15 กันยายน 
2557 เป็นวันสุดท้ายที่จังหวัดกําหนดไว้ว่าจะต้องส่งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ก็ด้วยความ
ปรารถนาดีจากท่านเลขานุการสภาฯ ว่า ถ้าเป็นวันที่ 15 กันยายน 2557 นี้ จะกระช้ันชิดมาก และ
กลัวว่างบประมาณฯ จํานวนตั้งหลายล้านบาทจะตกไป และได้ตกลงกันว่าท่านนายกฯ ก็จะเดินทางไป
ตามกําหนดการเดิม และส่วนการนําเสนอญัตติก็จะเป็นหน้าที่ของกระผมที่จะมาช้ีแจงต่อท่านสมาชิก
สภาฯ แทนนะครับ ซึ่งท่านก็ไมไ่ด้หลบหนไีปไหนนะครับ คิดว่าในการประชุมงบประมาณฯ ประจําปีแล้ว 
ท่านจะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ของท่านนายกฯ อยู่  ในประเด็นที่สองเรื่องของสถานีขนส่ง ผมเห็นด้วยกับ
ท่านสมาชิกฯ ผู้อภิปรายทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างยิ่ง ผมได้รับตําแหน่งในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 และโดย
ตําแหน่งผมก็จะต้องเป็นกรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการของสถานีขนส่งดังกล่าว เราเพิ่งได้รับมอบ
มาจากสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปางในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่นานเลยนะครับ รับมาในสภาพที่ทุกท่านก็
เห็นอยู่นะครับ ทั้งอาคาร ทั้งสถานที่ ทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ ตัวอาคารนี้ก็เป็นตัวอาคารที่สถานีขนส่ง
ออกแบบไว้ดั้งเดิมอยู่แล้ว ในประเทศไทยนี้มีเพียง 2 แห่งเท่านั้นนะครับ คือ จังหวัดลําปาง และจังหวัด
สิงห์บุรี ที่มีส้วมไว้ที่ ช้ัน 2 น่าจะอนุรักษ์เอาไว้ เพราะเหลือแค่ 2 ที่ในประเทศไทยนะครับ ผมไปใช้
บริการสถานีขนส่งบ่อยๆ เมื่อครั้งที่ผมเดินทางไปศึกษาในระดับปริญญาเอกที่กรุงเทพฯ ผมไปทุกวัน
ศุกร์และกลับมาทุกวันอาทิตย์ ก็เห็นสภาพแบบที่ท่านว่า  น่ังในห้องทํางานข้างล่างก็เหม็นกลิ่นนะครับ 
ไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นกลิ่นส้วมในลักษณะที่ส้วมเต็ม ทําให้กลิ่นโชยออกมามาก  เราก็ได้หาทางแก้ไข 
ผมก็เดินไปรอบๆ สถานีขนส่งว่าจะมีที่ไหนบ้างที่เราพอจะย้ายส้วมจากช้ัน 2 ลงมาช้ันล่างได้ ก็กําลังหา
อยู่ว่าควรจะเป็นบริเวณไหนมันถึงจะเหมาะสมมากที่สุดนะครับ บริเวณดังกล่าวค่อนข้างคับแคบมาก 
แต่ว่าตอนนี้เราก็พยายามปรับปรุงสภาพให้ดีขึ้น ส้วมดังกล่าวนี้ก็มีการประมูลให้เอกชนเข้าไปทําความ
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สะอาด และเก็บค่าธรรมเนียมเองไปแล้วนะครับ ซึ่งก็ได้ผลดีบ้างคือมีคนทําความสะอาดอยู่ตลอดเวลา 
แต่ว่ากลิ่นก็ยังไม่หายไปนะครับ ส่วนช้ันล่างในปัจจุบันนี้ กิจการสถานีขนส่งเป็นกิจการที่ประชาชนให้
ความนิยมใช้เป็นอย่างมากนะครับ จะมีคนไปใช้บริการอยู่ตลอดตั้งแต่เช้าไปจนถึงดึก สถานที่คับแคบ 
ไม่เพียงพอ ผู้ที่ประกอบกิจการรถขนส่งมาแจ้งความประสงค์ที่จะขอมาจําหน่ายตั๋วโดยสารเอง ทุกที่จะ
จําหน่ายโดยผ่านผู้แทน ผู้แทนคนหนึ่งก็จะจําหน่ายตั๋วรถโดยสารหลายๆ บริษัท แต่ละบริษัทก็มาขอ
สถานที่ ขอจําหน่ายตัวเอง น่ันหมายความถึงว่าอัตราการใช้สถานีขนส่งของเราทวีความรุนแรงมากขึ้น 
แต่สถานที่เราไม่อํานวยให้นะครับ ในปีหน้านี้หลังจากที่ได้ดูตัวงบประมาณฯ แล้ว ก็ยังมีแค่ซื้อโต๊ะ เก้าอี้
สําหรับผู้โดยสารน่ังใหม่ มีงบประมาณอยู่ประมาณ 4-5 แสนบาท แต่จํานวนที่เราขอกันไว้จํานวน 
340,000 บาท ก็จะเปลี่ยนฝ้าเพดาน และติดพัดลมระบายอากาศ ที่สําคัญที่สุดก็คือทาสีภายใน
อาคารทั้งหมด ซึ่งเป็นงบประมาณที่ไม่มากเลย ผมก็มีความคิดเหมือนกันกับท่านสมาชิกสภาฯ ขอ
อนุญาตเอ่ยชื่อคุณสมบูรณ์ฯ นะครับว่า  เรายังมีสถานที่แห่งหนึ่งตรงตลาดเทศบาล 4 ตรงข้ามกับ Big 
C  หลายปีมาแล้วที่ปล่อยว่างไว้อย่างนั้น ผมก็เสียดายนะครับ ปีๆ หนึ่งมีเอาไว้ให้คนจรจัดเข้าไปนอน
พักผ่อน ปีหนึ่งก็จัดงานเพียงครั้งสองครั้ง เป็นการสูญเปล่าในทางเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง  แต่ว่าพื้นที่ตรง
นั้นเจ้าของที่ดินเขาบริจาคให้กับเทศบาลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้บริการสาธารณะ ติดคําว่า 
“ให้บริการสาธารณะ” เรากําลังตีความอยู่ว่าถ้าเราจะทํากิจการที่เป็นการแสวงหาผลกําไร จะขัดกับ
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาคที่ดินหรือไม่ ตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่เรากําลังศึกษาอยู่  ประเด็นที่สอง คือ เรา
จะต้องลงทุนจ้างศึกษาออกแบบ ซึ่งก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่จะไปหาผู้รับจ้างออกแบบว่าพื้นที่นั้นเหมาะสม
จะทําอะไรที่ดีที่สุด ขณะนี้ก็กําลังอยู่ในระหว่างการหาผู้ชํานาญที่จะมาศึกษาในเรื่องนี้อยู่  มีงบประมาณ
อยู่ประมาณสองแสนบาท ก็ไม่มากเหมือนกัน ผมอยากเรียนให้ท่านทราบว่าทางผู้บริหารนี้ปีแรกก็เป็น
การไหว้ครูนะครับ ไหว้ครูมาปีหนึ่งแล้ว เข้าปีที่สองเราก็เริ่มชกแล้ว ในเรื่องของการเงินต่างๆ ผมมี
ความคิดเห็นเช่นเดียวกับท่านนะครับ  ว่าส่อถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่แย่  ทําไมจะต้องกันใน
ตอนสิ้นปี ทําไมไม่ดําเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณที่สภาได้อนุมัติ เพื่อผลงานจะได้ออกมารับใช้
ประชาชน ผมไม่ได้แก้ตัวแทนท่านผู้บริหาร แต่ผมจะเรียนว่าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมานะครับ 
เพราะท่านนายกฯ ต้องหยุดพักปฏิบัติหน้าที่ถึง 4 เดือนครึ่ง แล้วกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2557 นี้เอง  ก็มีเวลาแค่เดือนเดียว  ปีนี้อาจจะมีอะไรขาดตกบกพร่องอยู่เป็นจํานวนมาก  
ไม่ขอแก้ตัวครับ แตใ่นปี 2558 ในงบประมาณฯ เราได้ตัดรายการที่ฟุ่มเฟือยออกทั้งหมดเลย รายการ
ที่เป็นความสุขของเจ้าหน้าที่หรือความสุขของผู้บริหารเราตัดออกไปจนหมด และนําเงินที่ตัดนี้เข้าไปยัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น ซึ่งก็จะมียอดเงินสําหรับการพัฒนาท้องถิ่นในปี 2558 
มากกว่าในปี 2557 นะครับ ซึ่งจะต้องนําเสนอขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต่อไป ทุกอย่างที่
ท่านสมาชิกฯ ทั้ง 2 ท่านที่ได้กรุณาได้ให้ข้อแนะนํา ผมเห็นด้วยกับท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับ ในฐานะที่
เป็นคนลําปางคนหนึ่ง จะพยายามรีบแก้ไขในปัญหาที่ท่านเสนอแนะ เพราะว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนใน
ระดับล่าง หรือระดับกลางไปใช้บริการอยู่ ขอบพระคุณท่านประธานฯ ครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ผมขออนุญาตได้เรียนต่อที่ประชุมในกรณีที่ท่านรองนายกฯ  ได้ตอบช้ีแจงต่อท่านสมาชิกฯ ที่
ถามว่าทําไมนายกฯ ไม่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และมีประเด็นที่ท่านพูดว่าทางท่านนายกฯ ได้หารือผม
เรื่องการกําหนดวันประชุมนะครับ เพื่อให้เข้าใจถูกต้องตรงกันผมขออนุญาตเรียนช้ีแจงว่า ตามที่ท่าน
ทราบว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางได้เรียกประชุมวิสามัญ มีกําหนดระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 
5-19 กันยายน 2557 ทางผู้บริหารได้เสนอญัตติเข้ามาทั้งหมดที่ผมได้บรรจุในระเบียบวาระนั้น มีอยู่ 
2 ส่วน คือ ญัตติที่เกี่ยวกับกิจการสภาที่พิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ และญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ การพิจารณานี้ ท่านสมาชิกฯ ก็คงทราบว่าจะพิจารณาเหมือนกับญัตติที่
เกี่ยวกับกิจการสภาไม่ได้  มีกําหนดระยะเวลาอยู่ในการพิจารณาวาระแรก วาระที่ 2 และวาระที่ 3 
ทางท่านนายกฯ  ก็ได้เรียนปรึกษาผมว่าในช่วงนี้ถ้าผมกําหนดเร็วแล้วท่านนายกฯ ไม่อยู่   ผมก็บอกว่า
ถ้าท่านจะกําหนดวันที่ 15 จะเป็นปัญหาในประเด็นเรื่องญัตติร่างข้อบัญญัติเพิ่มเติม ถ้าวันที่ 15, 16, 
17, 18, 19 ผมว่าระยะกระช้ันชิดนะครับ สภาต้องพิจารณาสามวาระ เดี๋ยวสมาชิกฯ จะถามว่าทําไม
จะต้องมารวบรัด ผมจึงบอกว่าถ้าท่านยื่นญัตติมาแล้ว ผมบรรจุญัตติแล้ว ถ้าท่านไม่อยู่ช้ีแจงหรือติด
ราชการจําเป็นท่านก็มีอํานาจที่จะมอบให้ท่านรองนายกฯ มาทําหน้าที่ช้ีแจงหรือแถลงญัตติตามที่
ระเบียบฯ ได้ให้อํานาจไว้ ฉะนั้นผมจึงตัดสินใจที่จะนัดประชุมในวันนี้ ประกอบกับในช่วงนั้นทางฝ่าย
กิจการสภา ท่านประธานสภาฯ ก็ติดราชการไปศึกษาดูงาน ท่านรองประธานสภาฯ ก็ปฏิบัติหน้าที่แทน
ท่านประธานสภาฯ และได้หารือกันอย่างรอบคอบแล้วว่าผมจะกําหนดในวันที่ 10 กันยายน 2557 
เพื่อให้ท่านได้พิจารณาข้อบัญญัติอย่างรอบคอบ ตรงนี้ผมจึงขอนําเรียนต่อท่านสมาชิกฯ  ให้ได้เข้าใจ
ตรงนี้ด้วย และอีกประการสําคัญนะครับ อย่างที่ท่านรองนายกฯ บอกว่างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ 
เมื่อผ่านสภาวันนี้แล้วจะสิ้นสุดระยะเวลาในวันที่ 30 กันยายน 2557 ดําเนินการไม่ทันหรอกครับ ต้อง
ให้ระยะเวลาทางสภาพิจารณา แล้วนําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่ออนุมัติมาแล้วก็จะมีการกันเงินอีก 
ผมจึงเรียนช้ีแจงอย่างนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง คําถามที่ผมได้เรียนกับท่านประธานฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการรับสัมปทานเมื่อ
สักครู่นี้ก็ยังไม่ได้รายละเอียด เป็นเงินเท่าไหร่อย่างไร แต่ก็ไม่เป็นไรครับ ก็อยากจะเรียนท่านประธานฯ 
ว่าเทศบาลฯ ไม่ใช่สถานที่สําหรับใครก็ได้ที่จะมาซ้อมมวย ต้องมืออาชีพ ไม่ใช่ขึ้นมาปีแรก ถ้าอย่างนั้น
ผมจะถามว่า แล้วสี่ปีนี้จะต้องซ้อมมวยกันอีกกี่ยก เรียนท่านประธานฯ ตรงๆ ว่าถ้าผมเป็นอยู่ในหนึ่ง
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คณะผู้บริหาร ผมอายตัวเอง ผมรับไม่ได้ อุทิศตนเองมาแล้วเพื่อที่จะทํางานให้บ้านเมือง แต่มาหา
สถานที่ซ้อมมวยครับ เปรียบเทียบกันไม่ได้จริง น่าสมเพช การอุทิศตนทํางานเพื่อบ้านเมืองนั้น
หมายความว่า เราต้องพร้อมทุกประการ  ทั้งในด้านอาชีพการงานที่จะไม่ไปเบียดบัง ฉ้อฉล คอรัปช่ัน 
ทั้งในเรื่องความรู้ ความสามารถ ทั้งในเรื่องการมีใจเผื่อแผ่เมตตาที่จะอาสามา ขจัดความเดือดร้อน 
ความทุกข์ยาก ทั้งหลายทั้งปวง ก็เรียนว่าผมอายนะครับ ที่จริงแล้วผมได้เคยคุยกับผู้รับเหมาสัมปทาน 
มีประชาชนหลายคนบ่น แต่ว่าด้วยจํากัดสถานที่เขาก็ทําเต็มที่ในการดูแลความสะอาด ซึ่งในแบบแปลน
ดั้งเดิมนั้น ท่านไปดูช้ัน 2 ช้ัน 3 อาจจะ 10 ปีที่แล้วคนออกแบบเขาทําไว้ดีมาก ข้างบนเป็นสถานที่
ร้านอาหารอย่างหรูได้เลย แต่ขณะนี้มันถูกทิ้งร้างว่างเปล่ามาไม่รู้กี่ปีแล้วตั้งแต่รับโอนมา พื้นที่ช้ัน 2 
พื้นที่หลายร้อยตารางเมตรที่สามารถจะทําเงินทําประโยชน์ให้ได้ แล้วก็ให้บริการ หัวใจก็คือต้องบริการ
ประชาชนผู้โดยสารนะครับ ส่วนในรายได้นั้นที่จะตามมาก็ขึ้นอยู่ฝีมือและความสามารถของผู้บริหารว่า
จะทําได้ไหม บริการได้แล้วยังได้กําไรออกมาเลี้ยงตัวเอง อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้ดี ก็คง
อภิปรายสั้นๆ เท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติขออนุมัติกันเงินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภายใน
อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขณะนี้เวลา 12.20 น. ผมขอ
พักการประชุมฯ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และเริ่มประชุมฯ ในเวลา 13.30 น. นะครับ เชิญครับ 
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 

๔.๕) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติรับสิทธิการให้ใช้ที่ราชพัสดุ 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อที่ 

4.5) ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติรับสิทธิการใหใ้ช้ที่ราชพัสดุ   ขอเชิญฝ่ายบริหาร 

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ผู้ได้รับมอบหมายจาก นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 
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เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติรับสิทธิการใหใ้ช้ที่ราชพัสดุ 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้า  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติรับสิทธิ
การใหใ้ช้ที่ราชพัสดุ 

หลักการ 
 เพื่อขอให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามีมติอนุมัติให้เทศบาลนครลําปางรับสิทธิการให้ใช้
ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป. 72 (บางส่วน) ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง เนื้อที่ประมาณ 1-๓-15 ไร่ เพื่อรื้อถอนอาคารศาลหลักเมือง (หลังเดิม) และก่อสร้างอาคาร
ศาลหลักเมืองลําปางใหม่พร้อมปรับภูมิทัศนโ์ดยรอบ 

เหตุผล 
 เนื่องจากจังหวัดลําปางตามหนังสือ ที่ กค 0311.52/13449 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 
ได้อนุญาตให้เทศบาลใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป. 72 (บางส่วน) ตําบลหัวเวียง 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เนื้อที่ประมาณ 1-3-15 ไร่ เพื่อรื้อถอนอาคารศาลหลักเมือง
ลําปาง (หลังเดิม) และก่อสร้างอาคารศาลหลักเมืองหลังใหม่พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบ โดยให้
เทศบาลนครลําปางลงนามในบันทึกรับทราบแนวเขตที่ราชพัสดุและแบบยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข 
การใช้ที่ราชพัสดุ แล้วจัดส่งไปให้สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ลําปางเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 ได้กําหนดไวใ้นข้อ 9 ดังนี้ 
 “ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ 
ให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทําดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน 
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือทรัพย์สินนั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสภาจังหวัด สภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล หรือสภาเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี และ 
ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้กําหนดไว้ และไม่มีระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหา
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กําหนดไวใ้นหมวดนี้” 
 เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบของทางราชการ เทศบาลนครลําปาง 
จึงขอให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาอนุมัติให้เทศบาลนครลําปางรับสิทธิการให้ใช้ที่ราชพัสดุ 
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป. 72 (บางส่วน) ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เนื้อที่
ประมาณ 1-2-15 ไร่ เพื่อรื้อถอนอาคารศาลหลักเมือง (หลังเดิม) และก่อสร้างอาคารศาลหลักเมือง
ลําปางใหม่พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 ข้อ 9 วรรคแรก 
 ขอไดโ้ปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาต่อไป 
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ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ     กิตติภูมิ  นามวงค์     ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติขออนุมัติรับสิทธิการ
ใหใ้ช้ที่ราชพัสดุ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ผมมีข้อสังเกต 
คือ แนวเขตราชพัสดุที่เราต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขภาระผูกพันในอนาคตแบบไหน หรือเทศบาลฯ 
เราต้องรับภาระอะไรบ้าง เงื่อนไขมีอะไรบ้าง ไม่มีรายละเอียดประกอบมาเลยผมก็ไม่รู้จะพิจารณายังไง
ครับท่านประธานฯ ก็อยากจะรู้เงื่อนไขที่เทศบาลฯ ได้ตกลงกับราชพัสดุนี้มีอะไรบ้าง และภาระผูกพัน 
ในอนาคตจะมีอะไรที่เสียเปรียบบ้าง ผมไม่รู้ในรายละเอียดนะครับ จึงอยากขอให้ทางฝ่ายบริหารช่วย
ช้ีแจงด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

นครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม  
นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง สําหรับเงื่อนไขของการรับสิทธิการใช้ 
ที่ราชพัสดุนั้น คือ ต้องรื้ออาคารศาลหลักเมืองหลังเดิมออกนะครับ แล้วก่อสร้างอาคารศาลหลักเมือง
ใหม่พร้อมปรับภูมิทัศนโ์ดยรอบ หลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วเทศบาลฯ ก็มีพันธะผูกพันที่จะต้องเป็นผู้ดูแล
และบํารุงรักษาตลอดไปจนกว่าจังหวัดจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ผมมีข้อ
สงสัยว่า ในเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวานี้ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป. 72 
อยู่ตรงไหนครับ หรือว่าเป็นพื้นที่ใหม่หรือเป็นพื้นที่เก่า ซึ่งในญัตตินี้ไม่ได้บอก จึงขอให้ทางฝ่ายบริหาร
ช่วยอธิบายหน่อยครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

นครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นาย
สมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง สําหรับสถานที่ก็เป็นสถานที่เดิมในปัจจุบันนี้ครับ 
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เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา ก็จะเป็นพื้นที่ที่จะเป็นบริเวณโดยรอบ จะมีพื้นที่ที่จะครอบคลุม
โดยรอบ แต่หลักการใหญ่ก็คือศาลหลักเมืองหลังเดิมก็ยังคงอยู่ที่เดิม เพียงแต่รื้อถอนออกแล้วก่อสร้าง
ปรับปรุงใหม่ตามแบบแปลน และแบบแปลนก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากทางจังหวัดอีกทีหนึ่งครับ 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ตั้งใจไว้แล้วว่าจะพูดให้น้อยที่สุดครับท่านประธานฯ ผมก็มีเรื่องอภิปราย คือ กรณีเช่นนี้คณะผู้บริหาร
หรือว่าจะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่แทนยังไงก็แล้วแต่ ควรจะเตรียมรายละเอียดให้มากกว่านี้ เช่น แผนผัง 
ภาพประกอบ เป็นต้น ผมจําได้ว่าครั้งก่อนๆ ในการประชุมฯ การอภิปรายหลายๆ ครั้งเคยมี แต่กับ
พื้นดินแปลงที่ว่านี้ก็ยังไม่เคยเห็น ถ้าท่านบอกว่า 1 ไร่เศษ อยู่ตรงหลังเดิมนั้น บางท่านก็อาจจะทราบ
แล้ว แต่บางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบ ก็ควรจะมีรายละเอียดประกอบเป็นหลักฐานด้วย เพื่อให้การ
พิจารณาในห้องประชุมฯ แห่งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เข้าใจและครบถ้วนสมบูรณ์ ตาม
เจตนารมณ์ ให้เกิดประโยชน์แต่ท้องถิ่น แก่บ้านเมือง การที่ทําอะไรแบบมักง่ายฉาบฉวยอย่างนี้ สมควร
ได้รับคําตําหนิ อยู่ด้านทิศไหน กว้างยาวกี่เมตรกี่วา จะไปเออออนึกว่าเขารู้ นึกว่าเขาทราบแล้ว เป็นไป
ไม่ได้ หลักหมุดป้ายไม่ได้แสดงชัดเจนว่า แปลงที่ว่านี้ทิศตะวันออกจดตรงไหน มีหลัก มีป้ายแสดง
หรือไม่ ถึงแม้ว่าผมจะเคยเดินแถวนั้นก็ตามผมก็ไม่ทราบขอบเขต และอาณาบริเวณ ผู้ยื่นญัตติควรที่
จะต้องรายละเอียดช้ีแจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เห็นภาพได้นะครับ เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลามาน่ัง
ซักถาม ผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ สําหรับผู้ที่อยากจะทําหน้าที่ฝ่ายบริหาร ถ้าเราไม่ทําอะไรให้ครบถ้วน
แบบนี้ ก็จะยืดยาวและเยิ่นเย้อต่อไป ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติขออนุมัติรับสิทธิการให้ใช้ที่ราชพัสดุ  สมาชิกฯ 
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น เห็นชอบจํานวน 16 เสียง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น  
ไม่มีนะครับ มติเป็นเสียงข้างมากเห็นชอบจํานวน 16 เสียง 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเสียงข้างมาก จํานวน 16 เสียง เห็นชอบอนุมัติให้รับสิทธิการ
ใหใ้ช้ที่ราชพัสดุ 

 

๔.๖) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํานักการช่าง และกันเงินไว้จ่ายอีกหน่ึงปี 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อที่ 
4.6) ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักการช่าง และกันเงินไว้จ่ายอีกหนึ่งปี  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
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นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ผู้ได้รับมอบหมายจาก นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไ้ขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
       พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักการช่าง และกันเงินไว้จ่ายอีกหนึ่งปี 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้า  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักการช่าง และ
กันเงินไว้จ่ายอีกหนึ่งปี 

หลักการ 
 เพื่อขอให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามีมติอนุมัตใิห้เทศบาลนครลําปาง 
 1. แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ
สํานักการช่าง ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพื่อดําเนินการปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจรพร้อมดวงโคม จํานวน 8 แห่ง ได้แก่ แยก
แบงค์ชาติ, แยกหมอพิเชษฐ์, แยกไตรภพ, แยกขนส่ง ถนนพหลโยธิน, แยกเฮือนสายคํา, แยกวัดศรีบุญ
เรือง, แยกดอนปาน และแยกศรีชุม และเพื่อดําเนินการปรับปรุงดวงโคมไฟสัญญาณจราจร จํานวน 4 
แห่ง ได้แก่ แยกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลําปาง, แยกปศุสัตว์, แยกบุญถึง และแยกเพ็ญ
ทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
- ค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร
พร้อมดวงโคม ชนิด LED จํานวน 8 แห่งๆ ละ 
450,000 บาท เป็นเงิน 3,600,000 บาท 
ประกอบด้วย 
1) เปลี่ยนโคมไฟสัญญาณจราจร หลอด LED Ø 
300 มม. แบบเดี่ยว ชนิด 3 ดวงโคม  
พร้อมตัวเลขนับเวลาถอยหลัง จํานวน 8 ชุด 
2) เปลี่ยนชุดควบคุมไฟสัญญาณจราจร  
จํานวน 1 ชุด 
3) ทาสีเสาไฟสัญญาณจราจร ตู้ควบคุม และอื่นๆ 
สําหรับติดตั้ง 
     แยกแบงค์ชาติ 
     แยกหมอพิเชษฐ์ 
     แยกไตรภพ 

- ค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร
พร้อมดวงโคม ชนิด LED จํานวน 8 แห่งๆ ละ 
450,000 บาท เป็นเงิน 3,600,000 บาท 
ประกอบด้วย 
1) เปลี่ยนโคมไฟสัญญาณจราจร หลอด LED Ø 
300 มม. แบบเดี่ยว ชนิด 3 ดวงโคม  
พร้อมตัวเลขนับเวลาถอยหลัง จํานวน 4 ชุด  
ชนิด 4 ดวงโคม พร้อมตัวเลขนับเวลาถอยหลัง 
จํานวน 4 ชุด 
2) เปลี่ยนชุดควบคุมไฟสัญญาณจราจร  
จํานวน 1 ชุด 
3) ทาสีเสาไฟสัญญาณจราจร ตู้ควบคุม และอื่นๆ 
สําหรับติดตั้ง 
     แยกแบงค์ชาติ 
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     แยกขนส่ง ถนนพหลโยธิน 
     แยกเฮือนสายคํา 
     แยกวัดศรีบุญเรือง 
     แยกดอนปาน 
     แยกศรีชุม 
- ค่าปรับปรุงดวงโคมไฟสัญญาณจราจร ชนิด 
LED จํานวน 3 แห่งๆ ละ 370,000 บาท เป็น
เงิน 1,110,000 บาท ประกอบด้วย 
1) เปลี่ยนโคมไฟสัญญาณจราจร หลอด LED Ø 
300 มม. แบบเดี่ยว ขนิด 3 ดวงโคม  
พร้อมตัวเลขนับเวลาถอยหลัง จํานวน 8 ชุด 
2) ทาสีเสาไฟสัญญาณจราจร ตู้ควบคุม และอื่นๆ 
สําหรับติดตั้ง 
     แยกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลําปาง 
     แยกปศุสัตว์ 
     แยกบุญถึง 
- ค่าปรับปรุงดวงโคมไฟสัญญาณจราจร ชนิด 
LED แยกเพ็ญทรัพย์ เป็นเงิน 460,000 บาท 
ประกอบด้วย 
1) เปลี่ยนโคมไฟสัญญาณจราจร หลอด LED Ø 
300 มม. แบบเดี่ยว ขนิด 4 ดวงโคม  
พร้อมตัวเลขนับเวลาถอยหลัง จํานวน 8 ชุด 
2) ทาสีเสาไฟสัญญาณจราจร ตู้ควบคุม และอื่นๆ 
(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

     แยกหมอพิเชษฐ์ 
     แยกไตรภพ 
     แยกขนส่ง ถนนพหลโยธิน 
     แยกเฮือนสายคํา 
     แยกวัดศรีบุญเรือง 
     แยกดอนปาน 
     แยกศรีชุม 
- ค่าปรับปรุงดวงโคมไฟสัญญาณจราจร ชนิด 
LED จํานวน 3 แห่งๆ ละ 370,000 บาท เป็น
เงิน 1,110,000 บาท ประกอบด้วย 
1) เปลี่ยนโคมไฟสัญญาณจราจร หลอด LED Ø 
300 มม. แบบเดี่ยว ขนิด 3 ดวงโคม  
พร้อมตัวเลขนับเวลาถอยหลัง จํานวน 4 ชุด ชนิด 
4 ดวงโคม พร้อมตัวเลขนับเวลาถอยหลัง จํานวน 
4 ชุด 
2) ทาสีเสาไฟสัญญาณจราจร ตู้ควบคุม และอื่นๆ 
สําหรับติดตั้ง 
     แยกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลําปาง 
     แยกปศุสัตว์ 
     แยกบุญถึง 
- ค่าปรับปรุงดวงโคมไฟสัญญาณจราจร ชนิด 
LED แยกเพ็ญทรัพย์ เป็นเงิน 460,000 บาท 
ประกอบด้วย 
1) เปลี่ยนโคมไฟสัญญาณจราจร หลอด LED Ø 
300 มม. แบบเดี่ยว ขนิด 4 ดวงโคม  
พร้อมตัวเลขนับเวลาถอยหลัง จํานวน 8 ชุด 
2) ทาสีเสาไฟสัญญาณจราจร ตู้ควบคุม และอื่นๆ 
(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

 

 2. กันเงินในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักการช่าง 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ซึ่งยังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินจํานวนดังกล่าวต่อไปอีก โดยขออนุมัติกันเงินอีกหนึ่งปี 
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ตามรายการต่อไปนี้ 
    2.1 ค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจรพร้อมดวงโคม ชนิด LED จํานวน 8 แห่งๆ ละ 
450,000 บาท เป็นเงิน 3,600,000 บาท ตามคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ใหมใ่นข้อ 1 
    2.2 ค่าปรับปรุงดวงโคมไฟสัญญาณจราจร ชนิด LED จํานวน 3 แห่งๆ ละ 370,000 บาท 
เป็นเงิน 1,110,000 บาท ตามคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงใหมใ่นข้อ 1 
    2.3 ค่าปรับปรุงดวงโคมไฟสัญญาณจราจร ชนิด LED แยกเพ็ญทรัพย์ เป็นเงิน 460,000 บาท 

เหตุผล 
 เนื่องจากคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตามรายการเดิมระบุไว้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และ
จําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนของโคมไฟสัญญาณจราจร รวมถึงการตรวจสอบระบบ
ไฟสัญญาณจราจรเดิม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับงานทาสีเสา
ไฟสัญญาณจราจรและตู้ควบคุม สํานักการช่างสามารถดําเนินการได้เอง จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ซึ่งกําหนดไว้ในข้อ 29 ว่า “การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  และ
เนื่องจากรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังกล่าวยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันและมีความจําเป็น
จะต้องใช้เงินจํานวนนี้ต่อไป จึงขออนุมัติกันเงินอีกหนึ่งปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ซึ่งกําหนดไวใ้นข้อ 59 ว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอ่สภาท้องถิ่นได้อีกไมเ่กินระยะเวลาหนึ่งปี 

 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขอ

ขยายเวลาเบิกจา่ยเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขอ

อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจา่ยเงินได้ไมเ่กินอีกหนึ่งปีตอ่สภาท้องถิ่นแล้วแตก่รณี 

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการหรือมี

เงินเหลือจา่ยจากเงินดังกลา่ว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 
 ขอไดโ้ปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ     กิตติภูมิ  นามวงค์     ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักการช่าง และ
กันเงินไว้จ่ายอีกหนึ่งปี จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่จะได้แสดงความคิดเห็นในญัตตินี้ 
ผมเห็นว่าบรรยากาศการประชุมฯ ก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับ ทางสมาชิกฯ ที่ประชุมฯ ก็เห็นพ้องกับ
การแก้ไขในการเสนอญัตติมาหลายญัตติแล้ว ก็เป็นที่น่าชื่นชมนะครับว่า วันนี้ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติ
ต่างๆ มาแล้ว ผมอยากให้เป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับ อยากให้ท่านรองนายกฯ เป็นนายกฯ จังเลยนะ
ครับ เพราะว่าท่านตอบคําถามและช้ีแจงอะไรต่างๆ ด้วยมิตรภาพ หลักการและเหตุผลที่ดี คงไม่ต้อง
เอ่ยนะครับว่าอยากให้เป็นเพราะอะไร สิ่งที่ได้เสนอมานี้ ในญัตตินี้ผมไม่ขัดข้องนะครับที่จะทําแล้วให้เกิด
ประโยชน์ แต่ผมก็มีข้อสังเกตนะครับว่าใช้เงินเยอะอยู่พอสมควร ทําไมมีเวลาตั้ง 1 ปีที่ผ่านมาไม่ทําครับ 
ก็คงจะต้องเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการอยู่ดีนะครับ ไม่ใช่ว่าเสียแล้วมาซ่อม แต่นี่บางอย่างยังดีอยู่ 
เราเพียงแต่ปรับปรุง ฉะนั้นเวลากระช้ันชิดอย่างนี้ ผมเป็นห่วงนะครับ เพราะว่านโยบายของผู้บริหารเขา
บอกมาอยู่แล้วว่า  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการในการทํางาน  ซึ่งผมไม่ได้ตําหนิข้าราชการประจํา
นะครับ แต่ว่าในระบบของการบริหารจัดการนั้น ผู้ควบคุมบริหารจัดการจะต้องดูแลเอาใจใส่ ระยะเวลา
เกือบปีที่เราอนุมัติงบประมาณใหไ้ปแล้ว แต่เหลือเวลาอีกสิบกว่าวัน ยี่สิบวันเพิ่งจะมาทํานะครับ และขอ
กันเงินไปใช้ปีหน้า เป็นเหตุผลที่ไม่งามเลยนะครับ ต้องขออนุญาตเอ่ยไว้ตรงนี้ ถ้าไปกระทบท่านใด แต่
ผมเรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจและความเป็นห่วง เทศบาลฯ เป็นเทศบาลอันดับหนึ่ง เป็นพี่ใหญ่ในจังหวัด
ลําปาง เทศบาลนครมีบุคลากรหลายร้อยคน  มากกว่าเทศบาลอื่นๆ มีงบประมาณเยอะแยะมากมาย 
คงปฏิเสธไมไ่ด้ว่าเงินจํานวนสองสามล้านบาทที่ท่านได้ขอกันไว้นี้ ไม่มีนะครับ มีมาตั้งแต่ต้นถูกไหมครับ 
แต่การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น การขอแก้ไขข้อความเดิมจาก 3 ดวง เป็น 4 ดวง ซึ่งดีขึ้นแน่นอนใน
หลักการนะครับ แต่จะให้สวยงามนั้นไหนๆ ก็จะทําแล้ว อาจจะต้องมองถึงความบกพร่องของวัสดุที่ใช้
หรืออุปกรณ์ที่ใช้อยู่ แน่นอนครับท่านเห็นว่า 4 ดวง ดีกว่า 3 ดวง LED จะดีกว่าหลอดธรรมดา แต่น่ัน
คือระบบที่ใช้กันทั่วไป ถามว่าปัญหารถติด การจราจรติดขัดอยู่ที่ไฟเขียวไฟแดงใช่หรือไม่ อาจจะเป็น
กรณีชํารุดหรือเสียหายใช้การไม่ได้ แต่ท่านไปศึกษาจริงๆ จังๆ หรือยังว่า ไหนๆ เราจะทําแล้ว  ปัญหา
รถติดทั้งหลายอาจจะไม่เป็นผลที่จะทําให้รถติดเนื่องจากไฟเขียวไฟแดง แต่อาจจะติดเพราะรถจอดผิดที่
ผิดทาง จอดไม่เป็นที่ในช่วงเวลาเช้า หรือเราติดสัญญาณไฟเขียวไฟแดงแล้ว เราห้ามได้เฉพาะรถสัญจร 
แต่เราได้ไปดูเรื่องผลกระทบที่เกี่ยวกับผู้ที่จะข้ามถนนหนทางหรือไม่ ไหนๆ เราจะเพิ่มแล้ว ผมไปเห็นที่
ตลาดหลักเมือง เวลาเราจะข้ามถนนทีหนึ่งนั้น ไม่มีไฟเขียวไฟแดงนะครับ แล้วรถก็ติด ถามว่าถ้าเรา
มองเห็นถึงศักยภาพ เราสามารถทําไฟเขียวไฟแดงสําหรับคนข้ามได้หรือไม่ ไหนๆ ท่านจะศึกษา ท่านจะ
ทําในระบบที่ดีแล้ว ก็ช่วยคนข้ามถนนได้ ไม่ใช่ช่วยเฉพาะยานพาหนะนะครับ เงินสองสามล้านบาทถ้า
ท่านเพิ่มในส่วนที่ไม่ต้องแก้ไขที่ดีอยู่แล้ว แต่เอามาทําเพิ่มตรงนี้ ในงบประมาณที่เรามีอยู่ ผมคิดว่าได้
ประโยชน์มหาศาล ไม่ว่าจะเป็นหน้าโรงเรียน ท่านก็เห็นอยูโ่รงเรียนลําปางกัลยาณี โรงเรียนบุญวาทย์จะ
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ข้ามถนนที เลิกโรงเรียนมาถ้าไม่มีจราจรอยู่ ตายเลยนะครับเด็กๆ และเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ขับรถเป็นแบบ
ไหน แต่ถ้ามีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงสําหรับให้เด็กข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียน เช่น วิทยาลัย
อาชีวศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์ โรงเรียนกัลยาณี หรือมหาวิทยาต่างๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ เรา ถนน
เส้นนี้รถก็เยอะแยะในช่วงเช้า ผมเห็นใจนะครับถ้าท่านสังเกตสิ่งเหล่านี้ผมว่าอาจจะไปช่วยในการบริหาร
จัดการใหโ้รงเรียนได้ ก็เป็นพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ เราเหมือนกัน ผมก็อยากจะฝากเรียนไว้ ซึ่งในภาพรวม
ผมไม่ขัดข้องนะครับ แต่ว่าไหนๆ ท่านบริหารได้อยู่แล้ว การกันเงินทั้งหลายเอาไปใช้นั้นยังไม่ได้ใช้ แต่ว่า
เอาไปใช้ในปีหน้า ถ้าท่านเผื่อแผ่ได้สําหรับเด็กและเยาวชน ท่านก็สามารถปรับปรุงโครงการนี้ได้ในวงเงิน
จํานวนนี้ ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับ เพราะว่าดูแล้วหลายๆรายการก็ยังดีอยู่ ไม่จําเป็นต้องไป
เปลี่ยนใหม่ แต่ทาสใีหมใ่ห้สวยขึ้นได้ แล้วเอาส่วนที่ขาดตกบกพร่องไปเราก็เอาไปเพิ่มเติมในส่วนที่มันไม่
มีหรือขาดอยู่ หรือว่ามีความจําเป็นในสิ่งเหล่านี้อยู่ ก็ฝากเรียนไว้แค่นี้ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายประชัญ  บุญสูง 

นายประชัญ  บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายประชัญ  บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ผมมี
ข้อสังเกตว่า ปริมาณงานของเดิมกับของใหม่ ของเดิมนั้นมีการทาสีสัญญาณจราจรตู้ควบคุมนะครับ แต่
ว่าของใหม่ไม่มีงานทาสี แล้วบอกเหตุผลว่า “ประกอบกับงานทาสีเสาไฟสัญญาณจราจรและตู้ควบคุม 
สํานักการช่างสามารถดําเนินการได้เอง” ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะใช้งบประมาณที่ไหนมา
ดําเนินการในงานการทาสีเสาไฟสัญญาณจราจร ขอตั้งข้อสังเกตเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

นครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ก่อนอื่นขอกราบขอบพระคุณที่อวยพรให้ผมได้
เป็นว่าที่นายกฯ นะครับ ด้วยความปรารถนาดีจริงๆ แล้ว ผมไม่ได้เกิดมาเป็นนักการเมืองนะครับ สูงสุด
ของผมก็คือการมาเป็นมืออาชีพ เป็นรองนายกฯ เท่านั้นเอง เพราะว่าไม่ได้เกิดมาเป็นนักการเมือง
โดยเฉพาะ ก็ขอบพระคุณในความหวังดีของท่าน และที่เห็นด้วยกับท่านว่าบรรยากาศการประชุมฯ ดีขึ้น 
ซึ่งผมคิดว่าการบริหารงานเทศบาลฯ ของเรานั้น เรามีองค์กรที่เกี่ยวข้อง 2 องค์กร คือ องค์กรสภา
เทศบาล และองค์กรฝ่ายผู้บริหาร  ซึ่งองค์กรสภาเทศบาลนั้นก็เปรียบเหมือนสมอง เป็นส่วนที่คอย
ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน ส่วนผู้บริหารนั้นมีหน้าที่ที่
จะดําเนินตามที่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของเทศบาลไป การ
ทํางานของผู้บริหารในบางครั้งผมคิดว่าถ้าขาดฝ่ายสภาเทศบาลแล้ว ผมคิดว่าประสิทธิภาพประสิทธิผล
ในการทํางานคงจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างลําบาก ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับ ส่วนปัญหาในเรื่องของ
ระบบการจราจรของเขตเทศบาลฯ นั้น ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกฯ เป็นอย่างยิ่งเลยว่าระบบการจราจร
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ในเขตเทศบาลฯ เราเริ่มมีปัญหาในการใช้ขึ้นมาแล้วในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับ ผมขออนุญาต
เรียนช้ีแจงว่า เทศบาลฯ เองไม่มีอํานาจในการจัดการจราจรนะครับ เรามีอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะใน
เรื่องของการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับทางฝ่ายที่เขามีอํานาจหน้าที่ ผู้ที่มีอํานาจจัดการจราจรคือเจ้า
พนักงานจราจรจังหวัดลําปาง ซึ่งก็หมายถึงผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปางน่ันเองนะครับ ส่วน
เทศบาลฯ เราไม่มีอํานาจตามกฎหมายเลย แต่ในข้อเท็จจริงแล้วเราก็มีการร่วมมือกันอยู่ตลอดเวลา 
ระหว่างฝ่ายตํารวจกับฝ่ายเทศบาลฯ นะครับ ทางเทศบาลฯ เคยอนุมัติงบฯ ในการศึกษาระบบ
การจราจรในเขตเทศบาลฯ ขึ้นใหม่ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการหาผู้รับจ้าง ซึ่งมีความรู้ ความชํานาญใน
เรื่องการจัดระบบจราจรอยู่ ระบบจราจรของเราจะต้องได้รับการศึกษาออกแบบนะครับ เพราะว่าเมื่อ
ดําเนินการไปแล้ว ถ้ามีปัญหามาแกไ้ขใหม่ก็จะต้องเป็นการสูญเปล่าอีก  และอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านได้ให้
ข้อเสนอแนะในเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานนั้น ผมเห็นด้วยกับท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกรณี
ที่ว่า ทําไมสภาให้เวลาผู้บริหารตั้งปีหนึ่ง ปีหนึ่งมีตั้ง 12 เดือน ทําไมฝ่ายบริหารถึงไม่สามารถ
ดําเนินการจัดการในเรื่องนี้ได้ ยอมรับเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า เป็นสิ่งที่น่าอับอายขายหน้าสําหรับฝ่าย
บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผม แต่ก็ได้เรียนให้ท่านได้ทราบว่า ในปีที่ผ่านนี้ทางเทศบาลฯ เราเจอ
วิกฤตการณ์เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับ มันทําให้ผู้บริหารของเทศบาลฯ 
ไม่มีเวลาในการปฏิบัติงานเกือบ 5 เดือนในปีที่ผ่านมา ตรงนี้ไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวนะครับ เพียงแต่ขอ
ความเห็นใจจากท่าน ประการที่สอง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเรา โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของสํานักการ
ช่าง เทศบาลฯ ดูเหมือนใหญ่นะครับ มีพนักงานเทศบาลไม่ใช่จํานวนร้อย  แต่เป็นจํานวนพัน  แต่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในสํานักการช่างนั้น  หาค่อนข้างยากในท้องถิ่น เราดําเนินการสอบหลายครั้งแล้ว แต่
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการเราไม่สามารถจัดสรรได้ ต้องขอความช่วยเหลือไป
ยังส่วนกลางคือกรุงเทพให้เขาเปิดสอบแล้วให้เขาส่งมาให้เรา เราเจอวิกฤตการณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่
ของเราถูกให้ออกจากราชการไป 2-3 ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล 
วิกฤตการณ์ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดิน 4 ครั้ง ตรงนั้นเป็นปัญหาในแง่ข้อเท็จจริงที่เรายอมรับอยู่นะครับ 
ในปีต่อไปผมก็ยังขอยืนยันกับทางสภาเทศบาลฯ ว่า ผมเองก็คงจะต้องรับภาระในการที่เราจะต้องทํา
ตารางงานการปฏิบัติงานไว้  งานไหนที่เข้าสู่การขยายในปีที่สองแล้ว น่ันหมายถึงงานที่จะต้อง
ดําเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วนะครับ และต่อไปในการที่จะขอขยายตัดฝากไว้หนึ่งปีก็จะเป็นลําดับที่รอง
ลงไปอย่างนี้นะครับ และที่สําคัญที่สุดก็คือว่า ถ้าดําเนินไม่ทันภายใน 2 ปีแล้ว เงินก็จะตกเป็นเงินสะสม
ไป ซึ่งก็หมายความว่าทั้งฝ่ายบริหาร และฝ่ายประจําเองคงจะต้องรับภาระความรับผิดชอบตรงนี้ไปนะ
ครับ ในปีหน้านี้ขอเรียนท่านอีกครั้งหนึ่งว่า เราจะพยายามปรับปรุงการบริหารภายในของเรา ทั้งส่วน
ระบบของผู้บริหาร และระบบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว  ทันใจ  ทันต่อ
เวลา  และทันต่อความต้องการในท้องถิ่น  สําหรับในญัตตินี้ถ้าท่านให้ความเห็นชอบแล้ว จะช่วยให้
ระบบการจราจรส่วนหนึ่งลื่นไหลด้วยดี ในบางที่ดําเนินการเป็นระยะเวลาเกือบ 10 กว่าปี แล้วนะครับ 
ยกตัวอย่างง่ายๆ ก็คือ แยกโรงเรียนไตรภพ วันนี้ใช้งานได้ พรุ่งนี้ใช้งานไม่ได้ เวลาฝนตกหน่อยไฟก็ดับ 
ใช้การไมไ่ดไ้ป 3-4 วัน  และในแยกอื่นๆ ก็เกิดกรณีอย่างนี้เช่นกัน ในส่วนงบประมาณสามสี่ล้านบาทนี้
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เราจะทําการยกเครื่องใหม่หมดเลย เหลือไว้เฉพาะในส่วนที่เป็นโครงสร้างเท่านั้นก็คือเสานะครับ 
สําหรับตู้ควบคุมหลอดสัญญาณไฟนั้นจะเปลี่ยนใหม่หมด ส่วนรายการทาสีที่ตัดออกไปที่ท่านถามนั้น 
เป็นปัญหาในทางปฏิบัติที่เขาบอกว่า เขาติดปัญหาในการทาสี  ถ้าระบุไปแล้วจะผิดระเบียบพัสดุ ฉะนั้น
เขาขออนุญาตตัดออก  แล้วสํานักการช่างมาบอกว่าเขาจะดําเนินการทาสีเอง เพราะไม่ได้ยุ่งยากอะไร
นะครับ เฉพาะส่วนที่เป็นเสา ก็คงอยู่ในความสามารถของสํานักการช่างที่ดําเนินการได้ แต่ว่าติดทาง
เทคนิค ทางระเบียบพัสดุอยู่ว่า ถ้ามีรายการทาสีไปแล้วจะดําเนินการประกวดราคาอะไรไม่ได้สักอย่าง
นะครับ ซึ่งผมก็เรียนสอบถามทางเจ้าหน้าที่ไปแล้ว และมาแก้ไขตามญัตติที่เสนอ ก็ขออนุญาตช้ีแจง
และขอบอกว่าผมยินดีที่จะให้คําช้ีแจง คําอธิบายเท่าที่สติปัญญาความสามารถจะสามารถอธิบายได้นะ
ครับ ไม่เคยปิดบัง ไม่เคยคิดว่าจะไม่ตอบคําถามของท่าน เพราะว่าเป็นตัวแทนของประชาชน ในส่วนตัว
ของผม ผมจะตอบคําถามของท่านทุกรายการด้วยความสัตย์จริง และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
เทศบาลนะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  แพทย์วัฒนา 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ขอบคุณในคําช้ีแจงของท่านรองนายกฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านนายกฯ แต่ก็ยังมีข้อสังเกตที่ท่านได้พูด
ไปเมื่อสักครู่ว่าไม่มีอํานาจหน้าที่ เพียงแต่มีหน้าที่สนับสนุนเกี่ยวกับกิจการจราจร ก็มาเข้ากับในปัญหาที่
เป็นประเด็นที่ผมได้เคยตั้งกระทู้ถาม ทั้งเคยถามในวาระอื่นๆ ในเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา  

ประการแรก  คือ ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร น่ันก็คือ
เครื่องหมายเส้นจราจรบนถนนซึ่งเลอะเลือน และเลือนหายไป และยังไม่เคยเห็นเลยใน 2 ปีที่ผ่านมาว่า
มีการตีเส้นถนนใหม่ๆ  ในเขตย่านชุมชน ก็เห็นแต่ว่ามีพนักงานเทศบาลมีเครื่องตีเส้น ก็ไปทําเป็นบางแห่ง
บางที่ ก็ยังไม่ได้ความกระจ่างว่าเดี๋ยวนี้การจ้างเหมาทาสีจราจรเราทําได้หรือไม่ มีบางท่านบอกว่า
เดี๋ยวนี้ทําไม่ได้แล้ว ต้องทําเอง เพราะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีบุคลากรพร้อม สวนทางกับคําตอบที่ท่าน
บอกว่าสนับสนุน สมัยโบราณนั้น ฝ่ายจราจรต้องการทําสี จะซื้อสีกี่กระป๋อง เทศบาลก็ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายนะครับ ก็ยังไม่ละเอียดชัดเจน ยังเป็นที่กังขาอยู่ แล้วเส้นแบ่งสีเหลืองก็ดี ผมคิดว่าประมาณ 
90% ของถนนนี้มันเลอะเลือนหายแล้วนะครับ ไม่มีความชัดเจนที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา  

ประการที่สอง  คือ  ถ้าท่านเอาใจใส่จริงๆ ก็ทําเรื่องร้องเรียนกันมาหลายครั้งหลายหน ก็ไม่ได้
รับการบรรจุในงบประมาณ สี่แยกถนนปงสนุกตัดกับถนนบุญโยง ข้างที่ทําการองค์การโทรศัพท์หรือ
บริษัท TOT โบราณเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วเคยมีแต่ก็ถูกถอดออกไป บริเวณนั้นก็เป็นสี่แยกซึ่งไม่ใช่สี่แยก 
90 องศา ฉะนั้นมุมถนนปงสนุกจากแยกเคนเน็ตมา โอกาสที่จะเลี้ยวขวาขึ้นสะพานพัฒนาอันตรายและ
ยากมากที่สุด และเวลานี้รถทั้งหลายทั้งปวง ทั้งในย่านเคนเน็ตก็ดี จากย่านอื่นก็ดี ก็จะไปเลี้ยวตรงสามแยก
เคนเน็ตเข้ามาถนนเจริญประเทศ มาทางเชิงสะพานพัฒนาหรือสี่แยกโรงเรียนไตรภพซึ่งมีสัญญาณไฟ 
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รถติดยาวมากเลยโดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นตอนเลิกเรียนนะครับ ผมก็ได้ทําเรื่องร้องเรียนไปเมื่อ
เดือนที่แล้ว ก็อยากจะให้ท่านพิจารณาดูว่าในงบประมาณฯ เพิ่มเติม หรือว่างบประมาณฯ ประจําปีที่
ท่านจะเสนอเข้ามาใหม่ ผมอยากจะขอให้พิจารณาความสําคัญในจุดนี้ด้วย และรวมถึงจุดอื่นด้วยที่
สําคัญนะครับ เรื่องสัญญาณจราจรก็เอาแค่นี้ก่อนครับ ขอบพระคุณครับท่านประธานฯ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

นครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพอย่างสูง และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ผมขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมกับท่าน
สมาชิกฯ ที่ได้สอบถามทางฝ่ายบริหารนะครับ  

ประเด็นแรก คือ เทศบาลจะสามารถจ้างให้ผู้รับจ้างเขาดําเนินการทาสีแบ่งครึ่งถนน หรือ
สัญญาณจราจรได้หรือไม่ ขอเรียนว่าทําได้ครับ แต่เนื่องจากว่าราคาที่ผู้รับจ้างเขารับจ้างเทศบาลนั้นมัน
ค่อนข้างจะสูง เงินจํานวนหนึ่งล้านบาทคงจะตีเส้นได้ความยาวไม่เท่าไหร่ เทศบาลฯ เองก็ใช้วิธีซื้อเครื่อง
ตีเส้นและมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ ซึ่งก็สามารถทําให้ประหยัดงบประมาณไปได้มากกว่า 50% และอีก
อย่างหนึ่งคือ ถ้าเทศบาลฯ ดําเนินการเองมันสามารถดําเนินการได้ตลอดทั้งปี การจ้างผู้รับเหมานั้น 
บางทีจะใช้งานได้ประมาณไม่เกิน 2 เดือน พอเดือนที่ 3 แล้วก็เริ่มเลอะเลือน หลังจากที่ยางรถยนต์
หรืออะไรไปบดก็จะลดเลือนหายไปอีก ซึ่งวิธีที่ดีก็คือต้องไปทาทับอีกทีหนึ่ง ถ้าเราอาศัยการจ้างเหมา
ของเอกชนแล้วในวิธีปฏิบัติก็ค่อนข้างลําบากในปีงบประมาณฯ ปี 2558 รวมทั้งงบประมาณฯ เพิ่มเติม
ด้วย เรามีการปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติคคอนกรีตหลายรายการ หลายสายด้วยกัน ที่เห็นในปัจจุบัน
นั้นก็มีถนนรอบเวียงนะครับ แต่ยังไม่ได้ทาสีจราจร ในส่วนของงบประมาณฯ เพิ่มเติมก็จะเป็นถนน
พหลโยธิน และงบประมาณฯ ปี 2558 ก็มีหลายรายการ ผมคิดว่าเรารอให้การปูพื้นให้เสร็จเสียก่อน 
แล้วก็ค่อยดําเนินการทาสีให้พร้อมเดียวกันไปเลย คงจะใช้เวลาเร่งรัดแล้วก็คงไม่เกินครึ่งปี 2558 
อย่างแน่นอนนะครับ คงต้องขอให้ท่านอดใจรอ 

ประเด็นที่สอง คือ  สัญญาณไฟจราจรที่ท่านได้สอบถาม ผมเห็นด้วยนะครับบริเวณแยกปงสนุก
นั้น รถจอดยากมาก รถจะต้องแยกออกมาเข้าสู่ถนนเจริญประเทศ เพราะมีไฟสัญญาณจราจร และมี
เจ้าหน้าที่จราจรอยู่ด้วย ตรงบริเวณนั้นเป็นจุดอันตรายนะครับ ผมก็ผ่านตรงนั้นทุกวัน ในส่วนงบฯ 
เพิ่มเติมก็ไม่ได้ตั้งไว้ เพราะว่ายังคิดไม่ถึงนะครับ งบฯ ใหญ่ก็ยังไม่มี แต่ผมคิดว่าถ้าทางสภาฯ ได้
เห็นชอบหรือเห็นว่ายังมีจุดอื่นอีกที่สมควรจะต้องติดตั้งสัญญาณจราจรอย่างนี้ ผมขอให้เสนอมา แล้ว
ผมจะรวบรวมเอาไว้  และจะหาทางโอนเงินงบฯ  ส่วนอื่นที่อาจจะเหลือจ่ายหรือว่ายังไม่ได้ดําเนินการ
มาตั้งเป็นรายการใหม่ ซึ่งก็เป็นอํานาจของสภาเทศบาลฯ แห่งนี้เช่นเดียวกัน ผมคงจะเสนอวิธีการเพียง
เท่านี้ครับ ขอบคุณท่านประธานฯ ครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 
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นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ขอบคุณในคําช้ีแจงจากท่านรองนายกฯ นะครับ ชีวิตกับความตายมันรอค่อนข้างยาก ผมก็ยังไม่ชัดแจ้ง 
และที่ท่านตอบมาก็ไม่ได้มีข้อมูลที่ผมพอที่จะไว้วางใจได้ว่า ที่ว่าตีเส้นเอง ใน 6 เดือนมานี้ ได้ตีไปกี่เส้น 
ระยะทางยาวกี่ร้อยเมตรพันเมตร ผมต้องการทราบในจุดนี้ครับ ถ้าพนักงานสามารถจะทําได้เอง ผม
เห็นด้วยนะครับ แสดงถึงประสิทธิภาพทั้งในฝ่ายบริหารที่จะกําหนดนโยบาย ประสิทธิภาพของฝ่าย
ปฏิบัติการที่จะทํางานได้เต็มที่ ตีทุกวันเลยสิครับ 365 วัน แล้วถนนบ้านนี้เมืองนี้จะมีเส้นปลอดภัย 
กรณีเกิดเฉี่ยวชนขึ้นมา กรณีรถไม่หยุดเพราะไม่เห็นทางม้าลายก็ดี หลายๆ สิ่ง หลายๆ ประการรอไม่ได้
นะครับ นี่ก็เดือนกันยายน เมื่อเข้าเดือนตุลาคมก็จะเป็นฤดูแห่งการทํามาหากิน การท่องเที่ยว การ
สัญจรไปมา ภาษาทั่วไปเขาเรียกว่าไฮซีซั่นของนครลําปาง  ที่จะต้องรับแขกบ้านแขกเมือง ถนนดําๆ 
ค่ํามืดดึกดื่น ประกอบกับถนนบ้านเราไม่ได้คึกคักเหมือนเชียงใหม่ เพราะฉะนั้น 2 ข้างทาง ถนนสาย
สําคัญ เช่น ถนนบุญวาทย์ ถนนฉัตรไชย แสงสว่างค่อนข้างน้อยมาก หลายๆ สี่แยก ห้าแยก หรือสามแยก
ก็ดีอันตรายมากนะครับ แล้วท่านจะให้ประชาชน ให้พวกกระผมรอไปอีก 6 เดือนหรือครับ ผมว่าเป็นสิ่ง
ที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับ   ผมเห็นด้วยถ้าท่านเริ่มตี  เริ่มวางนโยบายประชุมกันกําชับสั่งงานไปเลย  
เส้นสัญญาณจราจรเอาให้ ชัด 4-5 ปีที่แล้ว ผมเคยพูดในที่ประชุมแห่งนี้ว่า ทําไมไม่ปรึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเขา สร้างงานสร้างอาชีพให้นักเรียน เส้นที่เลอะเลือนนั้นล้างได้ ทําให้ชัดเจนได้ ให้
นักเรียนหาเวลาว่างมาตีเมตรละบาทก็ได้ ให้เขาประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ ทําเครื่องฟอก เครื่องล้าง 
ง่ายๆ แค่นี้แหละครับ ทําไมจะทําไมไ่ด้ ถ้าท่านใสใ่จเพิ่มขึ้นอีกซักเล็กน้อย  บ้านเมืองนี้จะเป็นนครที่น่าอยู่ 
ผู้คนก็จะเป็นสุข จะสอดคล้องกับคําขวัญของทางจังหวัด นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมจะกราบเรียนท่าน
ประธานฯ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

นครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพอย่างสูง และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมขอรับข้อเสนอแนะของท่านสมาชิก
ฯ นะครับ ในเดือนตุลาคมนี้ผมจะให้เจ้าหน้าที่สํานักการช่างดําเนินการตีเส้นสัญญาณจราจรเท่าที่เราได้
ปูยางไว้แล้ว รวมทั้งจุดอื่นๆ ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักการช่าง และกันเงินไว้จ่ายอีกหนึ่งปี สมาชิกฯ 
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักการช่าง และกันเงินไว้จ่ายอีกหนึ่งปี 
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๔.๗) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของสํานักการช่าง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อที่ 
4.7) ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
สํานักการช่าง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ผู้ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสํานักการช่าง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้า  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสํานักการช่าง 

หลักการ 
เพื่อขอให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามีมติอนุมัติให้เทศบาลนครลําปางขยายเวลาเบิก

จ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖  ของสํานักการช่าง จํานวน ๓ รายการ  ดังนี้ 

๑. ค่าปรับปรุงห้องน้ํา-ห้องส้วม อาคารสํานักงานกองช่าง-กองคลัง  จํานวน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าจ้างศึกษาและออกแบบการบูรณะซ่อมแซมสะพานรัษฎาภิเศก จํานวน   ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
3. ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานและที่เก็บพัสดุบริเวณโรงเก็บพัสดุเคนเน็ต จํานวน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เหตุผล 
 เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๘  ได้
กําหนดไวใ้นข้อ ๕๙ ว่า 

 “ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจา่ยหมวดคา่ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี

ความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ

สภาท้องถิ่นได้อีกไมเ่กินระยะเวลาหนึ่งปี 

 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  ให้

ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ ่งปีต่อสภาท้องถิ ่น  หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่

ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น

แล้วแตก่รณี 
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 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  หากไม่ได้ดําเนินการ

หรือมีเงินเหลือจา่ยจากเงินดังกลา่ว  ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้ง 3 รายการข้างต้น ได้รับอนุมัติให้กันเงินได้อีกหนึ่งปีจากสภา
เทศบาลนครลําปางในคราวประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๕๖ และเทศบาลนครลําปางได้ดําเนินการดังนี้ 

๑. ค่าปรับปรุงห้องน้ํา-ห้องส้วม อาคารสํานักการช่าง-กองคลัง  จํานวนเงิน  ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท ได้ดําเนินการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาไปแล้ว ๒ ครั้ง  ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา  แต่ยังมีความ
จําเป็นที่จะต้องดําเนินการตามรายการนี้อยู่  โดยจะดําเนินการจัดจ้างโดยวิธีอื่นเพื่อใหไ้ด้ผู้รับจ้างต่อไป 

๒. ค่าจ้างศึกษาและออกแบบการบูรณะซ่อมแซมสะพานรัษฎาภิเศก จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท ได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียด (TOR)  และราคากลางไปแล้ว  ปรากฏว่ามีหลักเกณฑ์ใหม่   ทําให้
มีความจําเป็นที่จะต้องปรับแก้ไขรายละเอียด (TOR) และราคากลางใหม่ตามแนวทางวิธีปฏิบัติของ
สํานักงาน ปปช. 

๓. ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานและที่ เก็บพัสดุบริเวณโรงเก็บพัสดุเคนเน็ต จํานวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ได้ดําเนินการจัดทําแบบแปลนและประมาณราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และอยู่ใน
ระหว่างการดําเนินการขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา 

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังกล่าว  คาดว่าไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗   จึงมีความจําเป็นขอให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามีมติอนุมัติให้
เทศบาลนครลําปางขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกหนึ่งปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕๙ วรรคสอง 
 ขอไดโ้ปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ     กิตติภูมิ  นามวงค์     ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสํานักการช่าง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
ในฐานะสมาชิกสภาฯ ก่อนที่ท่านประธานฯ จะให้สมาชิกฯ ได้อภิปรายในญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสํานักการช่าง ผมมีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งครับ คือ ในหน้าแรก
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ส่วนของหลักการมีอยู่ 3 รายการนะครับ แต่ส่วนของเหตุผลในหน้าที่ 2 ข้อความ “ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างทั้ง 2 รายการข้างต้น ได้รับอนุมัติให้กันเงินได้อีกหนึ่งปี” ตรงนี้ผมสับสนนิดหนึ่งนะครับ ผม
อยากให้เจ้าของญัตติได้ทําให้ถูกต้องเสียก่อนนะครับ ความหมายมันเหมือนกับว่ามีอยู่ 2 รายการที่ได้
กันเอาไว้ ตรงนี้ผมอยากให้ทางเจ้าของญัตตไิด้ทําการช้ีแจงหรือแก้ไขเสียก่อนนะครับ ขอบคุณครับท่าน
ประธานฯ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

นครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นาย
สมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมขอประทานโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมพิมพ์
ผิดพลาดไปเองครับ ขออนุญาตท่านประธานฯ  แก้ไขข้อความในญัตติหน้าที่ 2 ข้อความ “ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้ง 2 รายการข้างต้น ได้รับอนุมัติให้กันเงินได้อีกหนึ่งปี” ขอแก้ไขเป็น “ครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้ง 3 รายการข้างต้น ได้รับอนุมัติให้กันเงินได้อีกหนึ่งปี”  ขอบพระคุณมากครับ
ท่านประธานฯ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมจะขอมติให้แก้ไขข้อความ
ในญัตติดังกล่าว สมาชิกฯ เห็นชอบให้แก้ไขข้อความจาก “ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้ง 2 รายการ
ข้างต้น ได้รับอนุมัติให้กันเงินได้อีกหนึ่งปี” ขอแก้ไขเป็น “ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้ง 3 รายการ

ข้างต้น ได้รับอนุมัติให้กันเงินได้อีกหนึ่งปี” มีมติเห็นชอบให้แกไ้ขนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อความในญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสํานักการช่าง จาก “ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้ง 2 รายการ
ข้างต้น ได้รับอนุมัติให้กันเงินได้อีกหนึ่งปี” แก้ไขเป็น “ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้ง 3 รายการ

ข้างต้น ได้รับอนุมัติให้กันเงินได้อีกหนึ่งปี” 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมดูญัตติขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสํานักการช่างนี้แล้ว ในหลักการผมอยาก
ขอให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสํานักการช่าง ผม
เห็นว่าในญัตตินี้มีอยู่ 3 รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ผมขอให้สภาฯ พิจารณาเป็นรายการๆ ไป 
เพื่อใหไ้ม่เป็นการสับสน ขอผู้รับรองด้วยครับ ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรองตามที่สมาชิกฯ ได้
เสนอให้มีการพิจารณาเป็นรายการๆ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ  

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษใ์จสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมจะขออภิปรายในญัตติ
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสํานักการช่าง ซึ่งครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างทั้ง 3 รายการข้างต้น ได้รับอนุมัติให้กันเงินเมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 เรียบร้อยแล้ว ทั้งค่าปรับปรุงห้องน้ํา-ห้องส้วม ค่าจ้าง
ศึกษาและออกแบบ และค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานและที่เก็บพัสดุบริเวณโรงเก็บพัสดุเคนเน็ต ผม
อยากจะขอถามผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหารนะครับว่า เมื่องบประมาณปี 2556 ก็ยังไม่ได้ทํา
จึงขอกันอีกหนึ่งปี และปี 2557  ก็ยังไม่ได้ทําก็ขอกันอีกหนึ่งปี จนถึงปี 2558  โดยเฉพาะข้อที่ 1  
ค่าปรับปรุงห้องน้ํา-ห้องส้วม นี่ก็เรื่องส้วมอีกแล้วครับ วันนี้ก็พูดแต่เรื่องส้วมอย่างเดียว ก็อาจจะเป็น
นโยบายของท่านผู้บริหารว่าปลดทุกข์กับนายกฯ เรื่องส้วมนะครับ ซึ่งคนพิการก็ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส้วม
เหมือนกันนะครับ และเมื่อสักครู่เรื่องส้วมของสถานีขนส่งเช่นกัน คนพิการก็ขึ้นยากนะครับ และเรื่อง
ส้วมก็มีคติของทางภาคเหนือ ผมขออนุญาตใช้ภาษาเหนือหน่อยนะครับ ว่า “เกียกข้บตี๋น จิ้นขําเขี้ยว ไค่
เยี่ยวบนรถ” สามข้อนี้ลําบากนะครับ เราก็เห็นด้วยว่าห้องน้ํา-ห้องส้วม แต่ปรากฏว่าได้สอบราคาไป
แล้ว 2 ครั้ง ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา ผมอยากทราบว่า เมื่อไม่มีผู้เสนอราคา จะดําเนินการจัดจ้าง
โดยวิธีอื่น คําว่า “วิธีอื่น” เป็นอย่างไรครับ อยากให้ท่านประธานฯ ได้ให้ท่านผู้บริหารตอบหน่อยนะครับ  
ข้อที่ 2 การออกแบบการบูรณะซ่อมแซมสะพานรัษฎาภิเศก จํานวน 400,000 บาท ได้ดําเนินการ
จัดทํารายละเอียด TOR และราคากลางไปแล้ว ซึ่งผมก็อยากจะทราบว่า TOR นี้ หมายความว่าอะไร
ครับ และปรากฏว่ามีหลักเกณฑ์ใหม่ ทําให้จําเป็นต้องแก้ไขรายละเอียด TOR และราคากลางใหม่ ตาม
วิธีแนวทางวิธีปฏิบัติของสํานักงาน ปปช.  นี่ยิ่งไม่เข้าใจครับว่าแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ปปช. นั้น
เป็นอย่างไร ถ้าท่านจะเสนอญัตติตรงนี้มา ท่านน่าจะแนบรายละเอียดหลักฐานทั้งหมดประกอบญัตติ
เข้ามาอีก เพื่อสภาจะได้พิจารณา ไม่ต้องมาซัก ไม่ต้องมาไล่ มาไซ้หรือมาเรียงใหม่ ก็แนบมาเลยว่า TOR 
ราคาเดิมเป็นแบบนี้ หลักเกณฑ์ใหม่ทําเป็นแบบนี้ ผมอยากให้ท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหารว่า 
หลักเกณฑ์ของ TOR และแนวทางวิธีการปฏิบัติของสํานักงาน ปปช. นี้เป็นอย่างไร  ข้อที่ 3 ค่าก่อสร้าง
อาคารสํานักงานและที่เก็บพัสดุบริเวณโรงเก็บพัสดุเคนเน็ต จํานวน 1,000,000 บาท ได้ดําเนินการ
จัดทําแบบแปลนและประมาณราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และอยู่ในระหว่างการดําเนินการขออนุมัติ
จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ตั้งแต่ปี 2556, 2557, และปี 2558 การทําแบบแปลน การประมาณราคา
ยุ่งยากถึงขนาดนั้นเลยหรือครับ จะปลูกบ้านซักหลังหนึ่ง ต้องใช้เวลาเกือบ 3 ปี แค่ทําแบบแปลนและ
ประมาณราคา ถ้าทําเสร็จแล้วท่านก็น่าจะแนบเข้ามาให้ หรือมีอะไรติดขัดตรงไหนหรือครับที่ ท่าน
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ผู้บริหารได้ตอบบอกว่าช่วงนั้นมีปัญหาว่าท่านนายกฯ ไม่ได้ทํางาน แต่เขาก็มีรองนายกฯ อยู่ ซึ่งก็มี
อํานาจเต็มที่จะบริหาร ท่านฝ่ายบริหารที่มีอยู่ 4-5 ท่าน ก็สามารถปฏิบัติงานของเทศบาลฯ ได้นะครับ 
ก็ไม่ได้มีกฎหมายห้ามไว้ว่า ถ้านายกฯ ไม่อยู่หรือหยุดทําหน้าที่ ทําอะไรไม่ได้ต้องรอนายกฯ มา เขาก็
ไม่ได้มีกฎหมายห้ามไว้นะครับ ฉะนั้น ขอให้ท่านตอบคําถามผม 3-4 ข้อ คือ วิธีอื่นที่จะทํา TOR ใหม่  
แนวทางวิธีปฏิบัติของสํานักงานของ ปปช. และการเขียนแบบแปลนของอาคารสํานักงานและที่เก็บพัสดุ
บริเวณโรงเก็บพัสดุเคนเน็ตจํานวน 1,000,000 บาท 2 ปี เกือบ 3 ปี ยังไม่เสร็จ อยากให้ท่าน
ประธานฯ ฝากท่านผู้บริหารช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

นครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นาย
สมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ผมขออนุญาตตอบคําถามของท่านสมาชิกฯ เป็น
ประเด็นไปนะครับ 

ข้อที่ 1 คือ กรณีที่ถามว่า เมื่อการสอบราคาไปแล้ว 2 ครั้ง ปรากฏว่ายังไม่มีใครมาเสนอราคา 
แล้วจะดําเนินการจัดจ้างโดยวิธีอื่นเพื่อที่จะให้ได้ผู้รับจ้างต่อไป หมายความว่าอย่างไรนะครับ ผมขอ
เรียนช้ีแจงว่า ตามระเบียบฯ พัสดุ ที่กําหนดไว้ กรณีที่สอบราคาไปแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่มีใครสนใจมาเสนอ
ราคา เทศบาลสามารถพิจารณาใช้วิธีพิเศษได้ ในการนี้ผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่า เป็น
เรื่องที่หาผู้รับจ้างค่อนข้างยากครับ เพราะว่าผู้รับจ้างไม่สามารถที่จะประมาณได้ว่า ความเสียหายที่
แท้จริงนั้นคืออะไร เพราะอยู่ภายในตัวอาคารทั้งหมดนะครับ ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ด้วยสายตาที่
มองเห็นเพราะอยู่ข้างในนะครับ เขามองเห็นว่าเงิน 500,000 บาท ที่จริงผมมองว่าก็ไม่ใช่เงินเล็กน้อย 
เป็นเงินที่มากพอสมควรนะครับ แต่ก็หาผู้รับจ้างไม่ได้ ก็คงต้องใช้วิธีพิเศษ คือ ไปหาว่าถ้าใครสามารถ
ทําไดใ้นราคาขนาดนี้ ก็คงจะจัดจ้างบุคคลนั้นไป  

ข้อที่ 2 คือ ผมขออนุญาตช้ีแจงคร่าวๆ ว่า กรณีการจ้างศึกษาและออกแบบนั้น ตามหลักเกณฑ์
เดิมมันยังไม่ละเอียดเพียงพอ และทางสํานักงาน ปปช. เขามีความเห็นว่ามันจะเปิดช่องทางให้เกิดการ
ทุจริตคอรัปช่ันได้ง่าย ทางสํานักงาน ปปช. ก็มาแก้ไขหลักเกณฑ์สําหรับค่าจ้างการศึกษาออกแบบงาน
ใหม่ ซึ่งก็จะมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอรัปช่ันนะครับ ก็เพื่อประโยชน์ในตรงนี้ และคําว่า 
TOR ก็คือ ข้อกําหนดของงานนะครับว่า งานจะมากน้อยแค่ไหน ถ้าพูดกันง่ายๆ นะครับ และควรจะมี
ราคาซักเท่าไหร่ 

ข้อที่ 3 คือ ค่าก่อสร้างอาคารพัสดุที่โรงเก็บพัสดุเคนเน็ต จํานวน 1,000,000 บาท นี่ก็เป็น
ราคาที่ไม่น่าให้อภัยกันเลยครับ เพราะว่าสํานักการช่างก็มีเจ้าหน้าที่ของตัวเอง และเป็นรายการที่ตัวเอง
ขอสร้างขึ้นมา และในขณะเดียวกันตัวเองก็ไม่เคยสนใจในการที่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จ ทั้งๆ ที่เป็น
หน่วยงานที่มีช่างอยู่จริงๆ นะครับ  

ข้อที่ 4 คือ ปัญหาที่ผมพบ เทศบาลฯ เวลาทําประมาณการราคานั้น ถ้าประมาณราคาสูง ก็จะ
ถูกสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียกเงินคืนจากคณะกรรมการ และถ้าประมาณราคาไว้ตํ่า ปลอดภัยใน
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กรณีของ สตง. แต่ว่ามีปัญหาเวลาประมูลหรือประกวดราคาแล้ว ราคามันตํ่าเกินความเป็นจริง ก็ไม่มี
ใครสนใจมายื่นซองสอบราคาหรือเสนอราคา ในจุดนี้หาความสมดุลไม่พบนะครับ เป็นปัญหา
ข้อบกพร่องเป็นอย่างยิ่ง ผู้รับจ้างที่มาทํางานกับเทศบาลฯ นั้น ส่วนใหญ่แล้วมักจะบ่นว่าเขาไม่มีกําไร
หรือกําไรไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เท็จจริงแค่ไหนผมไม่อาจยืนยันได้นะครับ แต่ในที่ประชุมแห่งนี้ก็มี
วิศวกรอยู่หลายท่านนะครับ ผมคิดว่าคงจะพิสูจน์ความเป็นจริงอย่างนี้ได้ 

ข้อที่ 5 คือ ปัญหาที่เราขาดแคลนช่าง ทั้งระดับวิศวกร ทั้งระดับสถาปนิก ทั้งช่างเทคนิค เรา
ขาดมาก เพราะว่าเรามีตําแหน่งว่างถึงเกือบ 10 กว่าตําแหน่ง จนถึงขณะนี้เรายังไม่มีความสามารถใน
การที่เราจะจัดหาเจ้าหน้าที่เข้ามาแทนตําแหน่งที่ว่างได้เลยนะครับ ก็เป็นปัญหาที่เรากําลังแก้ไขอยู่ ซึ่ง
บางตําแหน่ง  เช่น วิศวกร สถาปนิก เ ราสามารถสอบด้วยวิธีการคัดเลือกได้นะครับ  ท่านใดที่สนใจ  
จบมาแล้วยังไม่มีงานทํา สนใจมาติดต่อทางงานบุคลากรของสํานักงานเทศบาลฯ เราจะดําเนินการ
คัดเลือกโดยวิธีการสอบคัดเลือก  การสอบแข่งขันให้นะครับ  ผมคงช้ีแจงถึงปัญหา  อุปสรรคต่างๆ ที่
พบอยู่ เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของท่านสมาชิกฯ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ผมจะขออภิปรายในข้อที่ 1 นะครับ คือ ค่าปรับปรุงห้องน้ํา-ห้องส้วม อาคาร
สํานักงานการช่าง-กองคลัง  ผมไม่ทราบว่าเขาได้ดําเนินการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาไปแล้ว 2 ครั้ง 
ที่ว่าไม่มีผู้มาสอบราคา คิดว่าราคาคงจะตํ่าเกินไปนะครับ ทําให้ผู้รับเหมาไม่กล้ารับ กลัวจะขาดทุน 
เท่าที่ผมได้ไปเดินดูห้องน้ํา-ห้องส้วม ของสํานักการช่างมาเมื่อวาน ทั้ง 3 ช้ัน ปรากฏว่าห้องน้ําชํารุด
ทั้งหมด คือ แผ่นกั้นระหว่างโถปัสสาวะของผู้ชายยังหลุดออกมาเป็นแผ่นเลยครับ สําหรับห้องน้ํา-ห้อง
ส้วมนี้ ผมใคร่ขอความกรุณาจากพี่น้องสมาชิกสภาฯ ได้กรุณาอนุมัติให้เขานะครับ ผมเห็นแล้วว่า
สกปรกจริงๆ ครับ เพดานก็รั่ว น้ําซึมจากช้ัน 3 ลงมาช้ัน 1 บางทีเราไปปัสสาวะอาจจะมีน้ําข้างบนไหล
ลงมาก็ได้ ลองไปดูเถอะครับ ตอนแรกผมคิดว่าทําไมแพง แต่พอไปดูเหตุผลจริงๆ ก็สมควรแล้วครับ ผม
จึงขอความกรุณาพี่น้องสมาชิกฯ อนุมัติเฉพาะรายการที่ 1 ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอยากจะใช้เวลาสั้นๆ นิดเดียว
คือในประเด็นข้อที่ 1 ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงห้องน้ํา-ห้องส้วมนี้ วันนี้เราก็พูดกันซ้ําๆ หลายครั้ง แต่ที่จะ
ช้ีประเด็น ณ ที่นี้ก็คือ เป็นห้องน้ํา-ห้องส้วมของสํานักการช่าง ซึ่งผมจําได้ว่าห้องน้ํา-ห้องส้วมชุดนี้ รู้สึก
ว่าจะทําได้ไม่นานเมื่อไม่กี่ปีมานี้  ดูสภาพหินอ่อนก็ยังแวววาวอยู่ แต่สภาพห้องน้ํา-ห้องส้วมกลับชํารุด
ไปก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับ อาจจะเป็นไปได้ว่าการออกแบบระบบท่อบกพร่อง
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หรือว่าการควบคุมระบบการก่อสร้างไม่ดีเท่าที่ควร   หรืออายุการใช้งานก็ไม่ใช่เพราะว่ายังไม่นานเลย
นะครับ ท่านรองนายกฯ ก็คงยืนยันได้ว่าไม่นานนะครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ เมื่อสักครู่ท่านรองนายกฯ 
ก็ได้พูดว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายว่าเป็นสํานักงานการช่าง มีวิศวกร มีสถาปนิก น่ังอยู่ตรงนั้น แต่
กลายเป็นว่ามีห้องน้ําสกปรก ชํารุดเกิดขึ้น ถ้าหากว่าสามารถกันเงินห้าแสนบาทตรงนี้ได้แล้ว ก็ไปหาจัด
จ้างผู้รับเหมามาทําก็ขอให้ดูแลใกล้ชิดนะครับ เพื่อไมใ่ห้เกิดการน่าอายในครั้งต่อไป ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษใ์จสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ได้ฟังท่านฝ่ายบริหารตอบ
ข้อซักถามแล้วนะครับ ในเมื่อข้อที่ 1 ที่เดือดร้อนห้องน้ํา-ห้องส้วม จึงจําเป็นที่จะต้องกันเงินนะครับ 
และในการจ้างศึกษาและออกแบบการซ่อมแซมสะพานรัษฎาภิเศกนั้น ที่ทําเป็นครั้งแรก ทางสํานักงาน 
ปปช. มีหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อป้องกันการคอรัปช่ันก็ไม่มีปัญหา แต่ว่าในข้อที่ 3 ค่าก่อสร้างอาคาร
สํานักงานและที่เก็บพัสดุบริเวณโรงเก็บพัสดุเคนเน็ตนั้น การทําแบบแปลนนั้น ผมก็ยังกระจ่างนะครับว่า
จะยังต้องการทําอยู่หรือไม่ หรืออย่างไร ก็ยังต้องถามในที่ประชุมให้ช่วยพิจารณาตรงนี้ ที่ท่านผู้บริหาร
ตอบมาว่า เป็นบ้านตัวเองแท้ๆ เขาก็ยังออกแบบ 2 ปีไม่เสร็จ แต่เราก็จะกันให้ก็แล้วกันนะครับ ใน
ความเห็นส่วนตัวจะกันไว้ให้ และจะดูว่าจะทําเสร็จหรือไม่เสร็จ ในปีหน้าก็จะดูว่ามีปัญหาหรือไม่ ใน
ความเห็นส่วนตัวของผมก็จะกันไวใ้ห้ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุมตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอและที่ประชุมเห็นชอบที่จะ
แยกพิจารณาเป็นประเด็น และมีมติเป็นข้อๆ นะครับ ในญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสํานักการช่าง ดังนี้ 

1. ค่าปรับปรุงห้องน้ํา-ห้องส้วม อาคารสํานักการช่าง-กองคลัง  จํานวนเงิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ได้ดําเนินการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาไปแล้ว ๒ ครั้ง  ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา  แต่ยังมีความจําเป็นที่
จะต้องดําเนินการตามรายการนี้อยู่ โดยจะดําเนินการจัดจ้างโดยวิธีอื่นเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างต่อไป สมาชิกฯ 
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงห้องน้ํา-ห้องส้วม อาคารสํานักการช่าง-กองคลัง  จํานวนเงิน  
๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้ดําเนินการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาไปแล้ว ๒ ครั้ง  ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา  แต่
ยังมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการตามรายการนี้อยู่ โดยจะดําเนินการจัดจ้างโดยวิธีอื่นเพื่อให้ได้ผู้รับ
จ้างต่อไป 
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2. ค่าจ้างศึกษาและออกแบบการบูรณะซ่อมแซมสะพานรัษฎาภิเศก จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียด (TOR)  และราคากลางไปแล้ว  ปรากฏว่ามีหลักเกณฑ์ใหม่   ทําให้มี
ความจําเป็นที่จะต้องปรับแก้ไขรายละเอียด (TOR) และราคากลางใหม่ตามแนวทางวิธีปฏิบัติของ
สํานักงาน ปปช. สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างศึกษาและออกแบบการบูรณะซ่อมแซมสะพานรัษฎาภิเศก จํานวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท ได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียด (TOR)  และราคากลางไปแล้ว  ปรากฏว่ามีหลักเกณฑ์
ใหม่   ทําให้มีความจําเป็นที่จะต้องปรับแก้ไขรายละเอียด (TOR) และราคากลางใหม่ตามแนวทางวิธี
ปฏิบัติของสํานักงาน ปปช. 

 
3. ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานและที่ เก็บพัสดุบริ เวณโรงเก็บพัสดุ เคนเน็ต จํานวน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ได้ดําเนินการจัดทําแบบแปลนและประมาณราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และอยู่ใน
ระหว่างการดําเนินการขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 
เห็นชอบเสียงข้างมาก จํานวน 17 เสียง สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น ไม่มีนะครับ 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเสียงข้างมากจํานวน 17 เสียง เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสํานักการช่าง ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานและที่เก็บ
พัสดุบริเวณโรงเก็บพัสดุเคนเน็ต จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ได้ดําเนินการจัดทําแบบแปลนและ
ประมาณราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และอยูใ่นระหว่างการดําเนินการขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา 

 

๔.๘) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินค่าใช้จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน ๑๐ รายการ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อที่ 
4.8) ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินค่าใช้จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน ๑๐ รายการ   ขอเชิญฝ่ายบริหาร 

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ผู้ได้รับมอบหมายจาก นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินค่าใช้จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 
        รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๑๐ รายการ 
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เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน

ค่าใช้จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗  จํานวน ๑๐ รายการ 

หลักการ 
เพื่อขอให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามีมติอนุมัตใิห้เทศบาลนครลําปางกันเงินค่าใช้จ่ายใน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ของ
หน่วยงานต่างๆ  ซึ่งยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินจํานวนนี้ต่อไปอีก  โดยขอ
อนุมัติกันเงินอีกหนึ่งปี  จํานวน ๑๐ รายการ  ดังนี้ 

1. หน่วยงาน/แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  ค่าซ่อมรถขุดตีนตะขาบ  หมายเลข
ทะเบียน ตค ๑๐๑ รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๘-๔๑-๐๐๐๖ จํานวน ๓๘ รายการ จํานวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

2. หน่วยงาน/แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือน
กระพริบ  ชนิดโคมไฟ หลอด LED ๓๐๐ มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ๒ ชุด จํานวน ๓ 
แห่งๆ ละ ๖๕,๐๐๐ บาท จํานวนเงิน ๑๙๕,๐๐๐ บาท สําหรับติดตั้ง 

- แยกทางเข้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ถนนฉัตรไชย 

- แยกทางเข้าชุมชนศรีชุมป่าไผ่ 

- แยกไก่ย่างภาณี ถนนรอบเวียง 
3. หน่วยงาน/แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือน

กระพริบ  ชนิดโคมไฟ หลอด LED ๓๐๐ มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ๓ ชุด จํานวน ๓ 
แห่งๆ ละ ๙๗,๕๐๐ บาท จํานวนเงิน ๒๙๒,๕๐๐ บาท สําหรับติดตั้ง 

- แยกปลาเผาผักสด  ถนนเจริญประเทศ 

- แยกตาลเดี่ยว  ถนนบุญวาทย์ 

- แยกวัดพระแก้วดอนเต้า  ถนนพระแก้ว 
4. หน่วยงาน/แผนงาน เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือน

กระพริบ  ชนิดโคมไฟ หลอด LED ๓๐๐ มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ๔ ชุด จํานวน  ๒ 
แห่งๆ ละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท จํานวนเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท สําหรับติดตั้ง  

- แยกอําเภอเมือง ถนนบุญวาทย์ 

- แยกซอย ๘ ถนนสุขสวัสดิ์ ๒ 
5. หน่วยงาน/แผนงาน  สํานักการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์จํานวน ๔ รายการ  สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จํานวน ๖๒ ชุดๆ ละ ๑๔,๐๐๐ บาท 
จํานวนเงิน ๘๖๘,๐๐๐ บาท , เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา  จํานวนเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท , 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ จํานวน ๑ เครื่อง จํานวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท และเครื่องพิมพ์ 
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Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน ๑ เครื่อง จํานวนเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท รวมจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น  ๑,๐๒๔,๐๐๐ บาท 

6. หน่วยงาน/แผนงาน สํานักการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าก่อสร้าง
ห้องส้วมโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล) จํานวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท 

7. หน่วยงาน/แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าปรับปรุงห้องประชุมราชาวดีช้ัน 
๔ อาคารสํานักงานการช่าง-กองคลัง  จํานวนเงิน  ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

8. หน่วยงาน/แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ค่าพัฒนา
ระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์) จํานวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

9. หน่วยงาน/แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ค่าพัฒนาเว็บไซต์ท่องเที่ยวนครลําปาง) จํานวนเงิน  ๙๕,๐๐๐ บาท 

10. หน่วยงานและแผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการปรับปรุงห้องเรียนช้ันอนุบาลโรงเรียนเทศบาล ๖ (ป่ารวก) 
จํานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เป็นรายการหนึ่งในค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้  
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง ทั้ง ๖ 
โรงเรียนๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนแห่งอื่นได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  คงเหลือโรงเรียน
เทศบาล ๖ (ป่ารวก) ที่อยูใ่นระหว่างดําเนินการ) 

เหตุผล 
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๘  ได้
กําหนดไวใ้นข้อ ๕๙ ว่า 
 “ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี

ความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ

สภาท้องถิ่นได้อีกไมเ่กินระยะเวลาหนึ่งปี 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  ให้ขอ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเง ินได ้ไม ่เก ินอีกหนึ ่งปีต ่อสภาท้องถิ ่น  หร ือกรณีม ีความจําเป ็นต้องแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่

ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น

แล้วแตก่รณี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจา่ยเงินแล้ว  หากไม่ได้ดําเนินการหรือมี

เงินเหลือจา่ยจากเงินดังกลา่ว  ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังกล่าวทั้ง ๑๐ รายการ อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดําเนินการตาม
ระเบียบของทางราชการ  และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินดังกล่าวต่อไปอีก  
จึงขอให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามีมติให้เทศบาลนครลําปางกันเงินรายการดังกล่าวต่อไปอีกหนึ่ง
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ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๕๙ วรรคแรก 
 ขอไดโ้ปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ     กิตติภูมิ  นามวงค์     ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติขออนุมัติกันเงิน
ค่าใช้จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน ๑๐ รายการ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  
บรรจงจิตต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ญัตติขออนุมัติกันเงิน
ค่าใช้จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน ๑๐ รายการ นี้ ผมกลัวว่าจะมีปัญหาในการพิจารณาของท่านสมาชิกฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ผมจึงขอเสนอให้พิจารณาเป็นรายการๆ ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรองตามที่ท่านสมาชิก
สภาฯ ได้เสนอให้มีการพิจารณาเป็นรายการๆ ในญัตติขออนุมัติกันเงินค่าใช้จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน ๑๐ รายการ  
มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติขออนุมัติกันเงิน
ค่าใช้จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ในข้อที่ 1.หน่วยงาน/แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  ค่าซ่อมรถขุดตีนตะขาบ  
หมายเลขทะเบียน ตค ๑๐๑ รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๘-๔๑-๐๐๐๖ จํานวน ๓๘ รายการ จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอสอบถามทางฝ่ายบริหารผ่าน
ประธานสภาฯ ว่าในรายการข้อที่ 1 ค่าซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 101 รหัสครุภัณฑ์
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ตามที่ได้ปรากฏไวใ้นนี้ ได้เป็นแผนอยูใ่นงบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้วใช่ไหมครับ หรือว่าอยู่ในหมวด
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ทั่วไปครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

นครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง รายการที่ท่านสมาชิกฯ ได้สอบถามนี้  
มันปรากฏอยูใ่นงบประมาณประจําปีอยูใ่นงบประมาณฯ พ.ศ. 2557 ครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ในญัตติขออนุมัติกันเงินค่าใช้จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน 10 รายการ ในรายการที่ 1 คือท่าน
ประธานฯ เดิมจริงๆ แล้วมันไม่มีในงบประมาณ ทีนี้ต่อมาเมื่อสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เดือน
พฤษภาคม ประจําปี 2557 ที่ผ่านมานั้น ทางผู้บริหารเขาเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักการช่างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับ เป็นจํานวนเงิน 2 แสนบาทเศษ ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ และใน
รายการที่ 1 นี้ เป็นรายการหนึ่งที่ไปโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อที่จะซ่อมแซมรถ
ขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 101 ประเด็นที่ผมจะขออภิปรายนี้ก็คือ รถขุดตีนตะขาบนี้ที่ท่านได้
ขอโอนเงินในตอนนั้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ เป็นจํานวนเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนั้น และใน
ญัตติดังกล่าวนั้นมันระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับ ผมจําได้ครับว่ารถขุดตีนตะขาบนี้เป็นปัญหานะครับ เวลา
ที่พี่น้องประชาชนมีเรื่องเดือดร้อนในเรื่องซ่อมแซมถนนหนทาง เหตุผลที่เราทําไม่ได้ เราก็บอกว่า
เครื่องจักรมันชํารุดเสียหายออกไปทําไม่ได้ และตอนที่ขอโอนนั้นเขาให้เหตุผลว่าเกี่ยวกับรถขุดขีน
ตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 101 นี้ ว่าเครื่องยนต์มันสตาร์ทติดยาก ไม่มีกําลัง และทางผู้บริหารได้
แถลงญัตติต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่า เขาจะรีบซ่อมแซมโดยเร่งด่วน พอมาวันนี้ผมก็เห็นว่า 4-5 เดือนที่ผ่าน
มา ระยะเวลาก็ผ่านมาพอสมควรแล้ว ก็มาขอกันเงินในรายการนี้อีกเช่นเคย แสดงว่า 5 เดือนที่ผ่านมา
คงไมไ่ด้ดําเนินการอะไรเลยนะครับ ผมเห็นแล้วว่าจํานวนเงินก็เท่าเดิม อะไรก็เท่าเดิม แล้วในวันนี้มาขอ
กันเงินในรายการนี้อีก ฉะนั้นในประเด็นนี้ที่ผมติดใจว่า การมาขอกันนี้ บางทีเหตุผลมันแสดงเอาไว้ไม่
ค่อยชัดเจนนะครับ แล้วมันก็ขัดต่อความเป็นจริง โดยเฉพาะรายการดังกล่าวนี้นะครับ เป็นรายการที่
เคยโอนเงินมาเพิ่งผ่านมา 5 เดือนแล้ว แต่กลับไม่ทําอะไรเลย และปล่อยทิ้งไว้ แล้ววันนี้มาขอกันเงิน แต่
ผมก็เข้าใจนะครับว่า ทรัพย์สินเหล่านี้มันจําเป็นที่จะต้องซ่อมแซม ต้องบํารุงรักษา เพื่อที่จะไปขับเคลื่อน
งานอื่นของเทศบาลฯ โดยเฉพาะถนนหนทาง เหมือนเพื่อนสมาชิกฯ ได้อภิปรายไปเมื่อซักครู่ในเรื่องการ
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ตีเส้น เป็นต้น บางสิ่งบางอย่าง ผู้บริหารก็มีเยอะ คนก็มีเยอะ แต่ก็มีปัญหาติดขัดแบบนี้ ไม่รีบ
ดําเนินการ ไม่รีบจัดการ ผมก็ต้องขอฝากในประเด็นรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 101 
ดังกล่าวนี้ด้วยว่า ควรจะเร่งรีบ เร่งรัด ผมคิดว่าคงไม่มีหลายคันหรอกนะครับ คงจะมีแค่ 1 หรือ 2 คัน 
ถ้าปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ มันก็ทําให้งานอย่างอื่นล่าช้า การไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนมันก็มีผลกระทบ ฉะนั้นผมจึงขอย้ําอีกทีหนึ่ง ผมอ้างถึงญัตติที่ท่านโอนเงินว่าท่านจะซ่อมแซม
อย่างเร่งด่วน แต่วันนี้มันผ่านมา 5 เดือนแล้ว ท่านก็ไม่ได้เร่งด่วนอย่างที่ท่านได้ช้ีแจงต่อสภา ดังนั้นวันนี้
ผมจึงขอเรียนย้ําไว้อีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
คําตอบของท่านผู้รักษาการตอบเมื่อซักครู่ว่าต่อไปจะพูดความจริง นี่เป็นเพียง 1 ใน 10 รายการ มันก็
เป็นปัญหาเดิมๆ ผมว่าเอาความจริงมาพูดมาให้สมาชิกสภาฯ ทราบ ว่า ณ วันนั้นท่านทําอะไรไป แต่ใน
เวลานี้ท่านไมไ่ด้พูดความจริงเลยว่าเจ้าหน้าที่ได้เสนอเรื่องไปไหม วันที่เท่าไหร่ แล้วมันตกค้างอยู่บนโต๊ะ
ฝ่ายบริหารหรือเปล่า เอาความจริงตรงนี้มาพูดกันดีกว่า แม้แต่เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง การประมูล
รับเหมาอะไรก็ดี ตัวอย่างมันก็มีมาตั้งนานแล้ว ตั้งแต่นายกฯ ที่ชื่อ นายกิตติภูมิ  นามวงค์ เข้ามาบริหาร 
พร้อมคณะผู้บริหาร เรื่องการจ้างเหมาบํารุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ 8 แห่ง เจ้าหน้าที่ประจําเขาทํา
เรื่องไว้ตั้งแต่ก่อนเดือนกรกฎาคมด้วยซ้ํา บอกให้ประมูลเท่านั้นเท่านี้ เรื่องทั้งหลายทั้งปวงมันไปติดอยู่ที่
ข้างบนทั้งนั้น ก็ฝ่ายบริหารน่ันแหละ ท่านทําธุรกิจ ท่านประธานฯ ทราบนะครับ แต่มันอยู่ที่ใครที่ท่านจะ
จ่ายเช็ควันที่เท่าไหร่ อีก 3-6 เดือน ถูกไหมครับ เอาความจริงมาพูดเถอะครับ ต่อไปในญัตติ 9 เรื่อง 
และยังมีญัตติงบประมาณเพิ่มเติม บอกมาเลยว่าเรื่องนี้ทําอะไรยังไง ในคําตอบ 20 รายการผมอ่านจบ
แล้ว เวิ้งว้างและว่างเปล่า ไม่ได้มีอะไรเลย ผมถามว่าท่านดําเนินการอะไรไป อย่างไร เมื่อใดบ้าง 
ดําเนินการแล้วตลาดใหม่ในสัญญาการซ่อมแล้ว ซ่อมอะไรไปบ้าง แต่หลังวันประชุมผมได้ถามเพื่อน
สมาชิกฯ ในเขต 1 ท่านพิทักษ์ฯ นี่แหละครับ ถามว่าตลาดรัษฎาได้ทําอะไรไปบ้าง ก็ตอบว่ายังไม่ได้ทํา
เลย เอาความจริงมาพูดกันดีกว่านะครับท่านประธานฯ มันจะได้เร็วขึ้น ใน 9 รายการ และยังมีญัตติ
งบประมาณเพิ่มเติมอีกนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานฯ ช้ีแจงอะไรมา ขอ
อย่างนี้ไดไ้หมว่า ท่านทําอะไรไป ฉะนั้นเหตุผลที่จัดซื้อจัดจ้างไมไ่ด้ คือ 1.ราคาตํ่าเกินไปผู้รับเหมาก็บอก
ว่าฉันไม่เอา 2.ไม่มีอะไรจูงใจราคาสูงไปแน่นอนว่าเขาขาดทุน 3.ทํางานกับเทศบาลนี้ยากฉันไม่เอา
ดีกว่าเปลืองตัว และที่สําคัญ 4.คือเปอร์เซ็นต์ครับ พฤติกรรมมันส่อแสดง เรื่องสวนสาธารณะที่ผมได้
อภิปรายทั่วไปเมื่อสมัยการประชุมฯ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้เสนอบอกแล้วว่า 8 สวนนั้นมีจริง แต่ทําได้
แค่ 6 สวน สวนประตูเวียงกําลังก่อสร้าง สวนวัดพระแก้วไม่สามารถดําเนินการได้ เพราะยังเป็นของ
ศาสนาอยู่ ยังไม่ได้ยก ไม่ได้ทํานิติกรรมอะไรให้ ผิดระเบียบ นายกฯ กิตติภูมิฯ ก็บอกว่าให้ประมูล
รวมกันทั้งหมด 8 สวนเลยเงินจะได้เยอะ เปอร์เซ็นต์จะได้สูงตามใช่หรือไม่ นี่คือพฤติกรรมที่ได้ส่อแสดง 
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ทุกญัตติครับที่ขอกันเงินนั้น เรื่องถึงไหน วันไหน ไปโต๊ะไหน วันที่เท่าไหร่ ค้างอยู่ตรงข้างบนมันนาน
เท่าไหร่ ผมอยากจะถามอย่างนี้ครับท่านประธานฯ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

นครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ก็เป็นข้อตําหนิ เป็นข้อเสนอแนะในทุกญัตติ 
ตั้งแต่ญัตติที่ 1 ที่เสนอมา มันมีความล่าช้า มันมีข้อบกพร่อง สาเหตุสําคัญมันก็คือ ไม่มีการติดตามและ
ประเมินผลงานในการที่สภาได้อนุมัติไปแล้ว มันไม่มีใครทําหน้าที่นี้นะครับ เท่าที่ผมสังเกตดู ผู้บริหารก็
ทําหน้าที่ในทางการเมืองไป ผมก็ไมไ่ด้แก้ตัวแทนท่านนายกฯ นะครับ แต่ผมก็เห็นว่าท่านนายกฯ นั้นก็ได้
มอบภารกิจต่างๆ ให้กับรองนายกฯ มอบหน้าที่กับที่ปรึกษา ให้กับเลขาฯ ไปเกือบทั้งสิ้น ความล่าช้า 
ความบกพร่องดังกล่าวนี้ ผมคิดว่ามันอยู่ที่ทีมผู้บริหารเอง ในการที่จะไปติดตามประเมินผลต่างๆ ภาระ
หนักไปตกอยู่ที่สํานักการช่าง ซึ่งช่วงนั้นมันไม่มีผู้อํานวยการสํานักการช่างเพราะตําแหน่งว่างอยู่ ก็มีการ
ให้พนักงานเทศบาลตําแหน่งอื่นเข้าไปรักษาการแทน คือ ท่านรองปลัดเทศบาลไปรักษาการแทนอยู่พัก
หนึ่ง และอีกพักหนึ่งก็ได้ตัวท่านผู้อํานวยการส่วนเข้าไปรักษาการแทน ปัจจุบันก็ยังไม่มีผู้อํานวยการ
สํานักที่แท้จริงเลยนะครับ ประกอบกับเหตุผลที่ผมเรียนแจ้งว่าอัตราตําแหน่งมันมีเหลือไม่กี่คนครับ อยู่ 
3-4 คน ทําแบบนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่ท่านที่รําคาญ ผมเองที่เพิ่งเข้ามาอยู่ผมก็รู้สึกรําคาญในความล่าช้า
ดังกล่าวนะครับ ที่จริงแล้วงบประมาณในทุกรายการที่สภาอนุมัตินั้น มันต้องเร่งดําเนินการในทันทีเลย
นะครับ ถึงแม้ใน 3 เดือนแรกของงบประมาณมันยังทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ เพราะมันถูกระเบียบ
ของการเงินกําหนดไว้ ว่าเงินรายได้มันยังไม่เข้าเทศบาล แต่เราก็สามารถจะดําเนินการสอบราคา 
ประกวดราคาไปได้ แล้วค่อยไปทําสัญญาหลังจากประมาณเดือนมกราคมไปแล้วก็สามารถทําได้ แต่ทุก
รายการมันไม่ได้เป็นไปแบบนั้นนะครับ มันไม่มีใครเข้าไปติดตาม บางครั้งมันก็จะเป็นปัญหาว่า แบบยัง
ไม่เสร็จบ้าง ราคากลางยังไม่เสร็จ ประมาณการไม่เสร็จบ้าง อย่างนี้เป็นต้น เพราะว่าเจ้าหน้าที่จะถูก
งานพิเศษอื่นๆ เข้ามา พอเสร็จงบประมาณประจําปีแล้ว เดี๋ยวก็เจองานประเพณีลอยกระทง กว่าจะ
เสร็จ 2-3 เดือน นะครับ จากนั้นถึงจะมีเวลากลับมาทํางานที่สภาอนุมัติไว้ และทํางานไปได้อีก 2-3 
เดือนก็เจอประเพณีสงกรานต์อีก สภาพก็เป็นปัญหาอยู่อย่างนี้ เรายังจัดองค์กรภายในที่ดียังไม่ได้ใน
เรื่องงานประจําก็ควรจะมีเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่ง งานพิเศษที่มันเป็นงานจรก็ควรจะมีเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่ง 
ขณะนี้เทศบาลฯ ใช้เจ้าหน้าที่ชุดเดียวที่ทํางานประจํา ทําทั้งงานจร ทําทั้งงานพิเศษอื่นๆ ปัญหาต่างๆ นี่
ก็เป็นอย่างนี้นะครับ แต่ปัญหาก็ไม่ใช่เฉพาะอย่างนี้อย่างเดียวนะครับ ท่านสมาชิกฯ สมหมายฯ ท่านได้
คุยกับผมว่าเวลาซ่อมแซมถนนก็เป็นอย่างนี้ และผมก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับท่านว่ามันก็ยังไม่น่า
ประทับใจเลยสําหรับการทํางาน มีหลายๆ คนเขาบอกว่าเทศบาลฯ นี้ดูใหญ่เฉพาะตัวเท่านั้น แต่ข้างใน
มันเป็นโพรงนะครับ ข้างในมันไม่มีแกนมันดูหลวมๆ ยังไงชอบกลอยู่นะครับ  และในสภาพอย่างนี้มันคง
ไม่ใช่เฉพาะเทศบาลฯ ที่เดียวนะครับ มันเป็นระบบของมันคือระบบเทศบาล เป็นระบบที่เป็นอย่างนี้ใน
หลายๆ แห่ง ซึ่งเราก็พยายามที่จะแก้ไขให้มันเสร็จสิ้นไป ในญัตตินี้ ใน 10 รายการนี้ ผมก็ไม่แก้ตัวอีก 
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ยอมรับผิดนะครับ ถึงแม้ผมเพิ่งจะเข้ามาก็ตาม แต่ผมก็รับผิดแทนท่านนายกฯ และแทนเจ้าหน้าที่นะ
ครับว่ามันเป็นงบประมาณ ปี 2557 มันก็ยังมโีอกาสได้แก้ตัวว่าขอตัดฝากปีไว้อีกหนึ่งปี หนึ่งปีไม่เสร็จ
ก็ยังขอขยายตัดฝากไปได้อีกหนึ่งปีเป็นสองปี ตรงนี้ถ้าจะถือว่าเป็นความผิดครั้งแรกก็คงจะประมาณได้
แบบนั้น ถ้ามันเป็นความผิดครั้งแรกนี้ก็ควรจะให้อภัย หรือให้ความเมตตากรุณาสําหรับทั้งฝ่ายผู้บริหาร
และฝ่ายเจ้าหน้าที่ประจําด้วย ในปีต่อไปผมก็จะรับปากท่านว่าจะใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
พยายามทุกอย่างนะครับ เพื่อที่จะปรับปรุงงานทุกอย่างให้มันดีขึ้น เพราะไม่อย่างนั้นเวลาประชุมสภาฯ 
ทุกที ผมก็จะถูกท่านซักถามอย่างนี้นะครับ ผมก็อับอายขายหน้าเป็นเหมือนกันครับ ก็คงไม่มีอะไรครับ
นอกจากให้คํายืนยันว่าในส่วนตัวของผมแล้ว ผมก็คงจะไปซักซ้อมทําความเข้าใจกับทั้งท่านนายกฯ ทั้ง
ทีมงานนะครับ และพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจําว่า เราควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับ ให้งาน
ทุกอย่างมันสําเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ของสภาเทศบาลฯ แห่งนี้ ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ให้
อภัยไมไ่ด้ครับ คนที่ตอบได้บอกแล้วว่าเขาไมใ่ช่นักการเมือง แต่เขาเป็นมืออาชีพ คําตอบเมื่อซักครู่นี้ ถ้า
ผมเป็นพนักงานเทศบาล ผมจะน้อยใจมาก และไม่ใช่เทศบาลนี้ ยังมีเทศบาลอื่นๆ อีกหลายเทศบาล ว่า
มันด้อยค่า ไร้ประสิทธิภาพเป็นโพรงหลวม ผมถามท่านประธานฯ ว่า ทําไม คสช. คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ถึงตราไวใ้นกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ ว่าไม่ให้มีการเลือกตั้งใหม่ พนักงานประจําโดยท่านปลัด
นี่แหละครับ ทําหน้าที่นายกฯ เพราะความสามารถเขามี เพียงแต่ว่าไอ้ใครบางคน หรือว่าไอ้ใครหลาย
คน ขออนุญาตที่ต้องใช้คําว่า “ไอ้” เพราะมันเป็นผู้ชายนะครับ มันไปขัดขวาง มันไปสะดุด มันไปกระตุก 
มันไปอะไรต่อมิอะไร เขาทํางานไม่อิสระน่ันต่างหาก ให้อภัยไม่ได้ การทํางานให้บ้านเมืองไม่ใช่สนาม
มวย หรือสนามฟุตบอลที่จะมาซ้อมเตะหรือซ้อมเล่นกันได้อย่างไร ถ้าไม่มีคณะผู้บริหาร พนักงาน
ประจําเขาทําได้ตั้งแต่ท่านปลัดลงมาถึงคนงานกวาดถนน ถึงแม้สภาจะครบวาระไป ประชาชนอีก 6-7 
หมื่นคนเขาจะดูการทํางานของพนักงานประจําต่างหาก อีก 9 ญัตติ รวมทั้งข้อ 1 ก็เป็น 10 ญัตติ ผม
ขอท่านประธานฯ ที่ผมเรียนท่านแล้วว่า เอาความจริงมาพูดเถอะ อย่าไปพูดเลื่อนลอย เรื่องที่เขาเข้ามา
เขาได้ดําเนินการไปเมื่อวันที่เท่าไหร่ ส่งมาบนโต๊ะวันไหน แล้วฝ่ายบริหารไปกั๊กเรื่องไว้หรือเปล่า เรา
อยากรู้ข้อเท็จจริงตรงนี้ ประสิทธิภาพอะไรไม่ต้องไปพูด ไม่ต้องไปโยนให้พนักงานเทศบาลหรอกครับ 
แสดงว่าผู้พูดหรือนายกฯ ด้วย ถ้าแปลความหมายดีๆ จะกลับไปอบรมไปพูดคุยให้ฝ่ายทีมบริหาร 
พนักงาน ให้ดําเนินงานอย่างนั้นอย่างนี้ ต้องขออภัยที่ผมคิดว่าจะพูดให้น้อยที่สุดแล้วครับ แต่ว่ามันมี
ประเด็นพอดีครับท่านประธานฯ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 
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นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อซักครู่ทางฝ่ายบริหารทักผมว่าวันนี้ยัง
ไม่เห็นลุกอภิปรายเลย เจ้าหน้าที่ไม่น่าเลี้ยงน้ําพริกตอนกลางวันเลย มันเผ็ดนะครับ เดี๋ยวสภาก็จะเผ็ด
กันไปทั้งหมดเลย ผมขออนุญาตอภิปรายในภาพรวมเป็นบางข้อนะครับ ที่ท่านสมาชิกฯ ได้เสนอให้
พิจารณาเป็นข้อๆ ซึ่งเราก็ยังไมไ่ด้ลงมตินะครับ อย่างที่ท่านสมาชิกฯ ได้พูดไปหลายๆ ท่านว่า ทั้งหมดนี้
แม้กระทั่งที่ผมได้อภิปรายไปแล้ว ท่านผู้บริหารก็ได้ตอบมาแล้วนะครับว่ามันเป็นความบกพร่อง มันคง
แก้ตัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่ได้นะครับ นี่มันจะเข้าวาระการบริหารในปีที่ 3 เข้าไปแล้ว 2 ปี มันก็คงไม่ใช่
เวลาที่เราจะต้องมาทดลอง ฝึกซ้อม เรียนรู้นะครับ บางอย่างในนี้ 10 รายการนี้ มันทําได้เลยนะครับ 
ซื้อของยากเย็นตรงไหนครับ งบประมาณก็มีอยู่แล้วถูกไหมครับ ยกตัวอย่างเรื่องคอมพิวเตอร์ให้
โรงเรียน ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นภารกิจสําคัญด้วยซ้ําไปนะครับ โรงเรียนน่าจะมีคอมพิวเตอร์ใช้ นี่ก็จะปิด
เทอมที่ 1 เข้าไปแล้ว เด็กเรียนหนังสือ ครูต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ใช้แสดงผลงานให้
นักเรียนดู แล้ววันนี้จะปิดเทอมแล้ว จะหมดงบประมาณแล้วยังไม่ได้จัดซื้อ แต่ถามว่าข้ออ้างอยู่ตรงไหน
ครับที่ว่าเงินไม่มี ก็ไม่ใช่นะครับ อย่างที่เพื่อนสมาชิกฯ ได้อภิปรายไปเมื่อซักครู่ มันติดอยู่ตรงไหน เรื่อง
ง่ายๆ แค่นี้บริหารจัดการไม่ได้ แต่ถามว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช้เงินไม่น้อยเหมือนกัน พาคณะครูไปทัศน
ศึกษาดูงานถึงจังหวัดกาญจนบุรีก็ทําได้นะครับ เงินก็จ่ายได้ แต่นี่ซื้อคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การใช้งานใน
สํานักงาน ผมคงต้องโทษในระดับนโยบายแล้วนะครับ ว่าถ้าจะมัวไปโทษเจ้าหน้าที่คงไม่ได้ ให้นโยบาย
ไปแล้วว่าเราจะพัฒนาเรื่องการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเรา ที่ปรึกษาก็เคยอยู่สํานักการศึกษา รอง
นายกฯ ก็เคยอยู่สํานักการศึกษาบ้าง ผมเข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นไพรออริตี้ (priority) หลัก แต่กลายเป็น
สิ่งสุดท้ายที่เราจะทํา เมื่อถึงเวลาที่จะเข้าเส้นชัยหรือเส้นตายไปแล้วถึงจะมาใช้นะครับ ถามว่าอนุมัติไป
แล้วมันติดขัดตรงไหน ท่านคงจะโทษเจ้าหน้าที่หรือพนักงานไม่ได้นะครับ เพราะว่าเราไม่มีรายละเอียด 
ก็ได้แต่สันนิษฐานเองว่าเหตุที่ล่าช้าเพราะอะไร ซึ่งก็ไม่มีรายละเอียดในญัตติที่เสนอมา ถ้าผมคิดแทน
เจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ เหล่านี้ เขาอาจจะเสนอมาแล้วแต่ไปติดตรงไหน เขาก็อยากจะทํา ซึ่งเราก็ไม่ได้
รับคําตอบจากพวกเขาเหล่านั้น ในเวลานี้ที่แห่งนี้ก็มีแต่ผู้บริหารแค่นั้นเองที่จะเป็นผู้ตอบแทน ฉะนั้นสิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้ในหลายๆ รายการนี้ ผมเห็นใจหน่วยงานที่ต้องไปทํานะครับ แต่ก็คงจะต้องตําหนินะครับ 
เพราะว่ากินน้ําพริกลงเรือมาแล้ว กินน้ําพริกมาด้วยกัน แล้วก็เรือลํานี้ก็ต้องช่วยกันนะครับ มันมีเวลา
น้อย ท่านจะม่ันใจได้อย่างไร เดี๋ยวรัฐธรรมนูญก็จะเสร็จ เขาจะยุบสภาทั่วประเทศของท้องถิ่นนั้น ท่าน
ไม่มีเวลาที่จะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรแล้ว ฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ ทําดีเถอะครับ คงต้องฝากไปอีก
หลายโครงการในปี 2558 เดี๋ยวก็จะเสนองบมาอีก หลายๆ โครงการ ซึ่งอาจจะต้องเป็นเรื่องใหม่ และ
เรื่องยากกว่านี้ ที่ผมเห็นแล้วมันจะส่งผลกระทบให้กับโรงเรียนได้เลยเฉพาะแค่คอมพิวเตอร์ 62 ชุดนี้ 
ไม่น้อยเลยนะครับ ถามว่าครูที่ต้องใช้งานในการเตรียมการสอน แล้วอย่างนี้มันส่งผลในด้านคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาลฯ เราอย่างไร และท่านคิดหรือไม่ว่า ผมก็ดูแล้วว่ามันเป็นเรื่องง่าย ซื้อ
คอมพิวเตอร์ สเป็คก็มาจากส่วนกลาง ไม่ใช่เทศบาลฯ เราจัดเอง มันติดปัญหาตรงไหนผมอยากจะรู้ข้อ
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นี้ หรือติดปัญหาแบบที่ท่านเพื่อนสมาชิกฯ ได้พูดหรือเปล่า ผมคิดว่าตรงนี้ต้องมีคําตอบนะครับ 
เพื่อที่จะไมใ่หโ้รงเรียนทั้งหลายได้มีผลกระทบจากการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ผมได้มีเอกสารที่จะอภิปรายในส่วนของญัตตินี้ รายการที่ 1 เรื่องการซ่อมแซมรถตีนตะขาบ 
ทะเบียน ตค 101 นะครับ เมื่อการประชุมสมัยสามัญ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 นะครับ ทางผู้
รักษาการนายกฯ ได้ขออนุมัติหลักการที่จะขอโอนเงินไปตั้งจ่ายในหมวดนี้เพื่อซ่อมแซมรถคันนี้ และ
หลังจากสภาได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ดังที่ท่านเลขาฯ ได้อภิปรายเมื่อซักครู่นี้นะครับ ก็ได้มีการ
ดําเนินการอย่างไม่ล่าช้านะครับ ผมก็มีเอกสารที่เกี่ยวข้องมาอ่านให้ท่านได้รับทราบ เผื่อจะมีประโยชน์
ในการพิจารณานะครับ หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 แล้วนั้น 
จากนั้นผู้รับผิดชอบคือ หัวหน้าศูนย์เครื่องจักร วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ก็ได้ขออนุมัติในหลักการ
ซ่อมแซมรถขุดไฮโดรริกซ์ วงเงิน 150,000 บาท และได้รับการอนุมัติให้ดําเนินการในวันที่ 27 
มิถุนายน 2557 แต่ประเด็นก็คือ รถตีนตะขาบนี้มันไม่มีอะไหล่ที่เป็นอะไหล่ทั่วไป ได้ดําเนินการขอ
อนุมัติเป็นวิธีการจ้างโดยวิธีพิเศษนะครับ เนื่องจากจะต้องถอดรื้อเครื่องยนต์มาตรวจสอบจึงจะเปลี่ยน
อะไหล่ได้ มันไม่เหมือนกับการเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ธรรมดาที่จะถอดแล้วแทนที่ได้ทันที จะต้องรื้อ
ออกมาก่อนทีละช้ินๆ นี่เป็นวิธีการช่างนะครับ เมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว ทางสํานักการช่างก็กําหนด
ราคากลางจากสํานักส่วนการโยธา จํานวน 149,771 บาท ก็ชัดเจนนะครับว่าได้ดําเนินการ แต่ช้าไป
นิดหนึ่งคือผมก็ขอราคากลางได้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ระยะเวลาก็ไล่เลี่ยกันประมาณเกือบ
เดือนนะครับ เนื่องจากความบังเอิญก็เป็นเหตุการณ์ที่บ้านเมืองมีการปฏิวัติ ก็ได้มีคําสั่งของคณะ คสช. 
ลงนามโดยท่านประยุทธ์  จันทร์โอชา ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ว่าการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีพิเศษจะกระทําได้เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535 จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอแล้วแต่
กรณี ทางกองคลังก็ได้ดําเนินการขออนุมัติไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2557 นะ
ครับ จนป่านนี้หนังสือยังไม่ตอบกลับมาครับ เพราะฉะนั้นกระบวนการการซ่อมรถตีนตะขาบนี้จึงยังไม่
สามารถดําเนินการได้ ดังนั้นจํานวนเงินที่เราตั้งใจและสภาได้อนุมัติให้แล้วก็ยังไม่ดําเนินการ ขอเรียนที่
ประชุมเพื่อทราบ ขอบคุณครับ   

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
เพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอยาก
ปรึกษาหารือกับสมาชิกฯ ว่าจะขออนุญาตไปพักดื่มน้ําดื่มท่าซัก 10 นาทีได้หรือไม่ครับ ขอหารือนะ
ครับ ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขณะนี้เวลา 15.30 น. ผมจะ
ขอพักการประชุม 15 นาที และเริ่มประชุมอีกครั้ง เวลา 15.45 น. 

 

พักการประชุม  15 นาที 
 

เริ่มประชุมเวลา  15.45 น. 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอทําความเข้าใจ จะให้
สมาชิกฯ ได้อภิปรายข้อไหนก็ได้นะครับเพราะอยู่ในญัตตินี้แล้ว อภิปรายรวมได้เลยนะครับ จะมีสมาชิก
ฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอถามท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝ่าย
บริหารว่า ญัตตินี้ในข้อที่ 5 เรื่อง หน่วยงาน/แผนงาน สํานักการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง 
คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน เมื่อมีการประกาศแล้ว ทําไมยังไม่ได้มีการประมูลเสนอราคา 
เพราะอะไรครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่

เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ขอเรียนช้ีแจงว่าในขณะนี้ได้ให้สํานักการศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อปรับแก้ไขสเป็ค 
เพื่อให้เกิดการเป็นธรรมกับผู้ที่จะมาจําหน่ายได้นะครับ ก็เลยอยู่ในกระบวนการกลับไปปรับแก้ไข 
ขณะนี้เรื่องก็อยู่ที่สํานักการศึกษา เพื่อการปรับแกไ้ขแล้วส่งไปยังงานพัสดุเพื่อประกาศในวาระต่อไป ขอ
ช้ีแจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบพระคุณท่านรองนายกฯ ที่ได้กรุณา
อธิบาย แต่ว่ามันเคยมีกรณีที่ผมได้รับฟัง กรณีของการกําหนดสเป็คมันเกี่ยวข้องหรือมันเทียบเคียงได้
กับกรณีการกําหนดคุณลักษณะหรือว่าผลงานของผู้ที่จะเข้าร่วมเสนอราคาหรือเปล่า อย่างเช่นกรณีที่
เราได้มีการประมูลหาผู้รับจ้างมาดูแลความปลอดภัยนั้น เคยมีผู้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดํารงธรรมว่า มีการ
ตั้งระบบของผลงานที่ผ่านมาไว้ และมีการถามเข้ามาทางท่านนายกฯ ก็ตอบว่ามันเป็นสิ่งที่ทําได้ ถ้าทํา
แล้วดี ก็ถึงแม้จะมีเรื่องร้องเรียนไปที่ศูนย์ดํารงธรรม เรื่องนี้ทางท่านนายกฯ ก็ไม่ได้นํามาเป็นประเด็น ก็
อ้างระเบียบว่าทําแล้วได้ ทําแล้วดีกับเทศบาลฯ ทําให้ได้ผู้รับจ้างที่มีผลงานดี น่าเชื่อถือ หรือมี
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ความสามารถมารับจ้างดูแลสวน ผมรับฟังสิ่งที่ท่านรองนายกฯ ได้อธิบายว่า ถ้าสิ่งกองวิชาการฯ 
ต้องการ ในกรณีของการรับประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เป็นแบรนด์เนม เป็นของดีมี
ยี่ห้อ เป็นของดีที่โรงงานผลิตและมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ผมฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องดีสําหรับ
เทศบาลฯ ที่จะมีโอกาสได้รับสินค้าจากผู้ที่จะเข้ามาเสนอราคาให้มีมาตรฐาน แล้วเหตุไฉนในเมื่อผู้ที่จะ
เสนอราคารายอื่นซึ่งไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ทางสํานักการศึกษาได้กําหนดไว้ ร้องเรียนเข้ามา แล้วทาง
เทศบาลฯ ถึงต้องให้ความสําคัญถึงขั้นเอามายกเลิกประกาศหรือยกเลิกการประมูลดังกล่าว เพื่อที่จะ
มาปรับแก้ไขคุณสมบัติให้ลดตํ่าลงไป ผมฝากท่านประธานฯ ไปยังฝ่ายบริหารด้วยนะครับ ถ้าตอบ
ประเด็นนี้ได้ ผมคิดว่าความจําเป็นในส่วนของการที่สํานักการศึกษาจะมีคอมพิวเตอร์ไปให้โรงเรียนใช้
นั้น พวกเราก็อยากจะรีบอนุมัติ แต่ถ้าจะมาขอให้กันไว้แล้วไปยื้อ ดึง ลง ให้สเป็คมันลงมากว้างขวาง มี
บุคลากรประจํา หจก. ตัวเอง 3 คน แล้วซื้อเครื่องประกอบโดยสั่งของตัวแทนจําหน่ายแต่ละช้ินมา
ประกอบกัน แล้วก็ส่งได้นั้น ผมเห็นใจเด็กนักเรียนนะครับ ผมก็เคยใช้คอมพิวเตอร์ประกอบเหมือนกัน 
เหนื่อยใจนะครับ ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานฯ ผมขอ
อภิปรายในข้อที่ 2, 3 และ 4 เนื่องจากเป็นงานประเภทเดียวกัน คือ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ การ
ติดตั้งสัญญาณจราจรเตือนกระพริบนะครับ เดิมทีนี้ผมคิดว่าจะไม่ให้กันเงินใน 3 ข้อนี้นะครับ 
เนื่องจากว่าแรกทีเดียวก็คือไม่มีเอกสารรายละเอียดมาประกอบเพียงพอในการตัดสินใจว่าจะให้กันหรือ
ไม่ให้กันนะครับ แต่ด้วยความเกรงว่าจะมีปัญหาต่อการใช้รถ ใช้ถนน ถ้าไม่มีตัวนี้แล้วอาจจะเกิดความ
ไม่ปลอดภัยเนื่องจากว่าสัญญาณไฟกระพริบมันมีความสําคัญนะครับ เมื่อเราติดตั้งแล้วรถที่ขับมาเห็น
ก็จะเกิดความระมัดระวัง และชะลอความเร็วลง ผมก็ได้ไปประสานส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะ
ครับ เขาได้ให้ข้อมูล และผมก็ได้รับฟังการอธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับ จริงๆ แล้วทางฝ่ายบริหารควร
จะมีเอกสารที่เพียงพอกับการที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้ใช้ในการตัดสินใจนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่น่า
ตําหนิฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะในการประชุมครั้งนี้ รายการประกอบนี้มีน้อยมากเลยครับ ซึ่งจริงๆ แล้ว
ทางสมาชิกสภาฯ เรามีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นชอบนะครับ เพราะถือว่าเราไม่มีเอกสาร ไม่มีรายละเอียดที่จะ
ตัดสินใจ ท่านรองนายกฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านบอกว่าเป็นมืออาชีพ ท่านสมเกียรติฯ ท่านก็เป็นนัก
นิติศาสตร์ ท่านก็ทราบดีนะครับว่า ในการพิจารณาอะไรต่างๆ มันต้องมีเอกสารหลักฐานเพียงพอใช่
ไหมครับ ไมใ่ช่ว่ามีแค่กระดาษแผ่นเดียวและมีรายการเยอะไปหมด แล้วก็มาให้เราพิจารณาเห็นชอบ ถ้า
เราเห็นชอบก็ดีไป แต่ถ้าเราไม่เห็นชอบก็ออกไปพูดข้างนอก ซึ่งในปีที่ผ่านเราก็โดนเล่นงานหนักเลยใน
การที่คล้ายๆ ว่าถูกกล่าวหาว่าเราขัดขวางการทํางานบ้าง ไม่เห็นแก่การพัฒนาบ้านเมืองบ้าง ฉะนั้นก็ขอ
ฝากไว้นะครับว่า คราวต่อไปเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็ควรจะเตรียมไว้ให้พร้อมนะครับ ผมดูแล้วครับ
ว่ามีความจําเป็นในการจะให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกระพริบดังกล่าวทั้ง 3 ข้อ ซึ่งรวมกันทั้ง
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หมดแล้วก็มีอยู่ คือ แยกเฉลิมพระเกียรติ ถนนฉัตรไชย แยกศรีชุมป่าไผ่ ไก่ย่างภาณี แยกปลาเผาผักสด 
แยกตาลเดี่ยว แยกวัดพระแก้วดอนเต้า แยกอําเภอเมืองถนนบุญวาทย์ และแยกซอย 8 ถนนสุขสวัสดิ์ 
2 แยกต่างๆ ที่กล่าวมานี้ ที่ผมทราบล้วนเป็นเรื่องที่ทางชาวบ้าน ทางชุมชนได้ร้องเรียนมา และทาง
เทศบาลจัดเข้าไปในแผน และกองคลังก็ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมาทําเอา
ตอนใกล้หมดปีงบประมาณ แล้วมาขอกันเงิน ผมขอฝากไว้นะครับ ท่านนายกฯ มืออาชีพ ก็ขอให้ปีหน้า
ขออย่าให้มีกันเงินแบบนี้อีกเลยนะครับ ขอให้บริหารงบประมาณให้มันอยู่ในรอบปีนะครับ การจัดซื้อจัด
จ้าง ผมเห็นว่าที่ไหนก็ตามก็มีแผนงานว่าเราจะประมูล จัดซื้อจัดจ้าง เขาจะมีเป็นตารางเลยในแต่ละ
เดือนนะครับ ผมก็อยากจะให้มันทํากันอยูใ่นล็อคไม่หลุดปีงบประมาณนะครับ ที่ผมจะอภิปรายก็มีเพียง
เท่านี้ครับ สรุปก็คือในข้อที่ 2, 3 และ 4 นี้ ผมเห็นชอบนะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

นครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิงนะครับ จริงๆ แล้ว
คําว่า “มืออาชีพ” นั้นไมไ่ด้เกี่ยวกับการเมือง ผมไมไ่ด้มีจิตสํานึกเป็นนักการเมืองนะครับ ใครก็ได้ที่สนใจ
จะว่าจ้างผม ผมก็พร้อมที่จะทํางานให้ทั้งสิ้นโดยไม่มีการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับ เพราะว่าไม่ได้เกิด
มาเป็นนักการเมือง ประการที่สอง คือ ที่ผมไม่ได้แนบรายละเอียดในรายการที่ 2, 3 และ 4 นั้น 
เพราะว่าญัตตินี้เป็นญัตติที่แค่ขอกันเงินค่าใช้จ่าย ส่วนรายการต่างๆ นี้ได้ผ่านการพิจารณาของสภา
มาแล้วเป็นอย่างดใีช่ไหมครับ มันอยู่ในรายการในงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 ซึ่งในขณะนั้นก็
ผ่านการอภิปราย ผ่านการซักถาม และผมก็เข้าใจว่าในตอนเสนอนั้นทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีแบบแปลน มี
รายละเอียดเพียงพออยู่แล้ว มันผ่านขั้นตอนนั้นไปแล้ว พอขั้นตอนนี้มันก็เหมือนเดิม หลักการก็
เหมือนเดิม เพียงแต่ว่ามันทําไม่ทันในปีนี้ แล้วขอกันเงินไวไ้ปใช้ปีหน้าเท่านั้นเอง ส่วนอย่างอื่นเหมือนเดิม
ทั้งหมดไมไ่ด้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ก็ขออนุญาตเรียนช้ีแจงครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ผมก็ติดใจอยู่ 3 ข้อนี้เหมือนกันครับ ผมอยากจะเรียนถามท่านรองนายกฯ โดยใน
ข้อที่ 2 หน่วยงาน/แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ  
ชนิดโคมไฟ หลอด LED ๓๐๐ มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ๒ ชุด จํานวน ๓ แห่ง ขอช้ีแจง
ให้คนโง่ๆ  ฟังหน่อยครับใช้ 2 ชุด แล้วติด 3 แห่งได้อย่างไร และติดตั้งแต่ละแห่งเป็นเงิน 65,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 195,000 บาท  แต่พอมาข้อที่ 3 บอกว่า ใช้จํานวน 3 ชุด จํานวน 3 แห่ง อันนี้ผมพอ
เข้าใจนะครับ แต่ราคามันคือแห่งละ 97,500 บาท นะครับ และมาในข้อที่ 4 ก็ใช้จํานวน 4 ชุด ติด
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จํานวน 2 แห่ง อันนี้ 4 ชุด กลับมา 2 แห่งอีกแล้วครับ แห่งละ 130,000 บาท ซึ่งราคาไม่เท่ากันนะ
ครับ ผมจึงอยากจะตําหนิเจ้าหน้าที่ว่าเพราะอะไรรายละเอียดถึงไม่มี ควรจะมีรายละเอียดให้พวกผม
พิจารณาสิครับว่าจะใช้เสากี่เมตร วัสดุอะไร แผงแสงอาทิตย์ใช้กี่วัตต์ กล่องโลหะ และชุดคุมแบตเตอร์รี่
กี่โวลต์ กี่แอมแปร์ แบตเตอร์รี่ชนิดใด ไม่มีรายละเอียดเลย แล้วพวกผมก็ไม่สามารถจะพิจารณาได้ว่าใน
ราคาที่มันไม่เท่ากันนี้ ทําไมมันถึงแพงกว่ากัน ท่านอย่าลืมนะครับเมื่อ 2-3 วันที่แล้ว ปปช. เขต 3 
จังหวัดนครราชสีมาได้ตรวจสอบการซื้อแผงโซล่าเซลล์ของอําเภอโนนสุวรรณ และอําเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ราคาไม่เท่ากันนะครับ อบต.โทกสว่าง  อบต.ดงอีจาน ชุดละ 114,000 บาท นะครับ 
แต่ อบต.หนองซน ซื้อเพียง 42,000 บาท ราคามันต่างกันมากซึ่งขณะนี้กําลังสอบสวนอยู่ และ
เจ้าหน้าที่ของ ปปช. เขต 3 ก็ไปสอบถามตามท้องตลาดแล้วก็พบว่าราคาประมาณ 48,000 บาท ต่อ
ชุดเท่านั้นครับ ผมก็สงสัยและก็ขอให้ท่านอธิบายให้เข้าใจหน่อยนะครับว่า  2 ชุด ติด 3 แห่ง และ 4 ชุด 
ติด 2 แห่ง ผมก็เลยไม่เข้าใจ ขอความกรุณาอธิบายให้เข้าใจหน่อยครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่

เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ผมขออนุญาตช้ีแจงและตอบคําถามของท่านสมาชิกสภาฯ เมื่อซักครู่นี้ ในส่วนที่ผมมีข้อมูล
นะครับ หน่วยที่เขาระบุดังที่ท่านได้ถามเมื่อซักครู่นี้ ยกตัวอย่างข้อ 2 ว่า แผงโซล่าเซลล์ 2 ชุด จํานวน 
3 แห่งๆ ละ 65,000 บาท ข้อที่ 3 แผงโซล่าเซลล์ 3 ชุด จํานวน 3 แห่งๆ ละ 97,500 บาท ข้อที่ 4 
แผงโซล่าเซลล์ 4 ชุด จํานวน 2 แห่งๆ ละ 130,000 บาท เมื่อซักครู่ผมก็ได้สอบถามรองปลัดแล้วว่า 
เช่นในข้อที่ 2 มีแยกทั้งหมด 3 แยก คือ แยกทางเข้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ถนนฉัตรไชย มัน
เป็นสามแยกนะครับ แต่จะใช้ไฟตรงบริเวณนั้นแค่ 2 ดวง ราคาของโคมไฟแต่ละดวงราคานั้นเท่ากัน
หมดนะครับ ราคา 32,500 บาท รวมทั้งเสา และค่าติดตั้ง ฉะนั้นเมื่อคูณแล้วนะครับ ในข้อ 2, 3 และ 
4 ราคาต่อดวงเท่ากันครับ  ในข้อที่ 3 มีจํานวน 3 ดวง รวมทั้งหมดเป็น 97,500 บาท คือ เอา 
32,500 บาท คูณ 3 ดวง  และในข้อที่ 4 เป็นชนิด 4 ดวงนะครับ ก็เป็นจํานวนเงินแยกละ 130,000 
บาท ส่วนรายละเอียดของลักษณะ วัสดุ รวมทั้งตัวแบบแปลน ขณะนี้แบบเสร็จแล้ว และกําลังถอดแบบ
เพื่อใหไ้ด้ราคากลางที่ชัดเจนกว่านี้ ขอเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  
บรรจงจิตต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณท่านรอง
นายกฯ ที่ได้อธิบายนะครับว่า เขาไม่ได้บอกว่า 3 แยก แต่บอกว่าทางแยก ผมก็ไม่ทราบว่ามันมีกี่แยก 
และที่บอกว่า 2 ชุด จํานวน 3 แห่งๆ ละ 65,000 บาท ความจริงแล้วแยกที่ว่าใช้ 2 ชุด จํานวน 3 
แห่งๆ ละ 65,000 บาท ทําไมไมใ่ช้คําว่า 32,000 บาท ก็ดี ให้มันชัดเจนหน่อยนะครับ ไม่ใช่คลุมเครือ
แบบนี้ พวกผมก็ไมไ่ด้ฉลาดทุกคน บางคนก็โง่ ไม่สามารถที่จะแยกแจกแจงได้ ต่อไปขอให้ทําญัตติให้มัน



- ๗๐ - 

 

ละเอียดกว่านี้หน่อยนะครับ เช่น อุปกรณ์ทั้งหลายก็ควรจะช้ีแจงให้พวกเราได้เข้าใจ จะได้พิจารณาง่ายๆ 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมก็คงเป็นหนึ่งในคนที่ท่านรอง
ประธานสภาฯ ได้กล่าวอ้างว่าโง่นะครับ เพราะผมก็ไม่เข้าใจว่าหลอด LED ที่จะเป็นสัญญาณเตือนนี้ 
ทําไมทางฝ่ายบริหารผู้ทําญัตติไม่แนบรูปภาพมาให้เราดู เพราะว่าถ้าเป็นสิ่งที่ผมเห็นผ่านสายตา เวลา
ขับรถไปตามท้องถนน ผมก็จะเห็นว่ามีเสาและมีดวงไฟ LED ที่กระพริบเป็นสีเหลือง ก็มาจากแบตเตอร์รี่
ที่อยู่ภายในเสา และเหนือหลอด LED นั้นก็เป็นแผงโซล่าเซลล์ซึ่งรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วแปลง
มาเป็นกระแสไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอร์รี่ และกระพริบไปตลอดวันและตลอดคืนเท่าที่แบตเตอร์รี่ยังดีอยู่ 
ทีนี้โดยข้อมูลที่ได้เห็นในญัตตินี้ ทางท่านรองนายกฯ นายแพทย์สุรทัศน์ฯ ได้กรุณาอธิบายว่ามันเป็น
ราคาต่อดวงคือ 32,500 บาท ผมก็นึกไม่ออกครับว่าราคาต่อดวงนี้มันคือเฉพาะหลอด LED ที่เป็นโคม
ไฟกลมๆ 1 ชุด มีแผงโซล่าเซลล์ มีเสาติดตั้ง มีแบตเตอร์รี่ และวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเป็นอย่าง
นี้ 1 ชุด 1 ดวง คือ 32,500 บาท ใช่หรือไม่ และในกรณีที่เป็นชนิดติดสําหรับหลายๆ แยก ซึ่งในแต่ละ
แยกต้องมีหลายดวง ท่านรองนายกฯ ได้กรุณาให้ข้อมูลว่าให้เอา 32,500 บาท คูณจํานวนดวงเข้าไป
เลย มันหมายถึงว่าคูณจํานวนเสา จํานวนแบตเตอร์รี่ จํานวนแผง แยกเป็นเสาแต่ละต้น หรือใช้เสาต้น
เดียว ฐานอันเดียว แล้วมโีคมหลายๆ ดวง และแบตเตอร์รี่เพิ่มขึ้นตามจํานวนดวงหรือไม่ แผงโซล่าเซลล์
เพิ่มขึ้นหรือไม่ ท่านรองนายกฯ ถึงใหไ้ด้เอาจํานวนเงิน 32,500 บาท คูณจํานวนดวงออกมาเลยว่า ถ้า
มันเป็นแยกที่ต้องมี 2 ชุด คือ 32,500 บาท คูณ 2 เป็นเงิน 65,000 บาท แต่ถ้าเป็นแยกที่จะต้องมี 
3 ชุด ก็คือมี 3 ดวง ก็ คูณ 3 เข้าไป เป็นเงิน 97,500 บาท แล้วถ้า 4 ชุด ก็คูณ 4 เข้าไป เป็นเงิน
แห่งละ 130,000 บาท ตรงนี้กรุณาให้คําตอบหน่อยครับว่า 1 ชุด เสาเพิ่มขึ้นไหม แบตเตอร์รี่เพิ่มขึ้น
ไหม หรือว่าเพิ่มขึ้นแต่ดวงไฟ LED ครับ มันจะได้ดูสมเหตุสมผลว่า ราคานี้เหมาะสมหรือไม่ 
ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

นครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมต้องขอเวลาให้ท่านรองสุรทัศน์ฯ ท่าน
สอบถามกับเจ้าหน้าที่สักพักหนึ่งนะครับ ส่วนในความคิดของผมนี้ มันเป็นรายการที่ผมลอกออกมาจาก
งบประมาณนะครับ มันจะผิดหรือจะถูก มันก็เป็นข้อความทั้งหมดจากเทศบัญญัติงบประมาณฯ เลยนะ
ครับ วัตถุประสงค์ของผมมีเพียงแต่ว่าขอกันเงินเอาไว้จ่ายในปีหน้านะครับ ส่วนมันจะก่อสร้างยังไงบางที
ผมก็ไม่ทราบ เพราะว่าวัตถุประสงค์มันคนละอย่างกันนะครับ อีกประการหนึ่งคือ ถ้าผมได้รายละเอียด
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ให้มันมากกว่านี้ มันก็จะกลายเป็นการขอเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณฯ ไปซะอีก ไม่ใช่การขอกัน
เงินแล้วมันก็จะยุ่งไปกันอีกนะครับ ฉะนั้นขอเวลาซักพักหนึ่งนะครับ ให้ทางรองสุรทัศน์ฯ ได้ช้ีแจงนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่

เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ผมขออนุญาตสอบถามข้อมูลจากฝ่ายผู้ปฏิบัติหรือเจ้าหน้าที่ซักครู่หนึ่งนะครับ เพราะว่า
ตรงนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ฝ่ายบริหารขอเวลาซักครู่หนึ่ง
นะครับ ในรายการอื่นจะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมาชิกสภาฯ แห่งนี้โดยเฉพาะสมาชิกสภาฯ เสียงข้างมาก กลุ่มนครลําปาง เราพร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือฝ่ายบริหารด้วยดีทุกประการ โดยเฉพาะในเรื่องของการงบประมาณกันเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ เรา
ไม่ได้เคยขัดขวาง เราสนับสนุน และยินดีให้ตามที่ท่านได้ยื่นญัตติขอมาทุกสิ่งอย่าง ด้วยเหตุด้วยผล 
อาจจะมีบ้างในบางเรื่องบางราวที่มันเกินเหตุสมควร เราก็ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ในกรณีนี้ก็
เช่นเดียวกัน ผมก็ยังนึกดีใจว่าฝ่ายบริหารได้ตอบเมื่อซักครู่นี้ว่า สิ่งทั้งหลายใน 10 รายการดังกล่าวนี้ 
เคยผ่านการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมาแล้ว อนุมานได้ว่าในที่ประชุมแห่ง
นี้คงจะมีความจําเป็นเลิศ คงไม่ต้องอธิบายอะไรมาก แต่อย่างไรก็ดีครับท่านประธานฯ การที่จะเขียนก็ดี
หรืออธิบายอะไรก็ดี ให้ผู้หนึ่งผู้ใดฟังแล้วเขายอมรับว่าเขาโง่ ถ้าสามารถทําให้เขาเข้าใจได้ท่านผู้นั้นเป็น
คนฉลาด ขณะเดียวกันถ้าไม่สามารถที่จะอธิบายคนที่ยอมรับว่าโง่เข้าใจได้นั้น คนๆ นั้นโง่กว่าคนฟังนะ
ครับ คําอธิบายนี้สําคัญที่สุด ผมก็ไม่แน่ใจว่าคําที่ผมได้ยินเมื่อซักครู่ว่า “มืออาชีพ” นั้น คือนักบริหาร
มืออาชีพ หรือนักรับจ้างมืออาชีพ คือไม่ต้องสนใจอะไรหรอกว่ารายละเอียดมันมีอะไร ฉันจะเป็นนัก
บริหารหรือก็ไม่ใช่ สภาอนุมัติเงินให้ไปท่านก็ไปดูรายละเอียดว่าเขาทําอย่างไร เพื่อที่จะอธิบายให้คนที่
ยอมรับว่าตัวเองโง่นี้เข้าใจใช่ไหมครับ มันเป็นไปไมไ่ดโ้ดยเฉพาะคนที่ลงนามยื่นญัตตินี้ มันบังคับในตัวอยู่
แล้ว เมื่อสภาให้เงินท่านต้องไปบริหารงาน บริหารคน และต้องรู้ให้ลึกด้วยว่ากิจการที่จะไปทํานั้นมัน 
ละเอียดละออแคไ่หน เพื่อที่จะมาอธิบายให้ในที่นี้ได้เข้าใจชัดเจน จะบอกแต่เพียงว่าก็เสนอมานั้น ฉันไม่
รู้หรอกว่าจะหลอดไฟจะเป็นดวงเป็นโคม มันรวมอุปกรณ์อะไรไหมตามที่ท่านสมาชิกฯ ได้อภิปรายหรือ
เปล่า มันก็ทําให้กระผมเองไม่ม่ันใจว่าเมื่อเราอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบกันเงิน หรือขยายเวลา มันจะ
ได้รับการปฏิบัติหรือดําเนินการไปโดยสําเร็จ สมบูรณ์ ถูกต้องหรือเปล่า แก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้
ที่ต้องการใช้หรือเปล่านะครับ ผมจะขออนุญาตอภิปรายในข้อที่ 7 นะครับ ในญัตตินี้ระบุไว้เพียงแต่ว่า 
หน่วยงาน/แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าปรับปรุงห้องประชุมราชาวดี ช้ัน 4 อาคาร
สํานักการช่าง-กองคลัง จํานวนเงิน 600,000 บาท ปกติผมก็ความจําไม่ค่อยดีครับ แต่ที่มันต้องจําก็
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เพราะว่าในงบประมาณรายจ่ายตรงนี้ ผมได้เป็นผู้อภิปรายเองในที่ประชุมเมื่อคราวโน้น หลังจากที่ฟัง
คําอธิบายจากฝ่ายบริหารแล้วว่าจะปรับโน่นจะเปลี่ยนนี่ จะเปลี่ยนพรม จะเปลี่ยนผ้าม่าน ซึ่งผมได้
อภิปรายไปว่า เดี๋ยวนี้โรงแรม 5 ดาว ช้ัน 1 เขาไม่ใช้พรมปูกันแล้ว เขาไปใช้กระเบื้องหรือหินอะไรที่ผิว
มัน ก็เข้าเกณฑ์ในเรื่องของสุขลักษณะ หลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่างก็ได้อภิปรายแล้ว ระยะเวลาที่ได้ผ่าน
งบประมาณไปก็ยังไม่ได้รับการดําเนินการให้สําเร็จลุล่วงแต่อย่างใด ท่านผู้บริหารท่านจะบอกว่าผมไม่
ต้องพูดรายละเอียดมาก จุดประสงค์คือเอาให้ผ่านว่าจะกันได้หรือกันไม่ได้ ผมก็ได้เรียนถามท่าน
ประธานฯ ไปแล้วว่า ผมต้องการทราบข้อจริง มิใช่ข้อเท็จจริง ว่าระยะเวลาที่ผ่านไป 11 เดือน ท่านทํา
อะไรไปบ้าง เอามาบอกกล่าวกันซักหน่อยไดไ้หม ว่าวันที่เท่านั้นทําอย่างนี้ หรือวันที่เท่านั้นทําอะไร หรือ
วันที่เท่านั้นไม่ได้ทําอะไรเลย แล้วมาขอกันเงิน แล้วจะยืนยันให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบได้ไหมว่า เมื่อ
เห็นชอบกันเงินไปแล้ว ก็สามารถจะดําเนินการได้ทัน 30 กันยายน ในปีงบประมาณนี้หรือไม่ หรือ
จะต้องขอกันอีกหนึ่งรอบ ในสมัยประชุม ข้อมูลการใช้ห้องประชุมราชาวดีเอามาพูดคุยกันได้ซิครับว่า ปี
หนึ่งใช้กี่ครั้งกี่หน ประชุมอะไรบ้าง ครั้งล่าสุดนี้ประชุมอะไร กรรมการแผนพัฒนาหรือเปล่า สภาพพื้น
ห้องเป็นอย่างไร ปัญหาขัดข้องมันมีอะไร เครื่องเสียงมันพูดไม่ได้ หรือว่าพรมมันขึ้นรา หรือผ้าม่านมัน
ฝุ่นจับ การบํารุงรักษาได้ทําอะไรไปอย่างไร มีการดูดฝุ่นบ้างไหม หรือผ้าม่านทั้งหลายดูแลกันอย่างไร 
แต่ในเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมายังใช้งานได้ รับใช้ให้บริการทั้งบุคคลคนภายนอกทั้งภายใน ใช้ห้องประชุมนี้ได้ 
ผมก็มีความเห็นว่ามันก็ยังสามารถรับใช้เราต่อไปได้อีก และนับแต่วันนี้ไปอย่างที่ผมเรียนท่านประธานฯ 
ไปว่ามันเข้าฤดูที่จะต้องมีการประชุมแล้ว ขอโทษครับใช้ศัพท์ ฤดูไฮซีซั่นแล้ว จะต้องมีการประชุมน่ัน
ประชุมนี่อีก ผมถามว่าท่านจะเอาเวลาที่ไหนไปดําเนินการ ขณะนี้ผู้มาเสียภาษีเดือดร้อนไหมครับ จะมา
จ่ายเงินที่กองคลัง ข้างหลังก็ยังไม่เท่าไหร่ กําลังปรับปรุงทําอะไรกันอยู่ ก็เช่นเดียวกันกับที่ศาลากลาง
จังหวัด เมื่อวานผมไปประชุมมา ห้องคลังทางด้านซ้ายมือเมื่อเราขึ้นบันไดไปน่ันก็ปิดปรับปรุงกันใหญ่
เลย อันนี้ต่างหากยิ่งห้องประชุมที่จะต้องปรับปรุงจริง ถ้าให้ความเห็นชอบกันเงินได้แล้ว คําอธิบายที่
พวกผม พวกเราจะได้ฟังว่าท่านเตรียมการไหมว่าจะใช้ห้องประชุมไหน ก็ไม่ได้เคยได้ยิน ความเห็น
ส่วนตัวของผมก็คือว่า ถ้าห้องประชุมราชาวดียังสามารถใช้งานได้อยู่ 1 ปีผ่านไปก็มิได้เกิดปัญหาใดๆ 
ทั้งสิ้น ผมก็เรียนท่านประธานฯ ว่าก็ขอให้รับใช้เราไปอีกซัก 3 ปี แล้วค่อยปรับปรุงนะครับ ก็หวังว่าท่าน
สมาชิกฯ อาจจะมีความเห็นพ้องเช่นเดียวกันกับผมก็ได้ แต่ในความเห็นผมคิดว่าสมควรที่จะให้ห้องนี้ยัง
อยูใ่นสภาพนี้เพื่อรับใช้งานต่อไปอีกซัก 3 ปี แล้วค่อยเสนอญัตติมาปรับปรุงครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้ผมเป็นสมาชิกฯ ใน
สมัยที่ 2 แล้ว มันมีข้อข้องใจอย่างหนึ่งครับ ผมรู้สึกว่าประชุมครั้งนี้มีญัตติขอกันเงินตลอด ทั้งหลายๆ 
รายการ กันเงินไว้ใช้จ่ายในปีหน้า ก็คือทําไม่ทัน บางเทศบาลที่ผมเคยได้รู้จักหรือที่เคยคุยกัน เขาอยาก
ทํางานกันแต่เงินไม่มีจะทําครับ แต่เทศบาลฯ เราเงินมีแต่ไม่ทํา จะทําก็ไม่ทําสักทีทั้งๆ ที่ เงินก็มี 
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เจ้าหน้าที่ก็มี ผมก็แปลกประหลาดว่าทําไมเป็นอย่างนี้ ประชาชนที่เสียโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จาก
งบประมาณที่เราตั้งไว้กันไว้ที่จะไปทําอะไรไว้ แต่ทําไม่ทันเพราะเหตุผลอะไรครับ อันนี้มันจะเป็นการวัด
ศักยภาพของคณะผู้บริหารเราหรือเปล่าครับ ผมว่าน่าจะพิจารณาตรงแง่นี้ด้วยนะครับ ขอให้รับผิดชอบ
ด้วยไดไ้หมครับ งานที่ว่าจะทําแล้วทําไม่ทัน รับผิดชอบตรงนี้ด้วยครับ เพราะว่าประชาชนเขาเสียโอกาส
นะครับ การจะทํางานแต่ละครั้งผมดูแล้วมันล่าช้ามากๆ ที่มาอ้างว่าเจ้าหน้าที่มีน้อยหรืออะไร ที่ผมเป็น
สมาชิกฯ ในสมัยที่ผ่านๆ มา ผมก็เห็นว่าเขาก็ดําเนินการไปด้วยดี ไม่มีญัตติกันเงินไปใช้ปีหน้า มีน้อยมาก
ครับ แต่มาสมัยนี้เยอะมากครับ งานบางสิ่งบางอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นๆ ที่มันเป็นประโยชน์ต่อ
ชาวบ้านผมก็ยกตัวอย่างให้เห็น แต่ทั้งที่เห็นว่ามีประโยชน์ ทางฝ่ายบริหารก็ไม่ได้ดําเนินการที่มันเป็น
ประโยชน์ต่อชาวบ้าน เมื่อซักครู่ผมก็เรียนกับท่านรองนายกฯ เกี่ยวกับเรื่องการบริหารไฟฟ้า ผม
ยกตัวอย่างง่ายๆ เลยนะครับ จากการที่เทศบาลฯ ได้บริหารเอง แกไ้ขไฟฟ้าสาธารณะเองนะครับ ปีหนึ่ง
ใช้งบสามล้านสองนะครับ แก้ไขดําเนินการให้ประชาชน มีความชื่นชม รวดเร็ว เทศบาลฯ ทําเองสาม
ล้านสอง คําร้องมาทีหนึ่ง 10 วัน 15 วันก็ทําไม่ทันนะครับ คิดหมดนะครับรายละเอียด ค่าล่วงเวลา 
ค่าน้ํามัน ค่าสึกหรอ คิดหมดเลยครับ แต่มายุคสมัยหนึ่งท่านฝ่ายบริหารชุดใหม่เข้าไปให้เอกชนเข้าไป
ดําเนินการ ใช้ค่าใช้จ่ายไปสองล้านห้า ประหยัดงบประมาณไปปีละแปดแสนบาท ประชาชนชื่นชอบ
เพราะบริการไวมากไม่เกิน 3 วันก็ดําเนินการเสร็จ ผมยกตัวอย่างให้เห็นอย่างนี้ แต่ท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติ 
ไม่เอาแบบนี้ ทั้งๆ ที่การประเมินก็เห็นชัดเจนอยู่นี้ ไม่รู้ว่าอะไรไปปิดบังสายตาของท่านนะครับ มันจะเข้า
ในประเด็นที่มาขอกันเงิน ความจริงเจ้าหน้าที่เขาก็ทําหน้าที่เป็นตามปกติของเขาอยู่แล้ว ถ้าไม่มีอะไรไป
ติดขัดทําให้ล่าช้า ผมไม่เห็นด้วยที่ไปว่าเจ้าหน้าที่ว่าไม่เพียงพอบ้าง ไม่ค่อยดําเนินการอะไรบ้าง ผมไม่
เห็นด้วยนะครับ นี่เป็นการควบคุมดูแลงานของท่านอยู่แล้วนะครับ น่าจะพิจารณาตัวเองนะครับ และอีก
อย่างหนึ่งผมก็ต้องเห็นใจท่านรองนายกฯ สมเกียรติฯ ท่านเพิ่งเข้ามา แต่ท่านต้องมารับภาระหน้าที่ 
ตรงนี้ ผมเห็นใจท่านมากครับ แต่ว่าท่านรองฯ อื่นๆ ก็ทํางานมาตลอด แล้วทําไมไม่ดําเนินการตรงนี้ให้
มันแล้วเสร็จ ในกรณีอย่างนี้ ท่านบริหารคือตัวท่านที่ลงนามนี้ ท่านกลับไม่อยู่ ก็จริงอยู่ที่ท่านมีอํานาจ
แต่งตั้งให้คนมาดําเนินการแทนได้ แต่ว่าท่านไม่อยู่ ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านจะอยู่หรือไม่อยู่ผมว่าก็เหมือนกัน
แหละครับ ท่านอาจจะตอบเหมือนที่ผ่านๆ มา คือถามไม่ตรงคําตอบ ตอบไม่ตรงคําถาม แม้กระทั่ง
เอกสารที่ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรมา ผมมาดูแล้วก็ไม่ตรงอีกเหมือนกันครับ ที่ผมถามเรื่องสวนนั้นว่า
มีคนดูแลประจําสวนหรือไม่นั้น เขาก็ตอบไปอีกอย่างหนึ่ง ผมถามว่าเจ้าหน้าที่ของสวนมีประจําอยู่
หรือไม่ เขาก็ตอบว่าปัจจุบันเอกชนเป็นผู้ดูแลสวนสาธารณะทั้ง 6 แห่ง มีปัญหาในการควบคุมและ
ตรวจสอบรับงานอยู่บ้าง แต่ในปีงบประมาณฯ 2558 จะมีการปรับปรุง TOR ให้รับจ้างปฏิบัติงานได้
สะดวกยิ่งขึ้น ก็แสดงว่าจะเอาแบบเก่าอีกแล้วนะครับ ทั้งๆ ที่มันไม่ถูกต้องนะครับ เมื่อซักครู่ผมก็เรียน
ถามท่านรองสมเกียรติฯ สวนแต่ละสวนนั้นน่าจะให้ดูแลบริษัทละหนึ่งสวน ไม่ใช่ไปรวบรวมทั้งหมด พอ
รวมทั้งหมดก็มีปัญหาแล้วก็แก้ยากนะครับ ผมขอเข้าเรื่องนะครับ ในรายการที่ 8 งานบริหารทั่วไป ค่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์) จํานวนเงิน 60,000 บาท ผม
ขอถามว่าตรงนี้มันมีความจําเป็นมากน้อยแคไ่หนครับ เพราะผมเห็นที่ผ่านมานายกฯ ไปรับเรื่องร้องทุกข์



- ๗๔ - 

 

อยู่แล้ว มันจะต้องใช้เงินตรงนี้อีกหรือครับ เงิน 60,000 บาท แต่ผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับท่านประธานฯ มี
นายกฯ ไปน่ังรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้วยตนเอง มีแต่เทศบาลฯ ของเรา แต่ผมก็คิดว่าดีนะครับ งานจะได้
เดิน แต่กลับเป็นการล่าช้าซะอีกนะครับท่านประธานฯ เมื่อก่อนถ้าสมาชิกฯ ท่านใดร้องเรียน ร้องทุกข์ที่
รับจากชาวบ้านมาไม่ได้เข้าระบบ แต่มันขึ้นตรงกับนายกฯ แล้วผมถามเขาว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้
คําตอบนะครับ แต่ ณ วันนี้มาขอกันเงินไว้ 60,000 บาท เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ค่าพัฒนาระบบ
สารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์) คิดว่ามันจําเป็นหรือเปล่าครับ ในข้อที่ 8 ผมอยากจะขอให้เพื่อน
สมาชิกฯ พิจารณาด้วยนะครับว่ามันจําเป็นหรือไม่ เพราะว่านายกฯ เป็นคนรับเรื่องร้องทุกข์เองอยู่แล้ว 
คอมพิวเตอร์จะต้องใช้ตรงนี้หรือเปล่า ผมขอฝากไว้ด้วยครับ  ในส่วนเรื่องอื่นๆ ก็อยากฝากสมาชิกฯ เรา
ช่วยพิจารณาในแต่ละโครงการด้วยว่าอันไหนมันมีความจําเป็นจะต้องใช้ และเรื่องรถตีนตะขาบนั้นก็
เหมือนกัน รถมันเสียมาตั้งนานแล้วก็ไม่ได้ทํากัน ไม่รู้ว่ามีเหตุผลอะไรที่จะต้องล่าช้า ผมก็สอบถามไป
ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามันติดขัดเรื่องซื้ออุปกรณ์ หรืออะไรแบบนั้น มันไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ว่าไปทํางาน
ล่าช้า มันผิดตรงที่การจัดซื้อจัดจ้างอะไรแบบนี้ ก็ยังมีเพื่อนสมาชิกฯ อีกหลายๆ คนที่จะอภิปรายใน
ญัตตินี้ เพราะว่ามีทั้งหมด 10 รายการที่จะต้องพิจารณากัน ส่วนผมก็คงจะมีแค่นี้ก่อน ขอบคุณมาก
ครับ ท่านประธานฯ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่

เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ขออนุญาตตอบคําถามของสมาชิกฯ ท่านบริบูรณ์ฯ นะครับ ผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่ทาง
เทคนิคแล้วครับ เขาได้วาดภาพให้ผมได้เข้าใจ และผมจะเรียนต่อที่ประชุมให้ได้รับทราบความกระจ่าง
นะครับ ในประเด็นของโคมไฟนี้ 1 โคม ต่อ 1 เสา และเป็นเสาโซล่าเซลล์ ราคา 32,500 บาท ฉะนั้น
บริเวณแยกที่อยู่ในรายการข้อที่ 2 มันมีอยู่ 3 แห่ง ก็จะเป็นในลักษณะเช่นนี้นะครับ ท่านสมาชิกฯ 
อาจจะไม่เห็นนะครับ ผมขออนุญาตอธิบายนะครับ คือ ในข้อที่ 2 นะครับ 1 ชุด มันจะมีดวงไฟ 1 โคม 
และ 1 เสา ฉะนั้นข้อที่ 2 ก็จะเป็น 2 เสา 2 ชุดนะครับ  ในข้อที่ 3 ก็จะเป็น 1 ชุด 3 เสา 1 โคม 
จํานวน 3 จุดนะครับ และในข้อที่ 4 เป็น 4 จุด ราคา 1 โคม 1 เสา เท่ากัน 32,500 บาท นะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษใ์จสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมจะอภิปรายในข้อที่ 10 แผนงาน
การศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการปรับปรุงห้องเรียนช้ันอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 6(วัดป่ารวก) จํานวน 200,000 บาท (เป็น
รายการหนึ่งในค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง ทั้ง 6 โรงเรียนๆ ละ 200,000 บาท 
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โรงเรียนแห่งอื่นได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือโรงเรียนเทศบาล 6(วัดป่ารวก) ที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ นี่ก็เป็นข้อสงสัยของผมนะครับว่าทั้ง 5 โรงเขาก็ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ทําไมมา
ติดที่โรงเรียนเทศบาล 6 นี้ทําไมถึงยังไม่เสร็จ ผมอยากทราบว่าเพราะอะไรอย่างไรถึงต้องมาขอกันเงิน
ด้วย ผมอยากขอให้ฝ่ายบริหารช่วยช้ีแจงด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

นครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง สําหรับสาเหตุแห่งความล่าช้าของโรงเรียน
เทศบาล 6 นั้นก็คือ แบบแปลนแผนผัง รายการรายละเอียดต่างๆ อยู่ในระหว่างการรอคิว โรงเรียน
เทศบาล 6 จะช้ากว่าแห่งอื่น ซึ่งอาจจะปล่อยปละละเลยจึงทําให้โรงเรียนเทศบาล 6 อยู่ท้ายๆ แต่
ขณะนี้แบบแปลนได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กําลังรอการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่นะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง สําหรับผมคงจะเหลืออีกข้อสงสัยเดียว 
เฉพาะตัวผมนะครับ สงสัยอีกจุดเดียวในข้อที่ 6 เรื่องค่าก่อสร้างห้องส้วมโรงเรียนเทศบาล 1(บ้านแสน
เมืองมูล) จํานวน 340,000 บาท เป็นแบบเดียวกับที่เราได้สอบถามกันเมื่อเช้าหรือไม่ครับ ที่เราได้รับ
เงินอุดหนุนมา จํานวนห้องส้วมเท่ากันหรือเปล่าครับ หรือว่าต่างแบบต่างราคากันไปเลย ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

นครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพอย่างสูง และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ในรายการที่ 6 นั้น ตั้งจ่ายจาก
งบประมาณของเทศบาลเอง แบบแปลนจะแตกต่างจากโรงเรียนเทศบาล 5 ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุมตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอและที่ประชุมเห็นชอบที่จะ
แยกพิจารณาเป็นประเด็น และมีมติเป็นข้อๆ นะครับ ในญัตติขออนุมัติกันเงินค่าใช้จ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๑๐ 
รายการ ดังนี้ 

1. หน่วยงาน/แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  ค่าซ่อมรถขุดตีนตะขาบ  หมายเลข
ทะเบียน ตค ๑๐๑ รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๘-๔๑-๐๐๐๖ จํานวน ๓๘ รายการ จํานวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าใช้จ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยงาน/
แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  ค่าซ่อมรถขุดตีนตะขาบ  หมายเลขทะเบียน ตค ๑๐๑ รหัส
ครุภัณฑ์ ๐๑๘-๔๑-๐๐๐๖ จํานวน ๓๘ รายการ จํานวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

 
2. หน่วยงาน/แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือน

กระพริบ  ชนิดโคมไฟ หลอด LED ๓๐๐ มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ๒ ชุด จํานวน ๓ 
แห่งๆ ละ ๖๕,๐๐๐ บาท จํานวนเงิน ๑๙๕,๐๐๐ บาท สําหรับติดตั้ง แยกทางเข้าสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ ถนนฉัตรไชย, แยกทางเข้าชุมชนศรีชุมป่าไผ่, แยกไก่ย่างภาณี ถนนรอบเวียง สมาชิกฯ ท่าน
ใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าใช้จ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยงาน/
แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ  ชนิดโคมไฟ หลอด 
LED ๓๐๐ มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ๒ ชุด จํานวน ๓ แห่งๆ ละ ๖๕,๐๐๐ บาท จํานวน
เงิน ๑๙๕,๐๐๐ บาท สําหรับติดตั้ง แยกทางเข้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ถนนฉัตรไชย, แยก
ทางเข้าชุมชนศรีชุมป่าไผ่, แยกไก่ย่างภาณี ถนนรอบเวียง 

 
3. หน่วยงาน/แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือน

กระพริบ  ชนิดโคมไฟ หลอด LED ๓๐๐ มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ๓ ชุด จํานวน ๓ 
แห่งๆ ละ ๙๗,๕๐๐ บาท จํานวนเงิน ๒๙๒,๕๐๐ บาท สําหรับติดตั้ง แยกปลาเผาผักสด  ถนนเจริญ
ประเทศ, แยกตาลเดี่ยว  ถนนบุญวาทย์, แยกวัดพระแก้วดอนเต้า  ถนนพระแก้ว  สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าใช้จ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยงาน/
แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ  ชนิดโคมไฟ หลอด 
LED ๓๐๐ มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ๓ ชุด จํานวน ๓ แห่งๆ ละ ๙๗,๕๐๐ บาท จํานวน
เงิน ๒๙๒,๕๐๐ บาท สําหรับติดตั้ง แยกปลาเผาผักสด  ถนนเจริญประเทศ, แยกตาลเดี่ยว  ถนนบุญ
วาทย์, แยกวัดพระแก้วดอนเต้า  ถนนพระแก้ว   

 
4. หน่วยงาน/แผนงาน เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือน

กระพริบ  ชนิดโคมไฟ หลอด LED ๓๐๐ มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ๔ ชุด จํานวน  ๒ 
แห่งๆ ละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท จํานวนเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท สําหรับติดตั้ง แยกอําเภอเมือง ถนนบุญวาทย์, 
แยกซอย ๘ ถนนสุขสวัสดิ์ ๒ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าใช้จ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยงาน/
แผนงาน เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟ 
หลอด LED ๓๐๐ มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ๔ ชุด จํานวน  ๒ แห่งๆ ละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
จํานวนเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท สําหรับติดตั้ง แยกอําเภอเมือง ถนนบุญวาทย์, แยกซอย ๘ ถนนสุขสวัสดิ์ ๒ 

 
5. หน่วยงาน/แผนงาน  สํานักการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์จํานวน ๔ รายการ  สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จํานวน ๖๒ ชุดๆ ละ ๑๔,๐๐๐ บาท 
จํานวนเงิน ๘๖๘,๐๐๐ บาท , เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา  จํานวนเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท , 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ จํานวน ๑ เครื่อง จํานวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท และเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน ๑ เครื่อง จํานวนเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท รวมจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น  ๑,๐๒๔,๐๐๐ บาท สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าใช้จ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยงาน/
แผนงาน  สํานักการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จํานวน ๔ 
รายการ  สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จํานวน ๖๒ ชุดๆ ละ ๑๔,๐๐๐ บาท จํานวนเงิน ๘๖๘,๐๐๐ บาท , 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา  จํานวนเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท , เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ
ที่ ๑ จํานวน ๑ เครื่อง จํานวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท และเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี จํานวน ๑ เครื่อง จํานวนเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น  ๑,๐๒๔,๐๐๐ บาท 

 
6. หน่วยงาน/แผนงาน สํานักการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าก่อสร้าง

ห้องส้วมโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล) จํานวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้น มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าใช้จ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยงาน/
แผนงาน สํานักการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าก่อสร้างห้องส้วมโรงเรียน
เทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล) จํานวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท 

 
7. หน่วยงาน/แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าปรับปรุงห้องประชุมราชาวดี ช้ัน 

๔ อาคารสํานักงานการช่าง-กองคลัง  จํานวนเงิน  ๖๐๐,๐๐๐ บาท  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยก
มือขึ้น เห็นชอบจํานวน 3 เสียง  และสมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบจํานวน 16 เสียงนะครับ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบด้วยเสียงข้างมากจํานวน 16 เสียง อนุมัติให้กันเงิน
ค่าใช้จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ หน่วยงาน/แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าปรับปรุงห้องประชุมราชาวดี ช้ัน ๔ 
อาคารสํานักงานการช่าง-กองคลัง  จํานวนเงิน  ๖๐๐,๐๐๐ บาท และมีสมาชิกฯ เห็นชอบจํานวน 3 
เสียง 

 
8. หน่วยงาน/แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ค่าพัฒนา

ระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์) จํานวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ
ขึ้น เห็นชอบจํานวน 14 เสียง  และสมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากจํานวน 14 เสียง อนุมัติให้กันเงิน
ค่าใช้จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ หน่วยงาน/แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ค่าพัฒนา
ระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์) จํานวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

 
9. หน่วยงาน/แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ค่าพัฒนาเว็บไซต์ท่องเที่ยวนครลําปาง) จํานวนเงิน  ๙๕,๐๐๐ บาท 
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าใช้จ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยงาน/
แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (ค่าพัฒนาเว็บไซต์ท่องเที่ยวนครลําปาง) จํานวนเงิน  ๙๕,๐๐๐ บาท 

 
10. หน่วยงานและแผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าบํารุงรักษา

และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการปรับปรุงห้องเรียนช้ันอนุบาลโรงเรียนเทศบาล ๖ (ป่ารวก) 
จํานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เป็นรายการหนึ่งในค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้  
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง ทั้ง ๖ 
โรงเรียนๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนแห่งอื่นได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  คงเหลือโรงเรียน
เทศบาล ๖ (ป่ารวก) ที่อยูใ่นระหว่างดําเนินการ) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอก
ฉันท์ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าใช้จ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยงานและ
แผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  รายการปรับปรุงห้องเรียนช้ันอนุบาลโรงเรียนเทศบาล ๖ (ป่ารวก) จํานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ 
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บาท (เป็นรายการหนึ่งในค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้  ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจ่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง ทั้ง ๖ โรงเรียนๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
โรงเรียนแห่งอื่นได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  คงเหลือโรงเรียนเทศบาล ๖ (ป่ารวก) ที่อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ) 
 

๔.๙) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักปลัดเทศบาล 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอดําเนินการต่อในระเบียบ

วาระที่ 4 ข้อที่  4.9) ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักปลัดเทศบาล  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ผู้ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
        ของสํานักปลัดเทศบาล 

ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํานักปลัดเทศบาล 

หลักการ 
เพื่อขอให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามีมติอนุมัติให้เทศบาลนครลําปางโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ของสํานักปลัดเทศบาล  แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  โดยโอนลดจากแผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณ
อนุมัติ  ๓,๘๗๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดจํานวน  ๒๒๕,๐๐๐ บาท ไปเพิ่มจ่ายในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบดําเนินการ  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  งบประมาณอนุมัติ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอน
เพิ่มจํานวน  ๒๒๕,๐๐๐ บาท 

เหตุผล 
เนื่องจากศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล  สํานักการช่าง  เทศบาลนครลําปาง  ได้รายงานว่ามีรถยนต์

ดับเพลิง  รถบรรทุกน้ําดับเพลิง  และรถอื่นๆ ที่ใช้ในการดับเพลิงจํานวนหลายคันมีสภาพชํารุดบกพร่อง
ไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สาเหตุเกิดจากมีอายุการใช้งานเป็นเวลายาวนาน  
สมควรได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี  แต่งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
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พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ตั้งจ่ายไว้คงเหลือไม่เพียงพอกับความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่าย  จึงจําเป็นที่จะต้องโอนเงิน
จากส่วนอื่นไปเพิ่มจ่ายในรายจ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

ด้วยเหตุที่การบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถยนต์ดับเพลิง  รถบรรทุกน้ําดับเพลิง  และ
รถอื่นๆ ที่ใช้ในการดับเพลิง)  ดังกล่าว  เป็นงบลงทุนซึ่งเป็นรายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  และเป็นรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มี
วงเงินเกินกว่า  ๕,๐๐๐ บาท จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ ซึ่งกําหนดไว้ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น

อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 ขอไดโ้ปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ     กิตติภูมิ  นามวงค์     ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในข้อ ๔.๙ ญัตติขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักปลัดเทศบาล จะมีสมาชิกฯ ท่าน
ใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่เราได้ให้ความเห็นให้กัน
งบประมาณสําหรับซ่อมแซมรถขุดดินตะขาบ ส่วนในญัตตินี้ ทางฝ่ายบริหารได้ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี จากประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ  มาเป็นหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ผมขอทําความเข้าใจ ท่านขอโอนลดจํานวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท แล้วนําไปตั้งเป็น
งบดําเนินการหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
งบประมาณอนุมัติ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  โดยขอโอนเพิ่มเข้ามาในส่วนของงบประมาณอย่างหลังที่กล่าว
จํานวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท ตรงกับจํานวนที่ขอลด อย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ ต่อมาในเหตุผลทางฝ่าย
บริหารบอกว่า เนื่องจากศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล  สํานักการช่าง เห็นว่ารถยนต์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา
ดับเพลิง และรถอื่นๆ ที่ใช้ในการดับเพลิงจํานวนหลายคันมีสภาพชํารุดบกพร่องไม่สามารถใช้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าที่ผมเคยทราบมา รถดับเพลิงหรือรถน้ําดับเพลิงแต่ละคันก็มีความละเอียด 
มีประสิทธิภาพ มีความซับซ้อน ผมหมายถึงว่ามีราคาสูงมาก แล้วท่านให้เหตุผลมาว่า รถมีจํานวน
หลายคันที่ไม่อยู่ในสภาพที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมก็มีข้อสงสัยว่า แล้วที่ท่านจะเพิ่ม
งบประมาณอนุมัติเพียง ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะเพียงพอหรือเปล่า ที่ผมสงสัยว่าจะโอนไปตั้งให้ ๑๐๐,๐๐๐ 
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บาทจะเพียงพอหรือไม่นั้น ก็เพราะว่า ในส่วนของรายละเอียด ไม่ได้ระบุว่าหลายคันนั้น กี่คัน และสภาพ
ชํารุดบกพร่องนั้น บกพร่องที่เครื่องมืออุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่จะทําให้การใช้รถคันดังกล่าว ไป
ปฏิบัติงานนั้นจะไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถ้านํามาเปรียบเทียบกับญัตติที่ผ่านมา ทางฝ่ายบริหารท่านได้
กรุณาระบุลงมาเลยว่า เป็นรถทะเบียนหมายเลข ตค ๑๐๑ รหัสครุภัณฑ์ที่ และซ่อมเป็นจํานวน 
๑๕๐,๐๐๐ บาท แตใ่นญัตติที่เรากําลังพิจารณากันอยู่นี้ ไม่มีรายละเอียดจําเพาะเจาะจงไปในลักษณะที่
ผมได้กล่าวมาแล้ว จึงอยากจะขอเรียนถามทางฝ่ายบริหารว่า ท่านจะใช้งบประมาณที่มาขอโอนจํานวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อการใดกับรถที่ใช้ดับเพลิง รถบรรทุกน้ําดับเพลิง และรถอื่นๆ จํานวนหลายคัน 
ขอให้ท่านช่วยอธิบาย ช้ีแจงรายละเอียดด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าการกระทําดังกล่าวในญัตตินี้ ยัง
ไมไ่ด้เกิดเป็นโครงการอยู่แต่เดิมแล้ว  อยากจะหารือว่าสิ่งที่ท่านยื่นญัตติเข้ามานี้ ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งเมื่อ
สักครู่ผมได้ร้องขอให้เชิญนิติกรเข้ามา ก็ด้วยเหตุนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกฯ เรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพอย่างสูง ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รอง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ญัตตินี้ทางฝ่ายบริหารขอโอนลดรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ซึ่งเป็นงบที่
สภาเทศบาลได้อนุมัตไิวใ้นยอด ๓,๘๗๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดไปจํานวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท ตามจํานวนที่
คงเหลืออยู่ในเดือนนี้ แล้วก็เอาไปเพิ่มจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงในจํานวนเดียวกัน คือ 
๒๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเดิมทีงบประมาณในส่วนนี้สภาเทศบาลได้อนุมัติไว้เพียง ๑๐๐,๐๐๐ บาทเท่านั้นเอง 
ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  รถยนต์ดับเพลิงเกือบทั้งหมดของเทศบาลนครลําปาง มีอายุการใช้งาน
มากกว่าสิบปี บางคันร่วมยี่สิบปีก็มี แต่ก็พยายามซ่อมแซมไปตามกําลังเงินในแต่ละปี ถ้าถามว่า
ปฏิบัติงานได้หรือไม่ ก็ยังสามารถปฏิบัติงานได้อยู่ แต่ว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ มีอยู่หนึ่งคันที่ปั๊มสุญญากาศหมดสภาพ เจ้าหน้าที่ทางศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล ประมาณ
การไว้ที่ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เดิมทีเจ้าหน้าที่จะขอซื้อเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ พอไปซ่อมแซมผมก็
ทักท้วงว่า ซื้อวัสดุและไปซ่อมแซมโดยข้อเท็จจริง เราส่งให้ผู้รับจ้างเข้าซ่อมแซม ถ้าซื้อวัสดุก็เท่ากับว่า
เป็นสัญญาซื้อขายอะไหล่ซึ่งการรับรองความเสียหายชํารุดบกพร่อง สู้การทําสัญญาจ้างทําของไม่ได้  
เจ้าหน้าที่ก็ช้ีแจงกับผมว่า ถ้าจะซ่อมในค่าบํารุงรักษา ซึ่งเป็นค่าใช้สอย ต้องเป็นอํานาจของสภา แต่ถ้า
ซื้อเป็นวัสดุยานพาหนะ เป็นอํานาจของฝ่ายบริหาร  ผมก็บอกว่า เพื่อประโยชน์ของเทศบาลแล้ว ก็
น่าจะจ้างซ่อมจากค่าใช้สอย ประเภทค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ซึ่งจะมีหลักประกันที่ดีกว่า ก็เป็นเหตุที่ทํา
ให้จําเป็นต้องเสนอญัตตินี้ขึ้นมา  ถามว่า โอนมา ๒๒๕,๐๐๐ บาท เอาไปจ่ายรถยนต์ดับเพลิงคันหนึ่ง 
ประทานโทษ ผมจําหมายเลขไม่ได้ ก็จะเหลือเงินอยู่ประมาณแสนกว่าบาท ก็จะใช้ในการซ่อมรถคันอื่น
ด้วย ที่จริงแล้ว ๒๒๕,๐๐๐ บาทไม่พอที่จะซ่อมแซมทั้งหมด เพียงแต่ว่า เอารายการที่ชํารุดบกพร่อง
มากที่สุดไปก่อน  สําหรับปี ๒๕๕๘ ก็จะพยายามซ่อมคันอื่นๆ ต่อไปอีก  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายณฐักิตติ  บรรจงจิตต์   
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นายณัฐกิตติ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่
เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ท่านประธานครับ ในญัตตินี้ที่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๗ ของสํานักปลัด 
เป็นจํานวนเงินโอนลดมาจากงบประมาณแผนงานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ผมอยาก
เรียนถาม ผมไม่เข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ว่า เป็นโครงการที่เราอนุมัติให้ก่อนแล้ว ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
แต่จะโอนลดจากงบบริหารทั่วไป จากงบกลาง จํานวนนี้ไม่รู้จะโอนได้หรือไม่ ทําได้หรือไม่ สภามีอํานาจ
หรือไม่ ผมขอเรียนให้เลขานุการช้ีแจงข้อกฎหมายตรงนี้ เพราะท่านรู้ข้อกฎหมาย ขอกราบเรียนท่าน
ประธานอนุญาตให้ท่านเลขานุการช้ีแจงว่าโอนได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ท่านเลขาฯ 
นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่

เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภา
เทศบาลนครลําปาง คือผมเรียนต่อที่ประชุมอย่างนี้ครับ ตามญัตติ กรณีนี้สรุปประเด็นคือ ข้อเท็จจริง
ตามหลักการเป็นงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๗ ของเทศบาลนคร
ลําปาง ซึ่งรายการที่โอนลด ก็ปรากฏอยู่ในงบประมาณ ก็คือเงินสามล้านบาทเศษ โดยไปขอโอนลด
จํานวนนี้ ๒๒๕,๐๐๐ บาท และก็โอนเพิ่มในแผนงานการรักษาความสงบ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย งบดําเนินการ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณซึ่งตั้งไว้แต่เดิม ๑๐๐,๐๐๐ บาท และขอโอนเพิ่มจากรายการดังกล่าว 
๒๒๕,๐๐๐ บาท ถ้าถามผมประเด็นนี้ว่า โอนได้หรือไม่ ผมว่าโอนได้ แต่ประเด็นที่จะต้องพิจารณาตาม
ข้อ ๒๗ ผมให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุมว่า ถ้าเป็นการโอนลดแล้วเอาไปเพิ่ม โอนเงินเฉยๆ ไม่ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ถ้าตามข้อ ๒๗ จะเป็นอํานาจของนายกฯ ไมใ่ช่อํานาจของสภาฯ ที่นี้ท่านต้องพิจารณา
ว่าสิ่งที่โอนลดแล้วมาโอนเพิ่มทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ตามข้อ ๒๗ หลัก ถ้าโอนแล้วมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่อย่างนี้ เป็น
อํานาจของสภา ประเด็นในญัตติท่านพิจารณาว่า สิ่งที่โอนตัวนี้ โอนลด โอนเพิ่ม โอนจํานวนเงิน แล้ว
เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ ถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอํานาจของผู้บริหาร แต่ถ้าเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามข้อ ๒๗ เป็นอํานาจของสภา เข้าใจนะครับ ฉะนั้นอยู่ที่ท่านต้องพิจารณาว่าลักษณะที่
ขอโอนลด แล้วโอนเพิ่ม เกิดการเปลี่ยนแปลงและอยูใ่นอํานาจของสภาหรือไม่ เข้าใจนะครับ 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์   

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับ ตามญัตติ
ที่เสนอมาในวันนี้ ผู้เสนอญัตติไม่ได้แนบรายละเอียดอะไรมาเลย สมาชิกสภาควรจะรู้ เพราะแต่ละ
ประเด็นดึงมาจากเทศบัญญัติประจําปี ผมไม่เห็นยากเย็นตรงไหน ท่านแนบเอกสารมาประกอบ เพื่อให้
สภาพิจารณาให้แน่ชัด อย่างรายการนี้ท่านดึงมาจากงบประมาณ งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ 
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หมวดค่าใช้สอย ตามปกติท่านต้องมีหนังสือรับรองจากกองคลังว่ามีเงินเหลือจริง ท่านไม่ได้แนบ
รายละเอียดอะไรเลย รายละเอียดต่างๆ แนบตามญัตติมาเพื่อประกอบการพิจารณา สภาสําคัญนะครับ
ท่านประธาน ผมขอฝากฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภา ในโอกาสต่อไปที่ท่านเสนอญัตติเข้ามา ทํา
เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มมาด้วย ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามที่เลขานุการได้ช้ีแจงเมื่อ
สักครู่ ประเด็นเรื่องโอนลด และไปเพิ่มโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง อยากจะให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาว่า 
การขอโอนลด และโอนเพิ่ม เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะเมื่อสักครู่ท่านเลขาฯ ได้ช้ีแจงไปว่า ถ้า
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอํานาจของผู้บริหาร ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับ อยากจะให้ท่านสมาชิกพิจารณา
ประเด็นตรงนี้มากกว่า ก่อนที่เราจะได้มีมติกัน สมาชิกท่านใดจะอภิปรายครับ  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทนนายกฯ กราบเรียน
ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ในญัตตินี้ที่จริงตอนแรกผมเข้าใจที่ท่าน
เลขาฯได้เข้าใจ แต่ก็ปรากฏว่าได้รับการทักท้วงจากกองคลัง และกองคลังยืนยันว่า รายการนี้มีราคา มี
มูลค่าการซ่อมแซมเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท จําเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาล ผมก็อยู่ในลักษณะที่ไม่
ม่ันใจในคําถามข้อนี้มาก เพราะสามารถตีความหมายได้สองอย่างคือ หนึ่ง โอนมาแล้ว ที่จริงที่โอนมา 
และไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ตอนที่เพิ่ม ติดขัดที่ว่ามีราคาเกินกว่าห้าพันบาท เกินห้าพันบาทกลายเป็น
ค่าครุภัณฑ์ไป งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงในตอนหลัง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนวิธีการ เมื่อก่อนการ
ซ่อมแซมรถยนต์ อยู่ในหมวดค่าใช้สอยทั้งหมด ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่ แต่ตอนหลังนี้การซ่อมแซม
รถยนต์ ยานพาหนะ ถ้าเกินห้าพันบาทถือว่าเป็นค่าครุภัณฑ์  พอค่าครุภัณฑ์ถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงอะไร 
ก็เป็นอํานาจของสภา ทําให้การตีความค่อนข้างจะลําบาก ซึ่งผมเองก็ไม่ม่ันใจ แต่ว่าอยากจะขอให้ทาง
กองคลังซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบช่วยช้ีแจงได้หรือไม่ เพราะเป็นคนทักท้วงผมเอง ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ผู้อํานวยการกองคลังครับ 

นางดวงจันทร์  ทองกระสัน  ผู้อํานวยการกองคลัง  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ในกรณีค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ เราได้เรียนสอบถามกรมฯ แล้วบอกว่า 
เป็นหมวดครุภัณฑ์ ถ้าเข้าหมวดครุภัณฑ์ต้องขออนุญาตจากสภา คือเราปรึกษาทางกรมฯ แล้วนะคะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่
เคารพ  กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมติดใจอยู่ว่า ในหลักการที่ทาง
ฝ่ายบริหาร และกองคลังได้ช้ีแจง ที่เป็นการโอนงบประมาณ ผมไม่ติดขัดนะครับ เพราะอยากจะให้
ซ่อมแซม เข้าใจว่ารถพวกนี้ จอดไว้เฉยๆ ก็เสีย เพราะเป็นน้ํา ความจริงรถดับเพลิงต้องเป็นถังสแตนเลส 
อันนี้เป็นเหล็ก โดนน้ําทุกวันๆ ไม่ได้ใช้ก็เสียหาย  แต่ว่าถ้าเราอนุมัติวันนี้ให้โอนได้ ผมก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่า 
ท่านจะสามารถไปเบิกจ่ายการใช้งานอย่างไรให้ทันวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  ซึ่งจะต้องมีการกันเงิน
ด้วยถ้าจะขอโอน แล้วท่านจะขอประชุมอีกรอบหรือว่าอย่างไร ไม่เข้าใจ แต่ด้วยความเป็นห่วง ถ้าจําเป็น
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จริงๆ ควรจะต้องตกไปเป็นปีหน้า เพิ่มงบเข้ามาสําหรับซ่อมแซม ซึ่งก็เป็นเวลาไม่กี่เดือน แต่ถ้าโอนไป
แล้ว อนุมัติไปแล้ว และติดขัดปัญหาทําไม่ได้ ผมคิดว่าในระยะเวลาก็คงจะจัดซื้อไม่ได้ เรามาแบ่งซื้อ
ไม่ได้ ถ้าเกินห้าพันบาทแล้ว ก็เข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา  สอบราคาอะไรอีก ก็คงไม่
ทันแน่ๆ นอกจากว่า จะเตรียมการไว้แล้ว  แต่ทีนี้ ขณะยังต้องมาหารือเลย เสนอญัตติมาก็ไม่รู้ได้หรือ
ไม่ได้ ถูกหรือไม่ถูก เพราะฉะนั้นผมอยากให้หาวิธีการหรืออะไรก็แล้วแต่ เพื่อที่จะให้ญัตตินี้ราบรื่น 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญท่านรองนายกฯช้ีแจงเพิ่มครับ 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทนนายกฯ กราบเรียน

ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมขออนุญาตช้ีแจง กรณีที่สภาเทศบาลได้
อนุมัติให้ทางฝ่ายบริหารโอนเงินได้ คงจะไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันแน่นอน ผมก็ต้องทํา
ญัตติขอตัดฝากปี เสนอต่อสภาอีกรอบหนึ่ง แต่ก็จะมีระเบียบวาระการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติม ซึ่ง
ก็จะมีวาระ ๒ ,๓ ซึ่งทางเทศบาลต้องเปิดประชุมอยู่แล้ว ก็คงจะถือโอกาสนั้นทําญัตติเสนอต่อสภา
เทศบาลในช่วงนั้น กรณีที่สภาเทศบาลเห็นชอบ ส่วนในประเด็นข้อสงสัย คือผมเสียดายเงิน ในปีนี้มีเงิน
เหลืออยู่แล้ว ถ้าเราไมใ่ห้ ก็ตกเป็นเงินสะสม เสร็จแล้วพอปีหน้า ก็ไปกระทบยอดปี ๒๕๕๘ ขึ้นมาอีก ค่า
ซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ซึ่งผมคิดว่าถ้าได้เงินก้อนนี้ ถ้าสภาอนุมัติให้ จะถูกต้องหรือไม่ในขณะนี้ เป็น
อํานาจที่เหนือกว่าของนายกฯ สมมติว่าท่านอนุมัติไปแล้ว และกลายเป็นอํานาจของนายกฯ ก็ไม่เสีย
หลาย เพราะเป็นอํานาจที่เหนือกว่านายกฯ คือเราขอเกินไวไ้ม่มีอะไรเสียหาย แต่ถ้ากรณีเป็นอํานาจของ
สภาจริงๆ แล้ว ผมก็ไม่กล้าจ่ายครับ ก็คงจะปล่อยให้เงินก้อนนี้ตกไป ก็เป็นที่น่าเสียดาย อยู่ที่สภา
เทศบาลจะให้ความกรุณา ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์   

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมเห็นด้วยกับท่านสันติฯ 
ในประเด็นที่สําคัญที่เราคุยกัน ไม่ใช่ประเด็นว่าให้หรือไม่ให้ เป็นประเด็นที่ว่า โอนมาได้หรือไม่ โอนจาก
งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย โอนเข้ามาในหมวดของโครงการที่เราเคยตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนได้
หรือไม่ ในกรณีนี้ ถือว่าท่านผู้เสนอญัตติต้องการที่จะทําการซ่อม เป็นความต้องการ ความประสงค์ของ
ท่าน ผมว่ามีปัญหาครับ ผมกลัวสภาเสียหายถ้าหากอนุมัติไปแล้ว เอาอย่างนี้หรือไม่ จะทันหรือไม่ ผม
ไม่ทราบ แต่ขอให้ท่านผู้เสนอญัตติมาครั้งนี้ เสนอเข้ามาใหม่ตอนที่ผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
วาระ ๒, ๓ ดีหรือไม่ครับ  ขอบคุณมากครับ 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญนายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้
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ผมได้เปิดขอคําอธิบายจากทางฝ่ายบริหาร ซึ่งท่านรองนายกฯ สมเกียรติ ก็ได้กรุณาให้คําอธิบายในส่วน
ของกระผมเอง ขอสรุปว่า หลังจากที่ขอโอนลด ๒๒๕,๐๐๐ บาท ปรับมาเป็นขอโอนเพิ่ม ๒๒๕,๐๐๐ บาท 
รวมกับงบประมาณที่ได้อนุมัติเดิมไว้แล้ว ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๓๒๒,๕๐๐ บาท เพื่อที่จะนําไปใช้
ในการซ่อมบํารุงรถน้ําดับเพลิง รถบรรทุกน้ําดับเพลิง และรถอื่นๆ ตามเหตุผลที่ท่านได้ให้มาตามญัตตินี้ 
ถูกต้องหรือไม่ครับ 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทนนายกฯ ถูกต้องครับ 
แต่ยอดที่โอนมาเดิมมีงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาทปัจจุบันหมด เพราะถูกใช้จ่ายไประหว่าง
ปีงบประมาณ พอโอนมา ๒๒๕,๐๐๐ บาท ก็จะเป็นเม็ดเงินแค่ ๒๒๕,๐๐๐ บาทเท่านั้น 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อเนื่องที่หน้าสอง ทางท่าน ผอ.
กองคลังไดใ้ห้เหตุผลว่า ได้หารือทางกรมฯ แล้วว่า ด้วยเหตุที่การบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ซึ่งใน
กรณีที่จะอ่านต่อไปนี้ ทางท่านรองนายกฯ สมเกียรติได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า ถ้าเป็นเหตุที่
จะต้องปรับปรุงครุภัณฑ์และมีวงเงินที่เกินกว่าห้าพันบาท ก็จําเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ตรงนี้เข้าในสิ่งที่เราได้อนุมัตใิห้ตั้งเงินไปซ่อมเมื่อครั้งแรกอยู่แล้วใช่หรือไม่ครับ แต่ทีนี้ที่เรากําลัง
หารือกันอยู่ก็คือการโอนงบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ บาท มา ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพ หรือเป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ถ้าเป็นลักษณะดังกล่าวก็คือ โอนมาให้ทําให้เกิด
ลักษณะ ปริมาณคุณภาพที่เปลี่ยนไป และเป็นการโอนไปจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภา รายการใหม่อย่างไรครับ ในเมื่อท่านจะเอามาซ่อมงบบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซึ่งเดิมก็มี
อยู่แล้ว ผมว่าในเหตุผลหน้าที่สอง การที่นําเหตุผลที่จะต้องขออนุมัติเมื่อเกินห้าพันบาทมาผนวกเข้ากับ
ข้อ ๒๗ ทําให้ที่ประชุมโดยเฉพาะผมก็กําลังสับสนอยู่นะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตตินี้ก่อนที่จะลงมติให้
อภิปรายต่อ ผมขอพักการประชุมอีก ๑๕ นาที 

 
พักการประชุม  ๑๕  นาที 

 
เริ่มประชุมเวลา 17.45 น. 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอดําเนินการประชุมต่อนะ
ครับ ที่ค้างไว้คือข้อ ๔.๙ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ
สํานักปลัดเทศบาล  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทนนายกฯ กราบเรียน
ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา 
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมได้พิจารณาถึงคําทักท้วงของท่าน ด้วยความเคารพในข้อคิดเห็นของ
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ท่านเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และเพื่อความถูกต้อง ผมขออนุญาตถอนญัตติ ที่ ลป 
๕๒๐๐๑/๔๖๘๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งบรรจุอยู่ในระเบียบวาระที่ ๔.๙ และจะนําเสนอต่อ
สภาเทศบาลเพื่อให้ท่านพิจารณาใหม่ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เนื่องจากเป็นญัตติที่เสนอเข้า
มาแล้ว และตอนนี้ฝ่ายบริหารขอถอนญัตตินี้ออกไป  ผมขอมติในสภาแห่งนี้ ที่จะให้ความเห็นชอบใน
การถอนญัตตินี้ออกไป  ขอสมาชิกสภาได้กรุณายกมือให้ความเห็นชอบ   

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกสูงๆ นะครับ ผมจะได้ดู  
มติเป็นเอกฉันท์ยินยอมให้ถอนญัตตินี้ครับ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ถอนญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํานักปลัดเทศบาล 

 
4.10) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (วาระที่ ๑) 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อที่ 

4.10) ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 (วาระที่ ๑) ขอเชิญฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ผู้ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  ประจําปีงบประมาณ   
        พ.ศ. ๒๕๕7 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้า  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ  
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕7  ฉบับนี้มาเพื่อโปรด
นําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในสมัยประชุมนี้  ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการ
เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ตามที่สภาเทศบาลนครลําปาง ได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปแล้วนั้น 
 บัดนี้ปรากฏว่า เทศบาลนครลําปางมีความจําเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
มีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเทศบาลนครลําปางมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของ
ประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น  5,750,000 บาท ทําให้มีความจําเป็นต้องตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 5,715,000 บาท 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ของเทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

หลักการ 
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไปท้ังสิ้น    ยอดรวม 5,715,000  บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  ประกอบด้วย 
     แผนงานเคหะชุมชน      ยอดรวม 5,600,000   บาท 
ด้านการดําเนินงานอื่น   ประกอบด้วย 
     แผนงานงบกลาง      ยอดรวม    115,000   บาท 

เหตุผล 
 เทศบาลนครลําปางมีความจําเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายรับบาง
ประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเทศบาลนครลําปางมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการ
รายรับ ทําให้มีความจําเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป  
 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 (วาระที่ ๑) จะมีสมาชิกฯ 
ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ใน
ญัตติเรื่องงบประมาณฯ นี้ ผมจะขอให้ดูหน้าที่ ๕ ในร่างเทศบัญญัติฯ ที่ทุกท่านมีอยู่ในมือแล้วนะครับ
ท่านประธานฯ มีรายรับที่เราได้เพิ่มเติมในยอดที่เราจัดเก็บเองก็คือจากภาษีป้ายนะครับ ประมาณการ
เดิมนั้น 11,000,000 บาท แต่ว่ารับจริงระหว่างปี 14,267,410 บาท น่ันก็หมายถึงว่ามียอด
ประมาณการเกินมาเป็นจํานวนเงิน 3,250,000 บาท ในหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
ซึ่งในนี้ยังไม่มีเรื่องค่าปรับ แต่เป็นค่าธรรมเนียมอื่นๆ นะครับ จํานวน 400,000 บาท และในหมวด
รายได้จากทรัพย์สินซึ่งเป็นรายได้จากดอกเบี้ย จํานวน 2,100,000 บาท ฉะนั้นรวมรายรับทั้งหมด
แล้วเป็นเงิน 5,750,000 บาท ตรงนี้อยากจะเรียนท่านประธานฯ ว่าเรามาดูในเรื่องรายรับก่อน ก็จะ
เห็นได้ว่าค่าภาษีป้ายในปีนี้เพิ่มขึ้น มองได้สองแง่นะครับ ภาษีป้ายเพิ่มขึ้นเพราะอะไร ก็เพราะว่าการค้า
การขายดี แล้วเขามีการขยายกิจการเพิ่มขึ้น หรือในอีกมุมหนึ่งคือ ค้าขายไม่ดีจึงจําเป็นต้องติดตั้งป้าย
เชิญให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าหรือมาใช้บริการก็ดี  นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องคิด  ซึ่งถ้าหากว่าทางฝ่ายบริหาร
มีข้อมูล รายละเอียดที่จะมาพูดคุยกันก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการตั้งงบประมาณฯ ในปี  
พ.ศ. 2558 ว่าจะประเมินจํานวนรายรับไว้เท่าในปี 2557 หรือจะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรืออย่างไรก็
ตาม ที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานฯ ก็คือว่า ในนโยบายเรื่องภาษีนั้น ถ้าท่านประธานฯ ได้ฟัง
ท่านนายกรัฐมนตรี และท่านหัวหน้า คสช. ด้วย ท่านได้เน้นเรื่องนี้เป็นสําคัญนะครับว่า รัฐบาล พนักงาน 
จะต้องให้เกียรติ จะต้องเอาใจให้กับผู้เสียภาษี เขาเต็มใจเสียเท่าไหร่ก็ต้องรับไว้ก่อน จะมากจะน้อย
อย่างไรก็ค่อยมาคุยกันทีหลัง ท่านนายกรัฐมนตรีพูดไว้ชัดเจน ย้ําว่าถ้าหากว่าท้องที่ใด พนักงานไปข่มขู่ 
ข่มเหง ขอให้ร้องเรียนไปยังท่าน ผมก็อยากจะนําเรื่องนี้มาเตือนให้ท่านประธานฯ ทราบว่า ผมยังไม่เคย
เห็นนโยบายของผู้บริหารเทศบาลฯ ในเรื่องนี้แม้แต่อย่างใด ตัวอย่างข้อเท็จจริงในการประชุมสภาฯ เมื่อ
ครั้งที่ ผ่านมา เราได้พูดถึงค่าปรับ ซึ่งในรายรับอันนี้ยังไม่ปรากฏค่าปรับนะครับ  แต่ว่าในร่าง
งบประมาณฯ ปี พ.ศ. 2558 อาจจะมีปรากฏขึ้น ที่ผมได้เจอกับตัวเองก็ดี ท่านสมหมายฯ ก็ได้อภิปราย
ไปว่า ลูกบ้านคนที่อยู่ในชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง ก็ได้รับจดหมายอําเภอเมืองลําปาง ในเรื่องค่าปรับ 
อันนี้แสดงถึงอะไรครับ นโยบายไม่ดีหรือผู้ปฏิบัติไม่ดี แต่อย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติเขาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย แต่ฝ่ายบริหารต่างหากที่จะต้องมาเอาใจใส่ในเรื่องนี้ แล้วการปรับก็ไม่ได้แจ้ง ณ วันที่เขา
ไปเสียค่าภาษีบํารุงท้องที่ หรือภาษโีรงเรือน จดหมายนี้มาทีหลังจากที่เขาได้ชําระเงินหมดแล้ว มีค่าปรับ 
200 บาท ผมก็ยังไม่ได้ไปติดตามถามกองคลังว่า ท่านได้ทําอะไรครบถ้วนหรือไม่ ที่ว่าจะต้องมี
จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีล่าช้า แจ้งจํานวน 3 ฉบับหรือเปล่า ผมก็อยากจะเรียนว่าในเรื่องนี้ฝ่ายบริหาร
ต้องคํานึงให้ดีๆ นะครับ ไม่ต้องถึงกับเอาใจมากมายอะไรหรอก เพียงแต่แจ้งเตือนเขาด้วยดี ฉะนั้น เรา
ได้แวะเยี่ยมชมศึกษาดูงานเทศบาลนครนนทบุรีเป็นตัวอย่างที่ผมจะเรียนท่านประธานฯ  ว่าน่าชื่นชม  
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เขาให้เกียรติผู้เสียภาษีมาก ทําหนังสือคู่มือเล่มเล็กๆ อธิบายไว้ชัดเจนอย่างละเอียด และจากการพูดคุย
สอบถามเจ้าหน้าที่ระดับบริหารว่า ถ้าในกรณีที่มีการปรับหรือฟ้องร้องผู้เสียภาษีป้ายนี้ เขาถือว่าเป็น
การหย่อนสมรรถภาพ หย่อนประสิทธิภาพนะครับในการจัดเก็บภาษี คือทําอย่างไรที่จะทําให้เขารู้เรื่อง 
เต็มใจเสียภาษีนะครับ จะมากจะน้อยเขาก็เสียตามกําลังที่เขาพึงจะเสียได้ ทีนี้มาดูในรายจ่ายซึ่งมีอยู่ 5 
รายการในหน้าที่ 7 ครับท่านประธานฯ ซึ่งจะมีสมาชิกฯ อีกหลายๆ ท่านได้อภิปรายถึงเหตุผลและ
ความจําเป็น ผมก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าอยากจะให้มีการลาดยางบริเวณถนนพหลโยธินในช่วงหนึ่ง 
และยังมีอีก 2-3 รายการย่อยๆ ซึ่งผมคงจะไม่อภิปรายในรายละเอียด แต่ผมก็จะพูดถึงในรายรับ-
รายจ่ายว่า สมควรที่จะรีบเร่งนําเสนอในที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ เพื่อที่จะได้นํารายได้ที่เราจัดเก็บที่เพิ่มขึ้น
ไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่

เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง กระผมขออนุญาตเรียนให้ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ได้ทราบว่าในปี 2557 นี้ ทางกองคลังได้
ดําเนินการจัดเก็บรายได้ที่มากกว่านี้ ยอดตรงนี้เป็นยอดของ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 นะครับ ยัง
ไม่ได้รวมถึงยอดสิ้นเดือนกันยายน 2557 ซึ่งคาดว่าพอถึงสิ้นเดือนกันยายน 2557 แล้วเราจะมี
รายรับสูงกว่ารายจ่ายเป็นจํานวนที่มากกว่าที่ระบุไว้ในที่นี้ แต่คงจะเป็นเงินสะสมไป ซึ่งก็จะกลายเป็น
เงินคงคลังของทางเทศบาลฯ ไป ซึ่งสภาเทศบาลฯ ก็จะมีสิทธิในการพิจารณาว่าจะนําไปใช้จ่ายในการ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างไรบ้าง ในประเด็นการเก็บภาษีค่าปรับตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายนั้น ผม
ขอเรียนท่านว่าก็เกิดขึ้นกับผมเองเช่นกันในฐานะรองนายกฯ  ของผมนี่ยิ่งแปลกกว่าคนอื่นนะครับ โดยที่
ผมได้ชําระค่าภาษโีรงเรือน หรือที่ดินไปแล้ว แต่มาตามเก็บค่าปรับผมในภายหลังจากที่ผมได้เสียค่าภาษี
ไปแล้ว ผมก็ได้มีการประชุมกับกองคลังนะครับ ก็เหมือนกับที่ท่านสมาชิกฯ ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้ 
ผมก็พูดในลักษณะอย่างนี้ว่าเทศบาลฯ ไม่ต้องการที่จะมีรายได้จากค่าปรับนะครับ เพราะว่าค่าปรับนี้
เป็นเงินที่ผมว่าเป็นหยดน้ําตาของประชาชนเขา นอกจากเขาจะต้องเสียภาษีแล้ว เขาก็จะต้องมาเสีย
ค่าปรับด้วย แล้วค่าปรับตัวนี้ผมว่าบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการจัดเก็บนะครับ ทําไมจะต้องไปปรับ
ประชาชนเขา ผมก็สอบถามหาสาเหตุก็ได้ข้อเท็จจริงว่าทางสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจังหวัด
ลําปาง เขามาทักท้วงไว้ ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินนั้น กรณีคนที่ยื่นแบบ
เกินกําหนดเวลา สมควรที่จะต้องทําการปรับ รายละ 200 บาท ซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหาตามมานะครับ 
นอกจากภาษีจะไมไ่ด้แล้ว ค่าปรับประชาชนเขาก็ดื้อแพ่งไมใ่ห้ด้วยนะครับ ผมก็เรียนเป็นนโยบายกับทาง
กองคลังแล้วว่า ทําอย่างไรที่จะไม่เก็บค่าปรับ มีวิธีการไหนที่จะสามารถเว้นค่าปรับได้หรือไม่ ก็เหมือนที่
ท่านสมาชิกฯ ได้อภิปรายว่าวันนี้เราเก็บภาษีได้เป็นจํานวนค่อนข้างมาก เนื่องจากเรามีห้างสรรพสินค้า 
มีร้านใหญ่ๆ  เกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ อยู่ เราก็มีรายได้ที่เพียงพอในการบริหารงาน เพียงแต่ว่าเราอาจจะ
ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่จําเป็นให้ลดน้อยลงไปนะครับ ขอกราบเรียนว่าที่ท่านได้อภิปรายมานี้ 
ผมก็เห็นด้วยกับท่านทุกประการ และจะรับในเรื่องนี้เข้าไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ว่ามีวิธีการใดบ้างที่
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เราจะจัดเก็บภาษีโดยที่ไม่ต้องไปเรียกเก็บค่าปรับนะครับ และในการต้อนรับประชาชนต่างๆ เราก็จะ
ต้อนรับเขาในฐานะที่เป็นญาติมิตรของเราคนหนึ่งนะครับ ผมเคยบอกว่าหนังสือเตือนของเทศบาลฯ นี้ 
จะมีข้อความหนึ่งที่ผมอ่านแล้วผมก็ต้องทําใจนะครับ ที่บอกว่าถ้าท่านไม่มาดําเนินการเสียภาษีภายใน
วันที่นั้น เทศบาลฯ จะดําเนินคดีทางอาญากับท่านทันที ผมก็เจอเป็นประจํา ผมก็ถามเจ้าหน้าที่ว่า
ปัจจุบันนี้ไม่มีประชาชนคนไหนเขากลัวคุณหรอก ในเรื่องคําขู่ประเภทนี้  ผมว่าควรจะใช้ถ้อยคําที่บ่งบอก
ถึงความร่วมไม้ร่วมมือมากกว่านะครับ ควรจะพูดจากับเขาในลักษณะที่ดีกว่านี้ ฉะนั้นคําเตือนประเภทนี้
ในปีต่อไปคงจะไม่มีอีกแล้วนะครับ คงจะใช้ถ้อยคําที่สละสลวยมากกว่านี้ มากกว่าที่เคยปฏิบัติมา 
ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในเรื่องของร่างเทศบัญญัติฯ 
นี้ ผมเห็นด้วยนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีรายการใหญ่อยู่ 2 รายการ รายการแรก คือ งบประมาณใน
การสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติค รายการที่สอง คือ งานก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอยนะครับ เนื่องจากว่า
ผมได้ไปสํารวจพื้นที่แล้ว โดยเฉพาะงานก่อสร้างปรับปรุงถนน ซึ่งก็เห็นว่ามีสภาพชํารุดพอสมควร ก็
สมควรที่จะต้องก่อสร้างปรับปรุงนะครับ ในส่วนของบ่อฝังกลบขยะนั้นถ้าผมมีโอกาสก็จะไปดูนะครับ 
แต่อย่างไรก็ตามหากวันนี้สภาได้รับหลักการไปแล้ว ผมก็จะได้มาพิจารณาในรายละเอียดการประมาณ
การที่เสนอมาว่า มีความเหมาะสมหรือไม่นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประมาณการมาในส่วนของ 
Factor F นี้ ซึ่ง 2 รายการนี้แตกต่างกัน งานที่ทําได้ยากกลับมี Factor F ตํ่ากว่างานที่ทําได้ง่ายนะครับ ก็
คืองานราดยางถนนกลับมี Factor F ที่สูงนะครับ และถ้าหากว่าผมได้เป็นกรรมการแปรญัตติฯ ผมก็คง
จะต้องสอบถามขอคําช้ีแจงจากเจ้าหน้าที่ว่า อาจจะขอปรับลดลงพอสมควรนะครับ สรุปก็คือว่า โดย
ส่วนตัวผมก็เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติฯ ในครั้งนี้นะครับ ขอบคุณครับท่านประธานฯ  

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 (วาระที่ ๑) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ
ขึ้น ที่ประชุมเห็นชอบในวาระที่ 1 เป็นเอกฉันท์ 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรับหลักการของร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 (วาระที่ ๑) 
 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน
วาระที่ 1 เป็นเอกฉันท์แล้ว ผมจะขอปรึกษากับสมาชิกสภาฯ ในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการแปร
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ญัตติฯ และกําหนดระยะเวลาการแปรญัตติ แต่ผมจะให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงถึงขั้นตอนและ
ระเบียบการประชุมฯ ในเรื่องนี้ให้ท่านสมาชิกฯ ได้ทราบโดยสังเขปก่อน เชิญท่านเลขานุการสภาฯ 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ และ 
ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล
นครลําปาง หลังจากที่สภาแห่งนี้ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (วาระที่ ๑) ของเทศบาลนครลําปางไปแล้ว กระบวนการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ที่จะต้องดําเนินการต่อไปก็คือจะเข้าสู่วาระที่ ๒ คือ 
ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งนี้ผมจะเรียนต่อที่ประชุมฯ ให้ทราบดังต่อไปนี้ครับ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่
แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ได้บัญญัติหลักการไว้ว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที่สอง ให้กําหนด

ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”  และข้อที่ 49  บัญญัติไว้ว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติ

รับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง

ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง

กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย”  แปลความได้ว่า เมื่อสภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว กระบวนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ที่สภารับหลักการนี้  ขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 คือ ขั้นแปรญัตตินะ
ครับ และในการนี้ ก็ต้องมีญัตติที่ประชุมจะต้องพิจารณาหารือกัน   ซึ่งในเมื่อเราพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ จากนี้ไปท่านประธานฯ จะต้องนําปรึกษาในที่ประชุมฯ และลงมติ มีประเด็นรวมทั้งสิ้น ๔ 
ประเด็น โดยผมขอเรียนแจ้งต่อที่ประชุมฯ ดังต่อไปนี้ คือ  

ประเด็นแรก  ที่ประชุมฯ แห่งนี้ต้องพิจารณาว่าจะตั้งคณะกรรมการสามัญแปรญัตติเพื่อ
พิจารณาร่างงบประมาณฯ มีจํานวนเท่าใด (ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๑๐๓ (๑) 
และ ข้อ ๑๐๕) ที่ได้กําหนดไว้ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน (ตลอดจนพระราชบัญญัติเทศบาลฯ 
มาตรา ๓๒)  

ประเด็นที่สอง  ที่ประชุมฯ แห่งนี้จะต้องพิจารณาเลือกสมาชิกสภาฯ ท่านใดให้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ผมขอเรียนต่อที่ประชุมฯ ว่าจะต้องดําเนินการเลือกเป็นคนๆ ไป ให้ครบตาม
จํานวนคนที่ที่ประชุมฯ แห่งนี้กําหนด ถ้ากําหนดไว้ 5 คน ก็ต้องเลือกคนที่ 1 ก่อน แล้วจึงเลือกคนที่ 2 
คนที่ 3 คนที่ 4 และคนที่ 5 เป็นลําดับต่อไป (และให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ 
๑๐๗ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่

สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหาร
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ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไมต่้องมีผู้รับรอง” และวรรคสอง “การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่

ที่ประชุมมีมติเป็นอยา่งอื่น และให้นําวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”)   

ประเด็นที่สาม   ที่ประชุมฯ แห่งนี้จะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ ต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ต้องกําหนดว่ามีจํานวนกี่วัน กําหนดเวลา กําหนดจํานวนวัน กําหนดสถานที่
ให้ชัดเจน (ต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ ไวไ้ม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง นับแต่ที่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้เป็นตามข้อบังคับข้อ ๔๕ วรรคสาม) 

ประเด็นที่สี่   ที่ประชุมฯ แห่งนี้จะต้องกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติฯ  
ที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้ ตรงนี้สภาก็ต้องกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติด้วย 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๑๑๖ ผมคิดว่าที่
ประชุมคงได้เข้าใจในข้อช้ีแจงที่ผมได้แจ้งให้ทราบ จากนั้นผมก็จะได้มอบหมายให้ท่านประธานสภาฯ ได้
ดําเนินการปรึกษาต่อที่ประชุมฯ แห่งนี้ ให้ท่านสมาชิกฯ เสนอและลงมติเป็นลําดับต่อไป  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ  
ได้ช้ีแจงให้สมาชิกฯ ได้รับทราบถึงขั้นตอนการดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ผมจะเริ่มต้น 
ในขั้นตอนแรก การพิจารณาว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณางบประมาณมีจํานวนกี่คน 
ผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ ว่ามีจํานวนกี่คน  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๕ คน 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 

เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  จํานวน ๕ คน 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ
รายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่จะทําหน้าที่ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยผมจะขอมติในที่ประชุมฯ 
พิจารณาเป็นรายๆ ไป ผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คนที่ 1 เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายบริบูรณ์  
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บุญยู่ฮง ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  คนที่ ๑  
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 

เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้  
นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คนที่ ๑ โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง ทําหน้าที่
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่  1 ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คนที่ ๑ 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ
ชื่อบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับ

ที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คนที่ ๒  เชิญ  นายสมัย  เมฆนคร 

นายสมัย  เมฆนคร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  

กระผม นายสมัย  เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายประชัญ  บุญสูง  ทําหน้าที่
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่  1 ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  คนที่ ๒ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้  

นายประชัญ  บุญสูง  ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คนที่ ๒ โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้  นายประชัญ บุญสูง  ทําหน้าที่
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่  1 ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คนที่ ๒ 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ
ชื่อบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับ

ที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คนที่ ๓  เชิญ  นายจรูญ  เติงจันต๊ะ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

กระผม นายจรูญ เติงจันต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  
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ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  คนที่ ๓ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้  
นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คนที่ ๓ โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์   
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คนที่ ๓ 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ
ชื่อบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับ

ที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คนที่ ๔  เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่าน
ประธานสภาที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

ขอเสนอ พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย ทําหน้าที่ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  คนที่ ๔  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้  
พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คนที่ ๔ โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายพันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คนที่ ๔ 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ
ชื่อบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับ

ที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คนที่ ๕  เชิญ  นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  

กระผม นายนพดล ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คนที่ ๕ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้  
นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คนที่ ๕ โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คนที่ ๕ 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้เลือก
สมาชิกสภาฯ ทําหน้าที ่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๕ ท่าน คือ  

๑. นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  ๒. นายประชัญ  บุญสูง 
๓. นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์  ๔. พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 
๕. นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งสมาชิกสภาฯ จํานวน ๕ ท่าน ทําหน้าที่ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แก่ 

๑. นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  ๒. นายประชัญ  บุญสูง 
๓. นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์  ๔. พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 
๕. นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปผมขอท่านสมาชิกฯ ได้
เสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอให้มีระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ

ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 2 วัน  คือ ตั้งแต่วันที่ ๑2 – ๑3 กันยายน  ๒๕๕7 ตั้งแต่
เวลา ๘.3๐-๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้มีระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ

คณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 2 วัน  คือ ตั้งแต่วันที่ ๑2 – ๑3 กันยายน ๒๕๕7 ตั้งแต่เวลา 
๘.3๐-๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ กี่วัน เชิญ  
นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอระยะเวลาในการพิจารณา

คําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีจํานวน 1 วัน คือ วันที่ ๑5  กันยายน  ๒๕๕7  ตั้งแต่
เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองด้วย มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่  
นายจาตุรงค์  พรหมศร เสนอ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้มีระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติฯ ของ

คณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 1 วัน  คือ วันที่ ๑5  กันยายน  ๒๕๕7 ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-
๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอื่นๆ 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานคง
ทราบดีว่าก่อนประชุมเมื่อสักครู่ ฝนตกหนักมาก เม็ดใหญ่ด้วย ในเรื่องอื่นๆ ผมอยากเรียนท่านประธาน
ทราบว่า เคยทําเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนว่า อยากจะให้ขุดลอกคลองลําเหมืองช่วงฝ่ัง
ตําบลเวียงเหนือ ช่วงตรงข้างองค์การโทรศัพทไ์ปหลังวิชชานารี จนถึงแม่น้ําวัง ระยะทางก็ไม่กี่ร้อยเมตร 
ซึ่งลําเหมืองสายนี้ เดิมในแผนพัฒนาเทศบาลเมื่อ ๗-๘ ปีก่อนเคยมีไว้ แล้วก็มีโครงการที่จะพัฒนาและ
บูรณะ แต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีอะไร ก็อยากจะให้ฝ่ายบริหารได้รับเรื่องนี้ไว้เพื่อที่จะขุดลอกคูคลองไว้ก่อน ซึ่ง
ตอนนี้ต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดแล้ว เกิดน้ํามาการระบายจะเกิดปัญหา  แต่ขณะนี้ปัญหาคือ น้ําเน่าขัง ส่ง
กลิ่นเหม็น เกิดยุง ซึ่งทําให้สุขลักษณะของประชาชนบริเวณนั้น ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ฝาก
เรียนให้บันทึกไว้เพื่อฝ่ายบริหารจะได้รับทราบ และพิจารราดําเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ  กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ในวาระอื่นๆ นี้ขอกรุณา
ทางฝ่ายบริหารช่วยแกไ้ขปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนมากที่สุด เรื่องตลาดสนามบิน  ท่านสังเกตหรือไม่
ช่วงเวลาเลิกงาน จะมีรถจอดไม่เป็นระเบียบ และร้านค้าไม่มีระเบียบเรียบร้อยเลย ทางเท้าของเราเป็น
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ที่ตั้งร้านค้าเขาไปแล้ว และตลาดแห่งนี้ไม่รู้ว่าได้สร้างถูกตามลักษณะแบบแปลนตลาดหรือเปล่า ขอ
อนุญาตจากเทศบาลหรือเปล่า  แม้กระทั่งร่มที่กางอยู่ ก็ยื่นมาที่ถนน บางคนเดินทางมาซื้อของก็ต้อง
เดินก้มหัวลง เพราะตํ่า ผู้ที่จอดรถก็เหมือนกันไม่มีระเบียบในการจอด นึกจะจอดตรงไหนก็จอด คือไป
สองคนก็จอดรออีกคนลงไปซื้อ และรถก็ขวางทาง วันนั้นผมไปธุระวัดพระบาท ได้บีบแตรไล่รถที่จอด
ขวาง เขาก็เปิดประตูลงมาบอกว่า ทางมีเยอะแยะทําไมไม่ไป ผมเลยมองภาพว่า เทศบาลของเราด้อย
ประสิทธิภาพหรือเปล่า ไม่มีการควบคุมแม้กระทั่งเรื่องแบบนี้ ทั้งๆ ที่รู้ ทั้งๆ ที่เห็นว่าผิดระเบียบ และผม
ละอายใจอีกเรื่องหนึ่ง ก่อนจะถึงวัดพระบาทยังมีตลาดใหม่ที่สร้างมาแบบถูกต้องตามกฎหมาย มีบ่อ
กําจัดน้ํา มีที่จอดรถ มีล็อคขายอาหารแต่ละประเภท แต่ป้ายตัวนั้นเอาออกไปแล้ว เป็นป้ายร้านเช่าพระ
แล้ว เพราะไม่มีแม่ค้า ที่ถูกกฎหมายเขาไม่ค่อยชอบกัน เขียนป้ายใหญ่มาก ตลาดแห่งนี้ทําถูกกฎหมาย
แล้วเป็นอย่างนี้หรือครับ อยากให้ฝ่ายบริหารเข้าไปดูด้วยครับ นึกอดสูหรืออย่างไร สิ่งที่ทําถูกกฎหมาย
แต่ไม่มีใครสนับสนุน ไม่มีใครดูแล กลับปล่อยปละละเลยที่ทําผิดกฎหมาย และตลาดแห่งนี้เจ้าหน้าที่
ของเทศบาลเองโดนรถชนตรงนั้นด้วย บาดเจ็บด้วย เวลาล่วงเลยมาแล้วสักสองเดือน ความจริงเมื่อเกิด
เหตุการณ์แบบนี้แล้วถ้ามีการแก้ไขก็จะดีขึ้น นี่กลับไม่มีการแก้ไข เหมือนเดิม ผมอยากให้ทําให้ถูกต้อง 
ที่ตลาดใหม่เราก็น่าจะหาทางช่วยเหลือให้ดีขึ้น ให้คนมาใช้บริการสะดวกสบาย เขามีพร้อมแล้ว แต่ไม่มี
คนไปใช้ เรามีวิธีการไหนที่จะไปส่งเสริมให้เขา ทั้งๆที่ถูกต้องแล้วตามกฎหมาย แต่ตลาดที่ผิดกฎหมาย
เราช่วยไปดําเนินการให้ถูกต้องได้หรือไม่ครับ โดยเฉพาะทางเท้า ผมได้ทราบข่าวมาว่า ทางเท้านี่อยู่
นอกเขตตลาดของเจ้าของตลาด และแม่ค้าไม่ยอมเสียค่าที่ให้ แต่กลับทําหนังสือร้องเรียนมาที่เทศกิจ
ของเราให้ไปดําเนินการ เทศบาลเราปล่อยปละละเลยให้เขาทําผิดกฎหมาย และยังเป็นเครื่องมือให้เขา
อีก ถูกต้องหรือไม่ครับ ผมดูแล้วไม่ถูกต้อง คุณต้องหาวิธีการให้ถูกต้องตามกฎหมายครับ เพราะจะช่วย
แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านใหใ้ช้รถได้อย่างสะดวกสบาย ต้องไปตกลงกับทางเจ้าของตลาด
ด้วยนะครับ ผมว่าน่าจะให้ย้ายไปที่ตลาดถูกต้องตามกฎหมาย เพราะตลาดแห่งนั้นผมไม่ทราบว่าขอ
อนุญาตจัดตั้งตลาดหรือเปล่า ไม่ใช่เรากีดกันการทํามาหากินของชาวบ้าน เราน่าจะหาวิธีการที่ถูกต้อง 
ให้มีแหล่งที่ค้าขายถูกต้องตรงนี้ด้วย และผมขอฝากอีกหนึ่ง การไล่ที่เขา ก็เป็นการถูกต้องแต่เรามี
วิธีการที่ดีกว่านี้หรือไม่ที่จะไปหาให้เขาได้มีธุรกิจ มีที่ทํามาหากิน ผมเป็นพ่อค้า ก็เข้าใจตรงนี้ ถ้าไม่มี
รายได้มาจุนเจือ ถ้าไม่มีจริงๆ ก็ต้องไปทําผิดกฎหมายอีก เพราะฉะนั้น เรามีหน้าที่ตรงนี้ ผมก็อยาก
ทราบเจ้าหน้าที่ของเราใหไ้ปดําเนินการให้ถูกต้อง สมเหตุสมผล ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อน ขอบคุณครับ 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทนนายกฯ ปัญหาแม่ค้าที่
วางขายของบนทางเท้า จะให้ทางฝ่ายบริหารจัดการทําให้เรียบร้อย และจะเป็นปัญหาหรือไม่ครับ หาก
ไล่จากบนฟุตบาทแล้วแม่ค้าจะเข้าตลาดหรือไม่  และผมจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ส่วนที่ขายของบน
ทางเท้า บนผิวจราจรจะให้ทางเทศกิจดําเนินการครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ
เรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 
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นายนพดล ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ  กระผม นาย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับด้านจราจร จะ
สังเกตว่าถนนท่าคราวน้อยตอนนี้มีอาคารกําลังก่อสร้าง ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อยไปจนสุดแยกโรงน้ําแข็ง 
และบริเวณก่อสร้างทางเข้าออกรถ มีฝุ่นเยอะ ชาวบ้านก็ร้องเรียนมา ผมไม่ทราบว่าทางผู้รับเหมาไม่ได้
ไปดูแลในการกําจัดโคลนดินที่ติดล้อรถออกมา ก็เป็นมลภาวะพอสมควร อยากให้ทางผู้บริหารเทศบาล
ดูแลด้วย  

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทนนายกฯ วันเสาร์
อาทิตย์ผมไปเจอกับตัวเองว่า เป็นทั้งฝุ่นทั้งโคลน ก็ได้สั่งการให้ทางเทศกิจเข้าไปพบกับผู้ดําเนินการ เขา
ก็กวาดไปแล้ว แต่ผมก็จะกําชับให้ทางเทศกิจไปดูแลอย่างสมํ่าเสมอ คงจะหมายถึงตลาดลําปางที่กําลัง
ก่อสร้างใหม่ใช่หรือไม่ครับ ทั้งสองข้างของถนนท่าคราวน้อยที่หน้าเทคนิค และที่แยกโรงน้ําแข็งด้วยนะ
ครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ  กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมไม่ได้มีเรื่องอภิปราย
อะไร ผมอยากหารือท่านประธาน การอภิปรายมีระเบียบการประชุมอยู่ การที่จะอภิปรายต้องพูดผ่าน
ท่านประธาน ไมใ่ช่ตอบโต้กันเอง ขอความกรุณาครับท่านประธาน ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ
เรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายสันติ เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ  กระผม นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมมีเรื่องเรียนต่อท่านประธาน
ผ่านไปยังผู้บริหาร ผมได้รับเรื่องพาดพิงจากเอกสารที่ท่านนายกฯ ตอบคําถามของสมาชิกสภาที่สมาชิก
ได้ตอบคําถามซึ่งพาดพิงถึงกระผม  ในคําถามที่เคยถามในวาระการประชุมต่างๆ ข้อแรก ต้องขอบคุณ
ที่ทางฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงเรื่องการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภา  ที่ทางสภาก็ได้แจ้งไปเรียบร้อย
แล้ว แต่ผมคิดว่ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  มีการถ่ายทอดเสียงการประชุมเฉพาะภายในหน่วยงาน ที่ได้
เร่งปรับปรุงแก้ไขแล้ว จากการได้สังเกตและคิดว่าน่าจะเป็นข้อดี ซึ่งวันนี้ได้ถามเจ้าหน้าที่แล้วได้ทราบ
ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นข้อเสนอแนะไปทางฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบภาระงานโดยตรง อาจส่งผลกระทบที่ไม่
ทราบว่าจะต้องแก้ไขอย่างไร อีกเรื่องหนึ่งคือต้นซากุระในสวน ผมก็จะคุยจนกว่าจะหมดวาระการเป็น
สมาชิกสภา ที่ท่านนายกฯตอบ ผมเข้าใจว่า ตั้งแต่ถามมาก็มีการบํารุงรักษา ให้ปุ๋ยให้น้ําตลอด แต่ไม่ใช่
คําตอบที่ผมอยากได้ คําตอบที่อยากได้คือ จะทําอย่างไรกับต้นซากุระที่ปลูกไปแล้วในสวนสาธารณะให้
ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ให้มา เขาให้มาเพื่อที่จะเป็นกิจกรรมหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว  ตอนนี้เชียงรายบูมมากเลย ถนนเกือบยี่สิบกิโลเมตร ซากุระต้นละหนึ่งพันบาทสั่งจาก
ประเทศญี่ปุ่น สองข้างทางปลูกต้นซากุระ เราได้ฟรีมา ไม่เสียเงินสักบาทต่อต้น อย่างน้อยฝันว่าสามปี
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จะออกดอกซากุระและทําให้คนมาเที่ยวลําปาง มาแวะลําปาง ไม่จําเป็นต้องมานอน แค่มากิน และเอา
เงินมาทิ้งไว้ ผมก็ขออนุญาตได้พูดอีกสักครั้งผ่านไปยังฝ่ายบริหาร สิ่งที่ทําตอนนี้ เป็นระยะเวลามากว่า
สองปีแล้วเกี่ยวกับต้นซากุระที่ปลูก ผมก็ไปดูบ่อย ก็เจริญเติบโต แต่ก็ไม่เติบโตตามที่เราฝันไว้ ปีแรกที่
ปลูกคือปลูกฝาก  ช่างก็รู้ดี โดยที่ต้องมีต้นไม้ใหญ่คลุมไว้ เพื่อให้ผลิใบ รากติด แต่เมื่อฝากไว้แล้ว 
เติบโตเองได้แล้วก็ต้องนําไปปลูกในที่ที่เหมาะสม ได้รับอากาศถ่ายเทสะดวกถึงจะเจริญเติบโต แต่ก็ท่าน
นายกฯก็ได้บอกไว้แล้วว่า ถ้าย้อนอดีตได้จะไม่เอาโครงการนี้ แต่ตอนนี้มีแล้ว ไม่รู้จะทําอย่างไร และผม
ก็ได้รับการติดต่อจากคณะญี่ปุ่นที่ให้ต้นซากุระมา แจ้งความประสงค์ว่าจะมาเที่ยวงานลอยกระทงที่
ลําปางในปีนี้ด้วยร่วมยี่สิบคน และแจ้งว่ามีเวลาส่วนหนึ่งอยากจะมาขอชมต้นซากุระและรถพยาบาลที่
มอบให้เทศบาลสองคัน ไม่รู้จะน่าอายหรืออย่างไรดี ซึ่งผมก็ต้องไปพรวนดินดูแลเอง ชวนท่านสมาชิกที่
ปลูกไว้ไปร่วมดูแล และหาคําตอบว่าจะทําอย่างไรต่อไป  ที่ผมพูดตรงนี้ เพราะเขาให้มาแล้ว และเขาก็
อยากจะมาที่ลําปางดูงานลอยกระทงกับเรา ผมว่าเป็นสิ่งที่ดี ชาวญี่ปุ่นสิบกว่าคนมา โอกาสที่เขาให้มา 
กับโอกาสที่เราควรจะได้รับจากเขา หรือฉวยเอาจากเขามา ไม่ต้องเสียเงินสักบาท ผมมองถึงว่า 
เทศบาลรับผิดชอบเป็นเจ้าของแล้ว connection กับเขาไม่มีเลย จะใช้โอกาสจากเขาอย่างไร รู้อยู่ว่าเขา
จะมาทุกปี เราจะมีงานลอยกระทง เราไม่ใช้โอกาสกับเขาหรือ ผมเห็นประกาศในเฟซบุ๊คว่าปีนี้ต้อง
อินเตอร์ เชิญต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมลอยกระทงกับเรา แต่ที่เรามีอยู่ไม่เคยประสานงานกับเขา 
ท่านคิดดูว่าท่านจะทําอินเตอร์อย่างที่ท่านว่า  บอกเขาสักหน่อยหนึ่งอีกเดือนสองเดือนข้างหน้า  ที่เขา
จะมาให้เตรียมชุดกโิมโนมาด้วย มาสร้างสีสันให้กับงานลอยกระทงเราหน่อย ผมว่าน่าจะคุ้มค่ากับที่เรา
แค่ประสานติดต่อ  แต่เราไม่เคยประสานเขาเลย  นี่คือประเด็นแรก ซึ่งเขาอยากมาเอง ในส่วนนี้ความ
ตั้งใจแต่แรกที่เราอยากทํา ผมก็บอกแล้วว่า นายช่างหลายท่านที่ดูแลต้นไม้ ก็ไปกับเรา ก็ได้รับฟัง
ความรู้เรื่องของการปลูกต้นซากุระพร้อมกัน เราเคยคิดว่าได้มาแล้วจะขยายพันธุ์ด้วยวิธีไหน มีแต่คน
อยากได้ มาขอผมอยู่เรื่อย ฝ่ายบริหารยังมาขอเลย แต่วิธีการปลูกต้องขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะ
เนื้อเยื่อ ผมก็เคยประสานให้แล้ว ถามว่าจะทําอย่างไรต่อ ตอบไม่ได้ ทางผู้เช่ียวชาญเรื่องการเพาะ
เนื้อเยื่อบ้านเรามี ที่ราชมงคลก็มี การเพาะเนื้อเยื่อต้องมีการวิจัย มีค่าใช้จ่าย ทําไมเราไม่หา connection 
ที่ดีๆ  ไปเซ็น MOU กับราชมงคลให้เขาช่วยดูแลเอาไปวิจัยเพาะเนื้อเยื่อและให้งบสนับสนุนการทําวิจัยให้
ได้ออกมาเป็นพันๆ ต้น ก็แจกจ่ายประชาชนในบ้านเมืองเรา ทําถนนสวยๆสักเส้น  ผมว่าตรงนี้เป็น
คําตอบที่ผมอยากได้ ผมเฉลยให้แล้ว  อย่างไรก็ตามก็ขอบคุณที่ท่านได้ตอบว่า ได้ให้ปุ๋ยพรวนดินรดน้ํา
อยู่เป็นประจํา ซึ่งผมก็ไปรดน้ําอยู่เป็นประจําเหมือนกัน  และหลายท่านที่ไปปลูกก็ไปรดน้ําดูแลเป็น
ประจําเหมือนกัน ก็อยากจะฝากไว้ว่าอย่าเอาโอกาสดีๆ ทิ้งไปเลย ลอยกระทงวันที่ ๕-๖ เขาจะมาเป็น
แขกของสภาเรา ฝากท่านบริหารด้วยอย่างน้อยเราเคยต้อนรับคณะนี้แล้ว ถ้าทางเทศบาลฝ่ายบริหาร
อยากใช้โอกาสนี้ก็ยินดี  ผ่านมาทางท่านประธานสภาเทศบาลของเรา เราจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างใน
กิจกรรมที่เขาจะมาทํา 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝ่ายบริหาร 
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นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทนนายกฯ กราบเรียน
ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพอย่างสูง และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  
อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง สําหรับข้อเสนอของคุณสันติ ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  
รับไว้นะครับ ตอนแรกผมไม่เข้าใจ ก็ได้ยินท่านสันติพูดถึงต้นซากุระหลายครั้งแล้วในรายงานการประชุม
ต่างๆ แต่ผมไม่เข้าใจถึงเป้าหมายที่ท่านต้องการ วันนี้ทราบแล้วว่าท่านต้องการให้ขยายพันธุ์ต้นซากุระ
ต่อไป ผมก็จะรับไว้ รวมถึงการวิจัยต่างๆ ผมก็จะหาวิธีการที่จะติดต่อกับทางราชมงคล ส่วนลอยกระทง
ก็จะให้งานส่งเสริมการท่องเที่ยวทําหนังสือเชิญในฐานะเป็นแขกของเทศบาล ซึ่งผมจะให้เจ้าหน้าที่
ประสานคุณสันติ อีกครั้งหนึ่ง  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ
เรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ  กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมน่ังคิดอยู่ประมาณ
สองสามช่ัวโมงว่าจะพูดหรือไม่ เหตุการณ์ระทึกเมื่อก่อนจะเข้าประชุมสภาเมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. ผมเข้า
ไปดูงานการวางท่อระบายน้ําของเขต ๑ คือบ้านดงม่อนกระทิงซอย ๑ ผมใส่ชุดนี้ไปนะครับ  ผมไปดูงาน
ว่าเจ้าหน้าที่มาทํางานเรียบร้อยหรือไม่ เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องไปดูแลอํานวยความสะดวก แต่กลับไม่
เป็นเช่นนั้นซะแล้วครับ ถามผู้รับเหมาที่จะมีความสัมพันธไมตรี คราวนี้งานผมทําดีแล้วนะอะไรประมาณ
นั้น กลับไม่ใช่อย่างนั้นครับท่านประธาน กลับมาต่อว่าผม ท่าน สท.สมหมายเองหรือ ผมเพิ่งเคยเห็น
หน้าวันนี้เอง ได้ยินแต่ชื่อเสียง ไปร้องเรียนเรื่องผม เรื่องสวนสาธารณะได้อย่างไร ผมทําผิดอะไรครับ 
ผมเลยเข้าใจว่า ผู้ประมูลทํางานวางท่อระบายน้ําตรงนี้กับบริษัทดูแลสวนน่าจะเป็นบริษัทเดียวกัน 
เพราะผมพิจารณาดูแล้ว ทําไมเขารู้เรื่องนี้ด้วย เพราะผมเป็นคนอภิปรายเองเรื่องที่ฝ่ายบริหารจ้าง
เอกชนมาดูแลสวนสาธารณะ เขามาต่อว่าผมยกใหญ่ และเรื่องขยะที่พวกคุณดําเนินการไปผิดตั้งเยอะ
ทําไมไม่ไปร้องเรียน ผมไม่ได้ตั้งตัวเลย หรือจะเห็นว่าผมตัวเล็กหรือเปล่าก็ไม่รู้ เพราะเขาตัวใหญ่มาก 
ไม่พอยังท้าผมตีต่อยด้วย ผมเลยอยากเตือนสมาชิกเราด้วยว่า วันหน้าก่อนจะทําหน้าที่อะไรให้พิจารณา
ด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่ สมควรหรือไม่สมควร ผมใจฝ่อหมดเลย ไม่อยากทําหน้าที่ตรงนี้ซะแล้ว  ผม
ไม่ได้ไปคนเดียวนะครับ ท่าน สท.พิทักษ์ ก็ไปร่วมด้วย ศักดิ์ศรีสมาชิกสภาไม่มีเลยครับ แม้กระทั่ง
คนงานที่ขุดท่อระบายน้ํายังหัวเราะใส่ ไม่มีศักดิ์ศรีเลยครับ ผมเลยอยากบอกว่า ก่อนจะมีบริษัทมา
รับเหมากับเทศบาลเราจะพิจารณาความประพฤติ ความพร้อมของบริษัทนี้ด้วยหรือไม่ ทั้งที่ผมแต่งชุด
ข้าราชการไป ถ้าผมใส่ชุดธรรมดาเหมือนทุกครั้งไปตรวจสวนก็ไม่เป็นไร แต่นี่ผมไปเต็มยศเพราะมีเวลา
อีกครึ่งช่ัวโมง และก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมเลยตัดสินใจขอพูดสักหน่อย เพื่อจะเป็น
อุทาหรณ์ของสมาชิกที่ทําหน้าที่ตรงนี้ ก็อยากจะฝากฝ่ายบริหารช่วยดูแลตรงนี้ด้วย ให้สิทธิสมาชิกสภา
ที่เข้าไปทํางานตรวจสอบ ให้เห็นแต่หน้าตาเราบ้าง ไม่ใช่ไปท้าตีท้าต่อยกลางประชาชนอย่างนั้น เมื่อเช้า
นับได้ประมาณ ๗-๘ คน รวมชาวบ้านด้วย เขามาทําพฤติกรรมอย่างนี้ เท่ากับผมไปกลั่นแกล้งหรือทํา
อะไรเขา ความจริงผมทําหน้าที่ของผม เรื่องงานดูแลสวนผมก็ทําหน้าที่ของผม คุณทําถูกต้องหรือไม่ 
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ผมก็ทําหน้าที่ของผม ที่ผมทําหน้าที่ตรงนี้ก็เพื่อฝ่ายบริหารครับ อันไหนไม่ถูกต้องก็แก้ไขให้ถูกต้องซะ 
อันไหนถูกต้องก็ทําให้ดีกว่าเก่า แค่นั้นเอง ทําไมต้องต่อว่าต่อขานผมขนาดนั้น ไม่เข้าใจ และลําปางเรา
โชคดีที่มีบริษัทที่ รับงานได้หลายๆงานมาก ขุดท่อระบายน้ําก็ รับได้ ดูแลสวนก็ รับได้ บริษัทมี
ความสามารถหาคนงานได้เยอะมาก แต่ผมดูพฤติกรรมที่นักเลง ไม่รู้มีใครหนุนหลังอยู่หรือเปล่า ผม
กําลังพิจารณาว่าไปแจ้งความผมหมิ่นประมาทอะไรหรือเปล่า รูปผมก็ถ่ายไว้ว่าจะเอาขึ้นจอให้ดู แต่
เจ้าหน้าที่บอกว่า การ์ดเมมเมอรี่ไม่อ่าน เมื่อเช้าผมขึ้นไปดูเฉยๆ ก็ใส่หน้าผมหาว่าผมไปกลั่นแกล้ง คําที่
ไม่สุภาพก็ออกมาหลายคําด้วยนะครับ ผมเลยบอกว่าไม่เป็นไรครับ เจอกันในศาลละกัน อันไหนถูกต้อง
ก็ทําตามถูกต้อง ไม่ต้องวันไหน เอาวันนี้ เจอกันวันนี้เลยครับ ผมเสียดายผมตัวเล็กไปหน่อย แต่พูดถึง
ถ้ามีเรื่องไม่ทันผมหรอกครับ ผมตัวเล็กวิ่งเร็วกว่า ไม่ทันผมหรอกครับ ผมขอฝากเท่านี้ ท่านสมาชิกถ้า
ทําหน้าที่อะไรให้พิจารณาด้วย ดูเหตุการณ์ดูสถานการณ์ด้วย กลัวจะเกิดเหตุการณ์เหมือนผมนะครับ ดี
ที่ สท.พิทักษไ์ปด้วย ถ้าผมคนเดียวคงถูกเก็บไว้ที่ท่อระบายน้ําตรงนั้น  ขอบคุณครับท่านประธาน 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ไม่มีเรื่องอื่นๆ อีกนะครับ  
ก่อนปิดประชุม  สําหรับการประชุมวาระ ๒ วาระ ๓ ผมจะทําหนังสือแจ้งนัดไป ขอบคุณทุกท่านที่
กรุณามาร่วมประชุม ซึ่งใช้เวลาประมาณ 8 ช่ัวโมง เพราะญัตติเยอะ ข้ออภิปรายต่างๆ ที่ได้ฝากไว้ให้
คณะผู้บริหารก็คงจะเป็นประโยชน์ เราก็ต่างเป็นตัวแทนของประชาชนที่อาสาเข้ามาทํางานเพื่อ
ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนจริงๆ บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยดี ขอบคุณทุกท่านครับ  ขอปิด
ประชุมครับ 
 

เลิกประชุม  เวลา  19.๓๐ น. 
 
 
   ........................................................           .......................................................... 
             (นายกิตติ  จิวะสันติการ)           (นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
      ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง             เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 
 


