
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมวิสามัญ  คร้ังที่ ๓ ประจําปี พ.ศ.๒๕57 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  ตุลาคม  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.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 11.นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 12.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 13.นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 14.นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 1๕.นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 1๖.นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 1๗.นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 1๘.นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 1๙.ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒๐.พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 2๑.นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 2๒.นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 2๓.นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 2๔.นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 
 



- ๒ - 

 ฯลฯ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 
   และเรื่องราวร้องทุกข์ (สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดฯ) 
 ๒.นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๓.นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๔.นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๕.นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๖.นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๗.นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๘.นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๙.นายสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๑๐.นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 1๑.นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๒.นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๓.นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 ๑๔.นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 ๑๕.นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 1๖.นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 1๗.นายพงศ์กร รัตนประเวศน์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๘.นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๑๙.นายอรรณพ สิทธิวงค์ ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
 ๒๐.นางอรวรรณ แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 ๒๑.นายจรูญ พุทธวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 
 2๒.นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 2๓.นายบรรยง เอื้อนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 2๔.ส.ต.ต.หญิง ฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 2๕.ส.ต.ท.สวาท จําปาอูป หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
 2๖.นางสาววไิล วงศ์พรม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ๒๗.นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกร 
 2๘.นางเบญญาภา ต้นกันยา รก.หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 ๒๙.นางพัชนิดา สุวรรณจักร หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 
 ๓๐.นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล หัวหน้างานบริหารกิจการสภา 
 ๓๑.นางวิจิตรา เตียวตระกูล นักวิชาการคลัง 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑0.0๐ น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ  
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๓ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕7 
เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 วาระที่ ๒ , 
วาระที่ ๓ บัดนี้สมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางฝ่ายผู้บริหาร รวมถึง
หัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนครลําปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้นํา
ชุมชนและประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมในวันนี้  และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว  คือ  
เวลา ๑๐.๐๐ น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอ
เรียนเชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้สภาเทศบาลนครลําปาง 
ได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมวิสามัญ  ครั้งที่ ๓ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕57 ใน
นามสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน 
หัวหน้าส่วนการงาน  อีกทั ้งวันนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  และนักศึกษาจาก
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลําปาง)  ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟังการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปางในการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ วาระ ๒ และวาระ ๓  ในนามของสภาเทศบาลนครลําปางขอต้อนรับท่านด้วยความยินดี
ยิ่ง ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง   กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  
พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีหนังสือจังหวัดลําปาง และหนังสือสํานักงาน
เทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบตามลําดับ  ดังนี้ 
หนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่  ลป 00๒3.4/พิเศษ 1136            ศาลากลางจังหวัดลําปาง 
                ถนนวชิราวุธดําเนิน ลป ๒๑๐๐ 

1  ตุลาคม   ๒๕๕7 
เรื่อง อนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ประจําปี 2557 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/124  ลงวันที่  30  กันยายน  ๒๕๕7 
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 ตามที่เทศบาลนครลําปาง มีหนังสือขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมวิสามัญ ประจําปี 2557 ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ออกไปอีก 15 วัน ตั้งแต่
วันที่ 3-17 ตุลาคม 2557 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 
วาระที่ 2 และวาระที่ 3 นั้น 
 จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ
ประจําปี 2557 จะสิ้นกําหนดสมัยประชุมในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 แต่โดยที่ยังมีกิจการที่สภา
เทศบาลนครลําปางจะต้องประชุมเพื่อพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 จึงอนุญาตให้ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2557 ออกไปอีก 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-17 ตุลาคม 
2557 
 จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
ธานินทร์  สุภาแสน 

(นายธานินทร์  สุภาแสน) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 

และหนังสือ 
ที่  ลป ๕๒๐๐๑/5544         สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
           ถนนฉัตรไชย ลําปาง  ๕๒๑๐๐ 
                              14   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 
        ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/138  ลงวันที่  12  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
วิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจําปี ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่  16  กันยายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕๖ 
วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานักและกอง  เป็นผู้อภิปราย
ช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง  ดังรายชื่อต่อไปนี้  

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

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ  ประจําปี 2557  
 (วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557) 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  ข้อ 2.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ประจําปี 2557 เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 สมาชิกฯ ท่านใด
ขอแกไ้ขเชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ  ประจําปี 2557 วันอังคารที่ 30 กันยายน 

2557  หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 4  ข้อความว่า “ผมก็สงสัยว่า เอ๊ะ หายไปไหน”  ขอแก้ไขเป็น  “ผมก็

สงสัยวา่หายไปไหน”  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรองครับ  ผู้รับรอง
ถูกต้องครับ  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไข  และขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมวิสามัญ  ประจําปี 2557 เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ 
โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ และให้แก้ไข
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ  ประจําปี 2557 เมื่อวันอังคารที่ 30 
กันยายน 2557 ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแก้ไข คือ หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 4   

ข้อความว่า “ผมก็สงสัยว่า เอ๊ะ หายไปไหน”  แก้ไขเป็น  “ผมก็สงสัยวา่หายไปไหน”  
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2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ คร้ังที่ 2  
     ประจําปี 2557 (วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557) 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  ข้อ 2.๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒  ประจําปี  2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒  ตุลาคม 2557 จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดขอแกไ้ขหรือไม่  เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําปี 2557 วันพฤหัสบดีที่ 2 
ตุลาคม 2557  หน้าที่ 18 บรรทัดที่ 10  ประโยคข้างท้าย ข้อความว่า “เข้าโรงพยาบาลปีหนึ่งไม่ว่า

จะกี่ครั้งก็เบิกได้หนึ่งพันบาท”  ขอแก้ไขเป็น  “เข้าโรงพยาบาลก็จะเบิกได้หนึ่งพันบาทต่อครั้งต่อปี” 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรองครับ  ผู้รับรอง
ถูกต้องนะครับ  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไข และขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําปี 2557 วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ 
โปรดยกมือขึ้น  มติเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ และให้แก้ไข
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําปี 2557 วันพฤหัสบดี
ที่ 2 ตุลาคม 2557 ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแก้ไข คือ หน้าที่ 18 บรรทัดที่ 10 

ประโยคข้างท้าย ข้อความว่า “เข้าโรงพยาบาลปีหนึ่งไม่ว่าจะกี่ครั้งก็เบิกได้หนึ่งพันบาท”  แก้ไขเป็น  
“เข้าโรงพยาบาลก็จะเบิกได้หนึ่งพันบาทตอ่ครั้งตอ่ปี” 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม  
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ไม่มีนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
4.1) เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อที่ 4.1) 
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  เชิญ พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 

พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  ประธานคณะกรรมการสามัญแปรญัตติฯ เรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  ในฐานะประธานคณะกรรมการสามัญ
แปรญัตติฯ    ขอแก้ไ ขสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร ่า ง เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายฯ ในหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 13 จากด้านล่าง  ข้อความเดิม “วันที่ 10 ตุลาคม 

2557  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาคําขอแปรญัตติ จํานวน  4 ญัตติ”  ขอแก้ไขเป็น 
“วันที่ 10 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาคําขอแปรญัตติ รวมจํานวน 11 ข้อ” 

ที่ประชุม รับทราบ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ในฐานะ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ขออนุญาตอ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดังนี้ 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๔-๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  อาคาร   ๒   สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 

............................................ 
ผู้มาประชุม 
 ๑. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย ประธานกรรมการ 

๒. นายประชัญ  บุญสูง  กรรมการ 
๓. นายสมัย  เมฆนคร  กรรมการ 
๔. นายเกษม  ปัญญาทอง กรรมการ 
๕. นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  กรรมการและเลขานุการ 

 

เริ่มประชุม  ๐๙.๐๐ น. 
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

มาพร้อมแล้ว  พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ตามประกาศสภาเทศบาลนคร

ลําปาง  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจําเทศบาลนครลําปาง  คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยที่ประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ วาระที่ ๑ ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 
๕ วัน  นับตั้งแต่วันที่ ๔-๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ และพิจารณาคําแปรญัตติ จํานวน ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ 10-11 
ตุลาคม ๒๕๕๗  นั้น 

บัดนี้  ระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ครบกําหนดระยะเวลาแล้ว  
จึงขอสรุปรายงานของคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.255๘  ดังนี้ 

วันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ทําการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ส่วนที่  1  คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 255๘  ส่วนที่  2  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.255๘  
บันทึกหลักการและเหตุผล  รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายงาน
ประมาณการรายรับ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ รายงานประมาณการรายจ่าย รายงาน
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  ส่วนที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  

และตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญัตติ 

วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณารายละเอียดรายจ่ายตามแผนงาน
เคหะและชุมชน  และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

และตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญัตติ 

วันท่ี ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๗  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณารายละเอียดรายจ่ายตามแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  

และตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญัตติ 

วันท่ี  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณารายละเอียดรายจ่ายตามแผนงาน

การศึกษา  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานงบกลาง  และสถานธนานุบาล 
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ในเวลา  ๑๑.๐๐ น. ได้รับหนังสือขอเสนอคําแปรญัตติ จาก จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ในเวลา  ๑๕.๔๐ น. ได้รับหนังสือขอเสนอคําแปรญัตติ จาก ร้อยเอก ศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ไม่ปรากฏว่า มีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลมายื่นเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

วันท่ี  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๗  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณารายละเอียดรายจ่ายตามแผนงาน

สาธารณสุข  แผนงานสังคมสงเคราะห์  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และแผนงานการพาณิชย์ 

ในเวลา  ๑๓.๔๕ น. ได้รับหนังสือขอเสนอคําแปรญัตติ จาก นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์  สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ในเวลา  ๑๔.๐๐ น. ได้รับหนังสือขอเสนอคําแปรญัตติ จาก นางสาวอมลยา  เจนตวณิชย์ สมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ไม่ปรากฏว่า มีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลมายื่นเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาคําขอแปรญัตติ รวมจํานวน ๑๑ ข้อ 

โดยมี นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ผู้ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง  เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคําแปรญัตติฯ และแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตาม
หนังสือสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑/๕๔๑๒  ลงวันที่  ๘  ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมาย
ให้รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ   

ในเวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาคําแปรญัตติของ จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ดังนี้ 

ข้อ ๑.หน้าท่ี ๒.๗/๑๒๒  ข้อความเดิม  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) 

ตั้งไว้  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ค่าดําเนินการจัดประกวด
หนูน้อยนพมาศ  ธิดานพมาศ  ค่าสนับสนุนผู้ส่งขบวนเข้าประกวด  ขบวนแห่กระทงรถ  และรถริ้วขบวนแห่  
ริ้วขบวนแห่กระทงฝีมือ  กระทงลอยน้ํา  ซุ้มประตูป่า พลุไฟ  โคมลอย โคมลอยไฟ  โคมศรีล้านนา บอกไฟ  
ค่าวัสดุในการตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าจ้างเหมาในการตกแต่งกระทงรถ กระทงลอยน้ํา ค่าวัสดุในการ
ทําแพลอยน้ํา  ค่าตอบแทนรถม้า  ค่าตอบแทนวงดุริยางค์  ค่าตอบแทนการแสดงให้แก่หน่วยงานต่างๆ  
ทั้งในประเทศและนานาชาติ ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตํารวจ  โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น รางวัลในการประกวด 
เงินรางวัล  ถ้วยรางวัล โล่ที่ระลึก  ของที่ระลึก  รูปถ่ายที่ระลึก  ค่าอาหาร ค่าน้ําดื่ม น้ําแข็ง  เครื่องดื่ม 
พุ่มดอกไม้ที่ใช้ในพิธีเปิดงาน ค่าทําบัตรเชิญ ค่าติดตั้งเครื่องเสียง ค่าพลุเปิดงาน ค่าพาหนะ ค่าจ้างดนตรี 
ค่าจ้างจัดทําแสง สี เสียง การแสดงต่างๆ ตลอดจนมหรสพ ค่าโคม ค่าร่มขนาดใหญ่  ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่
จัดงาน ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าเกล้าผม-แต่งหน้าผู้เข้าร่วมขบวนแห่ธิดานพมาศ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนผู้นั่งกระทงเทศบาล ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรม เช่น การละเล่น
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พื้นเมือง การแสดงบนเวที การจัดแสดงสินค้า OTOP  ค่าจัดกิจกรรมถนนวัฒนธรรม  ค่าจัดกิจกรรมกาดหมั้ว
คัวงาย  ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง  ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าติดตามประเมินผลการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานัก
การศึกษา) 

ขอลดรายจ่ายท่ีตั้งจ่ายในหน้าท่ี ๒.๗/๑๒๒  เป็นข้อความใหม่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง (ล่องสะเปา)  ตั้งไว้  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เท่าปี ๒๕๕๗)  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง  ค่าดําเนินการจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ ธิดานพมาศ ค่าสนับสนุนผู้ส่งขบวนเข้า
ประกวด ขบวนแห่กระทงรถ และรถริ้วขบวนแห่ ริ้วขบวนแห่กระทงฝีมือ  กระทงลอยน้ํา  ซุ้มประตูป่า  พลุไฟ 
โคมลอย โคมลอยไฟ  โคมศรีล้านนา บอกไฟ ค่าวัสดุในการตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าจ้างเหมาในการ
ตกแต่งกระทงรถ กระทงลอยน้ํา ค่าวัสดุในการทําแพลอยน้ํา ค่าตอบแทนรถม้า ค่าตอบแทนวงดุริยางค์  
ค่าตอบแทนการแสดงให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตํารวจ 
โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น  รางวัลในการประกวด เงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่ที่ระลึก ของที่ระลึก  รูปถ่ายที่ระลึก  
ค่าอาหาร ค่าน้ําดื่ม น้ําแข็ง เครื่องดื่ม พุ่มดอกไม้ที่ใช้ในพิธีเปิดงาน ค่าทําบัตรเชิญ ค่าติดตั้งเครื่องเสียง ค่าพลุ
เปิดงาน ค่าพาหนะ ค่าจ้างดนตรี  ค่าจ้างจัดทําแสง สี เสียง การแสดงต่างๆ ตลอดจนมหรสพ ค่าโคม ค่าร่ม
ขนาดใหญ่  ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าเช่าชุดแต่งกาย  ค่าเกล้าผม-แต่งหน้าผู้เข้าร่วมขบวนแห่ธิดา
นพมาศ  ค่าอัดภาพ  ค่าขยายภาพ  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนผู้นั่งกระทงเทศบาล  
ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรม  เช่น  การละเล่นพื้นเมือง  การแสดงบนเวที การจัดแสดงสินค้า OTOP  ค่าจัด
กิจกรรมถนนวัฒนธรรม  ค่าจัดกิจกรรมกาดหมั้วคัวงาย  ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าติดตามประเมินผลการจัดงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษา) 

มติท่ีประชุม    คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับร่างเดิม     จํานวน ๓  เสียง 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับคําแปรญัตติฯ    จํานวน   ๑  เสียง 
จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์      ขอสงวนคําแปรญัตติ 
นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง ขอสงวนความเห็น เนื่องจาก ตัวแทนผู้บริหารยอมรับว่า 

จ่ายไม่ถึง ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๒. หน้าท่ี ๒.๗/๑๒๒  ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง
ลําปาง) ตั้งไว้  ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนตอบแทนขบวนแห่ ค่าตอบแทนรถม้า  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีทางศาสนา พิธีรดน้ําดําหัว การอัญเชิญองค์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ค่าตกแต่งริ้วขบวนแห่ของเทศบาล 
ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมแสง สี เสียง  (งานสลุงหลวงกลองใหญ่  ปีใหม่เมืองนครลําปาง ที่จังหวัดจัดขึ้น)  
ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล โล่รางวัล ค่าชุดแต่งกาย  รองเท้า ค่าตุง ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าดนตรีพื้นเมือง ค่า
เกล้าผม-แต่งหน้านางสงกรานต์ ค่าตอบแทนการแสดงมหรสพ ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งขบวนแห่ ค่าพลุ ค่าจ้าง
ทําขันดอก สุ่มหมาก สุ่มพลู ต้นผึ้ง  ต้นบุปผา  ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งขบวนแห่  ขบวนรถสงกรานต์  รถบุษบก 
ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถบุษบก ค่าจ้างเหมาทําขบวนแห่สลุงหลวงและขบวนแห่ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างรถรับ - ส่ง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าตกแต่ง
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สถานที่จัดงาน  ค่าดําเนินการจัดประกวดเทพบุตรสลุงหลวง - เทพธิดาสงกรานต์  ได้แก่  ค่าตอบแทนการ
เดินประกวด  ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสินการประกวดต่างๆ  เงินรางวัล  ค่าของที่ระลึก  ค่าขันสลุง  
ค่าสายสะพายมงกุฎ ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง  ค่าตอบแทน  อปพร. ทหาร  ตํารวจ  และ
ผู้ร่วมการประกวดแข่งขันอื่นๆ ค่าบุษบก  แคร่  เสลี่ยง  ค่าสไลด์  ค่าจ้างเหมาติดตั้งป้าย  ค่าจ้างเขียนป้าย ค่า
ผ้าเทปทําเครื่องหมาย ค่าสนับสนุนการจัดกีฬาพื้นบ้าน  ค่าเงินบํารุงวัด ค่าตอบแทน คณะซอพื้นเมือง 
ค่าตอบแทนวงดนตรีพื้นเมือง ค่าตอบแทนช่างฟ้อน  ค่าใช้จ่ายในการรับรองบริการแขกผู้ร่วมงานและผู้ร่วม
กิจกรรมการแสดงต่างๆ ค่าแคร่ไม้ ร่ม ค่าเครื่องแต่งกาย หมวกสาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดการประกวดขบวนแห่ไม้คํ้าศรี/ก่อกองทราย ค่าตกแต่งขบวน ค่าจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่า
ติดตามประเมินผลการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษา) 

ขอลดรายจ่ายท่ีตั้งจ่ายในหน้าท่ี ๒.๗/๑๒๒  เป็นข้อความใหม่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี

สงกรานต์ (ปใีหม่เมืองลําปาง) ตั้งไว้  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เท่าปี ๒๕๕๗)  เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนตอบแทน
ขบวนแห่ ค่าตอบแทนรถม้า ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา พิธีรดน้ําดําหัว การอัญเชิญองค์พระพุทธรูป
คู่บ้านคู่เมือง ค่าตกแต่งริ้วขบวนแห่ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมแสง สี เสียง  (งานสลุงหลวง
กลองใหญ่  ปีใหม่เมืองนครลําปาง ที่จังหวัดจัดขึ้น)  ค่าถ้วยรางวัล  เงินรางวัล  โล่รางวัล  ค่าชุดแต่งกาย  รองเท้า   
ค่าตุง  ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าดนตรีพื้นเมือง ค่าเกล้าผม-แต่งหน้า นางสงกรานต์ ค่าตอบแทนการแสดงมหรสพ  
ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งขบวนแห่ ค่าพลุ ค่าจ้างทําขันดอก สุ่มหมาก  สุ่มพลู  ต้นผึ้ง  ต้นบุปผา  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ตกแต่งขบวนแห่  ขบวนรถสงกรานต์  รถบุษบก  ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถบุษบก ค่าจ้างเหมาทําขบวนแห่ 
สลุงหลวงและขบวนแห่ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างรถรับ - ส่ง  ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา  ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม  ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน  ค่าดําเนินการจัดประกวด
เทพบุตรสลุงหลวง - เทพธิดาสงกรานต์  ได้แก่  ค่าตอบแทนการเดินประกวด  ค่าของที่ระลึกกรรมการ
ตัดสินการประกวดต่างๆ  เงินรางวัล  ค่าของที่ระลึก  ค่าขันสลุง  ค่าสายสะพาย มงกุฎ ค่าจ้างเหมา
ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตํารวจ และผู้ร่วมการประกวดแข่งขันอื่นๆ ค่า
บุษบก แคร่ เสลี่ยง ค่าสไลด์  ค่าจ้างเหมาติดตั้งป้าย ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าผ้าเทปทําเครื่องหมาย ค่า
สนับสนุนการจัดกีฬาพื้นบ้าน  ค่าเงินบํารุงวัด ค่าตอบแทน คณะซอพื้นเมือง ค่าตอบแทนวงดนตรีพื้นเมือง 
ค่าตอบแทนช่างฟ้อน  ค่าใช้จ่ายในการรับรองบริการแขกผู้ร่วมงานและผู้ร่วมกิจกรรมการแสดงต่างๆ ค่าแคร่ไม้ 
ร่ม ค่าเครื่องแต่งกาย หมวกสาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอัดภาพ  ค่าขยายภาพ ค่าจัดการ
ประกวดขบวนแห่ไม้คํ้าศรี/ก่อกองทราย  ค่าตกแต่งขบวน  ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าติดตามประเมินผลการจัดงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษา) 

มติท่ีประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับร่างเดิม จํานวน      ๓  เสียง 
        คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ จํานวน    ๑  เสียง 
        จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์     ขอสงวนคําแปรญัตติ 
        นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง     ขอสงวนความเห็น เนื่องจากค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่เหมาะสม 
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ในเวลา ๑๑.๐๐ น. คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาคําแปรญัตติของ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษใ์จสี  
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ดังนี้ 

ข้อ ๑. หน้าท่ี ๒.๗/๗  ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของผู้บริหาร 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของเทศบาลนครลําปาง และศึกษาดูงาน เช่น ค่าธรรมเนียม
ในการเข้าอบรม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่ากิจกรรม  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะ ค่าของที่ระลึก  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖  ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ (สํานักปลัดเทศบาล) 

ขอลดรายจ่ายท่ีตั้งจ่ายในหน้าท่ี ๒.๗/๗  เป็นข้อความใหม่ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพ

การทํางานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของเทศบาลนครลําปาง  และศึกษา
ดูงาน เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่ากิจกรรม  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องตาม
หลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖  ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

มติท่ีประชุม    คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับร่างเดิม จํานวน   -   เสียง 

   คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ จํานวน    ๔  เสียง 

ข้อ ๒.หน้าท่ี ๒.๗/๗  ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล

และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ตั้งไว้  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของ
สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
กิจกรรม ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๓๔๔๖  ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ (สํานักปลัดเทศบาล) 

 ขอลดรายจ่ายท่ีตั้งจ่ายในหน้าท่ี ๒.๗/๗  เป็นข้อความใหม่   ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษา
ดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น  ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖  ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ (สํานักปลัดเทศบาล) 

มติท่ีประชุม    คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับร่างเดิม จํานวน    -   เสียง 
   คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ จํานวน    ๔  เสียง 

ข้อ ๓. หน้าท่ี ๒.๗/๑๑๕  ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและ

แกนนําองค์กรภาคประชาชน  ตั้งไว้  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแนวทางการ
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บริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง  การอบรมเครือข่ายการพัฒนาระดับชุมชน  การศึกษาดูงาน  ฯลฯ  โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ําดื่ม ค่าน้ําแข็ง  ค่าพาหนะ ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด  ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่  ค่าอัดภาพ  ค่าขยายภาพ  ค่าจัดทําเอกสาร  
ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างทํารูปเล่มคู่มือในการจัดอบรม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)  

ขอลดรายจ่ายท่ีตั้งจ่ายในหน้าท่ี ๒.๗/๑๑๕  เป็นข้อความใหม่ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการชุมชนและแกนนําองค์กรภาคประชาชน  ตั้งไว้  ๘๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดอบรมแนวทางการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง  การอบรมเครือข่ายการพัฒนาระดับชุมชน  การศึกษา
ดูงาน  ฯลฯ  โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ําดื่ม ค่าน้ําแข็ง  
ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายและ
สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด  ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่  ค่าอัดภาพ  ค่าขยายภาพ  ค่าจัดทํา
เอกสาร ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของที่ระลึกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างทํารูปเล่มคู่มือในการ
จัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)  

มติท่ีประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับร่างเดิม จํานวน     ๓  เสียง 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับคําแปรญัตติฯ จํานวน    ๑  เสียง 
ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษใ์จสี   ขอสงวนคําแปรญัตติ 

ในเวลา ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้พิจารณาคําแปรญัตติของ  นายสมหมาย  
พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ดังนี้ 

ข้อ ๑.หน้าท่ี ๒.๗/๘๗  ข้อความเดิม  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  ๔,๒๙๓,๕๐๐ บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (สํานักการช่าง) 

ขอลดรายจ่ายท่ีตั้งจ่ายในหน้าท่ี ๒.๗/๘๗  เป็นข้อความใหม่  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  
๓,๔๓๔,๘๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง 
ฯลฯ (สํานักการช่าง) 

มติท่ีประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับร่างเดิม จํานวน    ๔   เสียง 
  คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ จํานวน    -    เสียง 
  นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์   ไม่ขอสงวนคําแปรญัตติ 

ข้อ ๒.หน้าท่ี ๒.๗/๙๗  ข้อความเดิม  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (สํานักการช่าง) 



- ๑๔ - 

 

ขอลดรายจ่ายท่ีตั้งจ่ายในหน้าท่ี ๒.๗/๙๗  เป็นข้อความใหม่  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  

๘๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

(สํานักการช่าง) 

มติท่ีประชุม    คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับร่างเดิม จํานวน    -     เสียง 

   คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ จํานวน    ๔    เสียง 

ข้อ ๓.หน้าท่ี ๒.๗/๑๐๓  ข้อความเดิม วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน ๘๘๐,๐๐๐ บาท สํานักการช่าง จํานวน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท) 

ขอลดรายจ่ายท่ีตั้งจ่ายในหน้าท่ี ๒.๗/๑๐๓  เป็นข้อความใหม่ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  

๑,๐๒๖,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน ๘๒๖,๐๐๐ บาท 
สํานักการช่าง จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท) 

มติท่ีประชุม    คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับร่างเดิม จํานวน    -     เสียง 
   คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ จํานวน    ๔    เสียง 

ข้อ ๔.หน้าท่ี ๒.๗/๑๐๗  ข้อความเดิม   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  ๙๒๖,๒๐๐ บาท  เพื่อ

จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (สํานักการช่าง) 

ขอลดรายจ่ายท่ีตั้งจ่ายในหน้าท่ี ๒.๗/๑๐๗  เป็นข้อความใหม่  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  

๖๔๘,๓๔๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (สํานักการช่าง) 

มติท่ีประชุม    คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับร่างเดิม จํานวน    ๔   เสียง 
   คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ จํานวน    -    เสียง 
   นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์   ขอสงวนคําแปรญัตติ 

ข้อ ๕.หน้าท่ี ๒.๗/๑๓๖  ข้อความเดิม วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  ๒,๐๖๕,๐๐๐ บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (สํานักการช่าง) 

ขอลดรายจ่ายท่ีตั้งจ่ายในหน้าท่ี ๒.๗/๑๓๖  เป็นข้อความใหม่ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  

๑,๖๕๒,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง 
ฯลฯ (สํานักการช่าง) 

มติท่ีประชุม    คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับร่างเดิม จํานวน    ๔   เสียง 
   คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ จํานวน    -    เสียง 
   นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ ขอสงวนคําแปรญัตติ 



- ๑๕ - 

 

ในเวลา ๑๔.๓๐ น. คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาคําแปรญัตติของ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ดังนี้ 

หน้าท่ี ๒.๗/๑๒๘  ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า  ตั้งไว้  

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาในการตกแต่ง
สถานที่จัดงานและเวทีการแสดง ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้าบริเวณสถานที่ ในการจัดกิจกรรมรําลึก
ประวัติศาสตร์รถไฟ  รถม้า  ค่าจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้หรือตกแต่งประดับประดาสถานที่  ตลอดจนประดับ
ประดาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสถานีรถไฟ  และบริเวณโดยรอบ  ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา 
เป็นต้น ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่า
อุปกรณไ์ฟฟ้า ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าจ้างเหมาเอกชนผู้เช่ียวชาญบริหารจัดงาน 
และกํากับการแสดง  ค่าจ้างเหมาการแสดง  ค่าจัดกิจกรรมจําหน่ายสินค้า  ค่าเช่าบูธ/เต็นท์จําหน่ายสินค้า
ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างสาธิตงานหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ค่าจ้างสํารวจและประมวลผล
การดําเนินงาน เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตํารวจ ผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัดเทศบาล) 

ขอลดรายจ่ายท่ีตั้งจ่ายในหน้าท่ี ๒.๗/๑๒๘  เป็นข้อความใหม่ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึก

ประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า  ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัด
นิทรรศการ ค่าจ้างเหมาในการตกแต่งสถานที่จัดงานและเวทีการแสดง ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้าบริเวณ
สถานที่ในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ  รถม้า  ค่าจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้หรือตกแต่งประดับ
ประดาสถานที่  ตลอดจนประดับประดาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสถานีรถไฟ  และบริเวณโดยรอบ  ค่า
สาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา เป็นต้น ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
ค่าจ้างเหมาเอกชนผู้เช่ียวชาญบริหารจัดงาน และกํากับการแสดง  ค่าจ้างเหมาการแสดง  ค่าจัดกิจกรรม
จําหน่ายสินค้า ค่าเช่าบูธ/เต็นท์จําหน่ายสินค้า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างสาธิตงานหัตถกรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ค่าจ้างสํารวจและประมวลผลการดําเนินงาน เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตํารวจ ผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

มติท่ีประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับร่างเดิม จํานวน  ๓   เสียง 
  คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ จํานวน    ๑   เสียง 
  นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ ขอสงวนคําแปรญัตติ 
  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง    ขอสงวนความเห็น  เพราะทางจังหวัดขอรับการ

สนับสนุนตามที่เทศบาลนครลําปางเห็นสมควร 
 
 
 



- ๑๖ - 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  พิจารณาการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.255๘ 

พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว กระผมจะขอ
มติที่ประชุมพิจารณาการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ 
ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของเทศบาลนครลําปาง  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง  ตามร่างเดิม  และตามที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม 

และมีมติให้ส่งรายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติยื่นต่อประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลฯ จัดส่งรายงานให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง และเพื่อโปรด
นําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคราวต่อไป  และขอให้ท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมวิสามัญ  ครั้งที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๗ เพื่อรายงานและ
ช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐  น. 

ลงชื่อ  พันตรี    วิชานนท์  แดงสร้อย    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
            (วิชานนท์  แดงสร้อย) 

ลงชื่อ       ประชัญ  บุญสูง  กรรมการ ลงชื่อ     สมัย  เมฆนคร กรรมการ 
(นายประชัญ  บุญสูง)     (นายสมัย  เมฆนคร) 
 

ลงชื่อ   เกษม  ปัญญาทอง กรรมการ  ลงชื่อ    บริบูรณ์  บุญยู่ฮง   กรรมการและเลขานุการ 

      (นายเกษม  ปัญญาทอง)             (นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง) 
 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4  ข้อ 4.1 
เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  ข้อ 4.1 จากรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จะมีสมาชิกฯ 
ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี  ผมถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ นะครับ  ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ วาระที่ ๒ และ
วาระที่ ๓  ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้อธิบายข้อกฎหมายเพิ่มเติม 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน  กระผม นายจาตุรงค์  
พรหมศร  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ก่อนที่ท่านประธานจะได้นําปรึกษาเกี่ยวกับร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วาระที่ ๒ ในข้อที่มีการแปรญัตติ 
ดังปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ  ที่ได้แถลงต่อที่ประชุม  และที่ประชุมแห่งนี้ได้ให้
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การรับรองผลการดําเนินการของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อสักครู่นี้  เพื่อให้การดําเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามหลักการระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนด
ไว้ ผมในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  จะขออธิบายหลักกฎหมายที่อาศัยเป็นข้ออ้างในการ
ที่ประธานจะนําปรึกษาต่อที่ประชุมในวาระ ๒ เพื่อให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้เข้าใจถูกต้อง ตรงกันและ
รับทราบ ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น ข้อ ๕๑ ได้
บัญญัติเป็นหลักการเอาไว้ว่า  “ในการพิจารณารา่งข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น   เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติเป็นอย่างอื่น” จากข้ออ้างในหลักการระเบียบที่กระผมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถ้าเราพิจารณา
ประกอบกับคําแถลงของคณะกรรมการแปรญัตติเมื่อสักครู่ ปรากฏข้อเท็จจริงชัดว่า มีการยื่นแปรญัตติ
เป็นรายข้อรวม ๑๑ ข้อ ผมให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่า จากข้อเท็จจริงที่ยื่นแปรญัตตินั้น สมาชิกฯ 
ผู้ยื่นแปรญัตติ ได้ยื่นแปรญัตติขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเท่านั้น  ผมสรุปให้ที่ประชุมเข้าใจว่า 
เขายื่นแปรญัตติขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามข้อ ๕๙ ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ในการพิจารณาตรงนี้ ท่านประธานจะนําปรึกษาเป็นข้อๆ ในรายงาน
ก็ปรากฏในแต่ละข้อว่า ได้ยื่นแปรว่าอย่างไร จํานวนรายจ่ายในร่างเดิมเท่าไหร่ และขอลดเท่าไหร่  ซึ่ง
ผมคิดว่าที่ประชุมที่ได้ฟังคําแถลงเมื่อสักครู่เข้าใจแล้ว และในรายงานของคณะกรรมการแปรแต่ละข้อ
นั้น ก็จะปรากฏอยู่ว่า เมื่อคณะกรรมการพิจารณาลงมติแล้ว สมาชิกฯ ผู้ยื่นคําแปรญัตติได้สงวนคําแปร
ญัตตไิว้หรือไม่  คณะกรรมการแปรญัตติเสียงข้างน้อย ได้สงวนความเห็นไว้หรือไม่  ซึ่งตรงนี้ในแต่ละข้อ
ถ้ามีผู้สงวนคําแปรญัตติไว้ก็ดี  มีผู้สงวนความเห็นก็ดี ในข้อนั้นๆ เวลาท่านประธานนําปรึกษาจะต้องให้
โอกาสกับผู้สงวนคําแปรญัตติ ผู้สงวนความเห็น รวมถึงนายกเทศมนตรีนครลําปางเจ้าของร่าง ได้มี
โอกาสอภิปรายช้ีแจงเพื่อให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงจะขอมติ  จากข้อเท็จจริงที่ผม
ฟังในรายงานที่แถลง  มติที่จะขอในที่ประชุมแต่ละข้อมีอยู่ ๒ ประเด็น คือ  ท่านสมาชิกจะเห็นชอบกับ
คําแปรญัตติหรือไม่  ประเด็นที่สองท่านสมาชิกจะเห็นชอบให้คงร่างเดิมหรือไม่  ๒ ประเด็นนี้ ผมขอทํา
ความเข้าใจต่อที่ประชุมด้วย เพื่อจะไม่สับสนเวลาท่านประธานขอมติ และในการที่ท่านพิจารณาลงมติ  
ส่วนบุคคลอื่นที่ไม่ได้สงวนคําแปรไว้   หรือคณะกรรมการที่ไม่ได้สงวนความเห็นไว้  ไม่อาจใช้สิทธิขอ
อภิปรายในข้อนั้นๆ ได้ ให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายสนับสนุน หรืออภิปราย
คัดค้าน  ไม่สามารถทําได้นะครับ ให้เฉพาะผู้สงวนคําแปรญัตติไว้เท่านั้น  ผมก็ขออธิบายตรงนี้  คิดว่า
ที่ประชุมแห่งนี้จะเข้าใจ  ข้อกฎหมาย ข้อช้ีแจงตรงนี้  คงจะปลดเปลื้องข้อสงสัยของท่านได้ ถ้าไม่มีใคร
สงสัยอะไรอีก ผมจะได้มอบให้ท่านประธานดําเนินการประชุมวาระที่ ๒ ต่อไป 

๔.๒ เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
( วาระที่ ๒ )  
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 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.2) 
เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (วาระที่ ๒)  ตามที่
ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ ผมจะขอมติสมาชิกฯ เป็นข้อๆ ว่าเห็นด้วยกับร่างเดิม หรือเห็นด้วยกับ
คําขอแปรญัตติ  

 ข้อที่  ๑  รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) 

หน้าที่ ๒.๗/๑๒๒  ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)  
ตั้งไว้  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ค่าดําเนินการจัด
ประกวดหนูน้อยนพมาศ ธิดานพมาศ ค่าสนับสนุนผู้ส่งขบวนเข้าประกวด ขบวนแห่กระทงรถ และรถริ้ว
ขบวนแห่ ริ้วขบวนแห่กระทงฝีมือ กระทงลอยน้ํา ซุ้มประตูป่า พลุไฟ โคมลอย โคมลอยไฟ โคมศรี
ล้านนา บอกไฟ ค่าวัสดุในการตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าจ้างเหมาในการตกแต่งกระทงรถ กระทง
ลอยน้ํา ค่าวัสดุในการทําแพลอยน้ํา ค่าตอบแทนรถม้า ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ ค่าตอบแทนการแสดง
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตํารวจ โดยมีค่าใช้จ่าย 
เช่น รางวัลในการประกวด เงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่ที่ระลึก  ของที่ระลึก  รูปถ่ายที่ระลึก  ค่าอาหาร 
ค่าน้ําดื่ม น้ําแข็ง  เครื่องดื่ม พุ่มดอกไม้ที่ใช้ในพิธีเปิดงาน ค่าทําบัตรเชิญ ค่าติดตั้งเครื่องเสียง ค่าพลุ
เปิดงาน ค่าพาหนะ ค่าจ้างดนตรี ค่าจ้างจัดทําแสง สี เสียง การแสดงต่างๆ ตลอดจนมหรสพ ค่าโคม 
ค่าร่มขนาดใหญ่ ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าเกล้าผม-แต่งหน้าผู้เข้าร่วมขบวน
แห่ธิดานพมาศ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนผู้น่ังกระทง
เทศบาล ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรม เช่น การละเล่นพื้นเมือง การแสดงบนเวที การจัดแสดงสินค้า 
OTOP  ค่าจัดกิจกรรมถนนวัฒนธรรม  ค่าจัดกิจกรรมกาดหมั้วคัวงาย  ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่า
ติดตามประเมินผลการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษา) 

โดยขอลดจํานวนเงิน  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ตั้งจ่ายไว้ใน หน้าที่ ๒.๗/๑๒๒ ค่าใช้จ่ายในการ

จัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)  คงเหลือ  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ    
คณะกรรมการแปรญัตติฯ    เห็นด้วยกับร่างเดิม     จํานวน ๓  เสียง 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ    เห็นด้วยกับคําแปรญัตติฯ    จํานวน   ๑  เสียง 
จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์      ขอสงวนคําแปรญัตติ 
นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง ขอสงวนความเห็น เนื่องจาก ตัวแทนผู้บริหารยอมรับว่า จ่าย

ไม่ถึง ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพ กระผม จ่าสิบเอก
สมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขออนุญาตจากประธานสภา ขอให้ใช้เอกสาร
ประกอบครับ ผมได้ดูงบประมาณที่ทางฝ่ายบริหารได้ร่างงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ จํานวนหลายโครงการก็ไม่ติดใจอะไรมาก และขอสนับสนุนงบประมาณของทางฝ่ายบริหาร  แต่
มีข้อขัดข้อง ข้อสงสัยอยู่เพียง ๒ ข้อเท่านั้น คือ เรื่องการจัดงานลอยกระทง  งบประมาณในการจัดงาน
ลอยกระทงผมเห็นว่า ในงานลอยกระทง ทางฝ่ายบริหารใช้งบประมาณฟุ่มเฟือยเกินไป ซึ่งผมจะขอตัด
จาก สี่ล้านบาทลงมาเหลือสามล้านบาทเท่ากับปีที่แล้ว  เพราะปีที่แล้วงบประมาณสามล้านบาท ก็
สามารถดําเนินการให้งานผ่านไปด้วยดี และมีความสนุกสนาน ทําให้พี่น้องประชาชนได้มาเที่ยว  แต่ปีนี้
ทําไมฝ่ายบริหารจึงตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งล้านบาท  ตามรายการที่ว่า ขบวนแห่กระทง ริ้ว
กระทงต่างๆ ต้องใช้เงินค่าจ้างทั้งนั้นหรือครับ มีค่าน้ําแข็ง ค่าเครื่องดื่ม ผมก็สงสัยว่า การลอยกระทง 
เกี่ยวอะไรกับถนนวัฒนธรรม  หรือเหมือนกับว่าถนนวัฒนธรรมอยู่ขั้วโลกเหนือ แต่จัดลอยกระทงขั้วโลก
ใต้ ทําไมต้องใช้งบประมาณตัวนี้ด้วย และการลอยกระทงตอนเช้ามใีครมาเที่ยว ถึงได้จัดกาดหมั้วคัวงาย  
ผมไม่เห็นมใีครมาเที่ยวลอยกระทงตอนเช้าเลย  เขาจะมากันตอนเย็น  อันนี้ผมเห็นว่าทางคณะผู้บริหาร
ใช้งบประมาณของเทศบาลฟุ่มเฟือยเกินไป ท่านอย่าลืมว่า งบประมาณทุกบาททุกสตางค์เป็นภาษีของพี่
น้องประชาชนในเขตเทศบาล เมื่อสิบปีที่แล้ว ผู้ที่มีรายได้เท่านั้นต้องเสียภาษี แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนต้องเสีย
ภาษี นักศึกษาขอเงินพ่อแม่ไปซื้อของยังเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ขอท่านอย่าใช้เงินเทศบาลในการ
ฟุ่มเฟือยเกินไป สิ่งที่ตัดได้ก็ควรตัด  ที่นี้มาดูในรายการที่ทางผู้บริหารตั้งรางวัล  เงินรางวัลประกวด
สะเปาลอยน้ําสี่แสนห้าหมื่นบาท เงินรางวัลประกวดสะเปารถใหญ่หกแสนห้าหมื่นบาท เงินรางวัล
ประกวดสะเปาฝีมือเก้าหมื่นบาท  เงินรางวัลประกวดสะเปาแก้วสะเปาคําสี่หมื่นบาท  เป็นแบบไหนครับ 
สะเปาแก้ว สะเปาคํา เอาแก้วไปทําหรือเอาทองไปทําหรือครับ การแสดงนานาชาติเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท  
การแสดงนาฏศิลป์สี่ภาคสองแสนบาท  เฉพาะเงินรางวัลหมดไปเกือบสองล้านบาท เงินทุกบาททุกสตางค์
ที่ท่านตั้งขึ้นมาเป็นเงินรางวัล  กระทงมีอยู่ ๕ ชุด มีรางวัลที่ 1 2 3 รวมกันแล้ว ๑๕ รางวัล  ผมเกิดมา
ปีนี้อายุ ๘๑ ปี ผมเพิ่งมาเห็นรางวัลชมเชย บางกระทงที่ประกวดมีรางวัลชมเชย ๑๗ รางวัล รางวัล
ประกวดเย็บกระทง อย่างละ ๗ รางวัล รวมรางวัลชมเชยแล้ว ๕๕ รางวัล ยังไม่เคยเห็นที่ไหนมีเลย 
ท่านใช้เงินโดยเปล่าประโยชน์  ใช้เงินภาษีของประชาชนอย่างฟุ่มเฟือย   ผมเคยเห็นการประกวดที่ไหน
ก็แล้วแต่  จะมีรางวัลที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓  รางวัลชมเชยอย่างมากแค่  ๒  รางวัล  ท่านใช้เงินรางวัลชมเชย
เก้าแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาท แต่รางวัลที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ท่านใช้เพียงสองแสนกว่าบาท แล้วท่านยังบอกว่า  
มีรางวัลของต่างชาติที่ได้เชิญมา วันที่พิจารณาการแปรญัตติ ขออนุญาตเอ่ยชื่อ  ท่านรองนายกฯ 
สมเกียรติ อัญชนา  ท่านบอกว่า สําหรับรางวัลชมเชยท่านได้ถามไปยังเทศบาลต่างๆแล้ว ไม่สามารถจะ
จ่ายได้ เรียกเงินคืน  ทําไมระหว่างท่านนายกฯ กับท่านรองนายกฯ ไม่ได้ปรึกษากันหรือครับที่จะทํา
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งบประมาณ รางวัลชมเชยมากเกินไป  ทีนี้ยังมีรางวัลให้กับนานาชาติที่จะเชิญมาอีก  วันนั้นท่านสมเกียรติ
บอกว่า  มี ๔  ประเทศ  ๑.ศรีลังกา ๒.อินเดีย ๓.เกาหลี ๔.หลวงพระบาท แต่วันนั้นผมไปที่วัดจองคํา 
งานผู้สูงอายุ  ท่านนายกบอกว่ามีเพิ่มมาอีกหนึ่งประเทศ เป็น ๕ ประเทศ  ใช้เงินจํานวนนี้ไปเจ็ดแสน
กว่าบาท ท่านนายกทราบหรือไม่ครับ ศรีลังกา  อินเดีย และเกาหลี ประเทศเขามีการประกวดลอย
กระทงหรือครับ ประเทศเกาหลีปีๆหนึ่ง ผมไม่เห็นเขาลอยกระทงเลย  สมัยผมเป็นทหารอยู่เกาหลี  ปี 
๒๔๙๖  ประมาณหนึ่งปี ไม่เห็นมีการลอยกระทงเลย  ทําไมเชิญชาติที่เขาไม่เคยทํามา  ทําไมไม่เชิญชาติ
ที่ใกล้ๆ  บ้านเรามา  และเอาเงินไปใช้เจ็ดแสนกว่าบาท  มีหนังสือของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินปรึกษา
ไปที่กรมส่งเสริมท่านเห็นหรือไม่ครับหนังสือลอยกระทง  เขาห้ามไว้หลายอย่าง เช่น ค่าใช้จ่ายแต่งหน้า 
ค่าทําผม ค่าแต่งตัวของนางนพมาศ ไม่สามารถจะเบิกได้นะครับ  ค่ากลองยาว หรืออะไรต่างๆ ไม่
สามารถจะเบิกได้ แต่ทําไมทางผู้บริหารตั้งเงินรางวัลจํานวนนี้มา  ท่านไปดูสิครับว่า ไม่สามารถจะเบิก
ได้  ผมสงสารข้าราชการที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของนายกฯ แต่ถ้าท่านผอ.กองคลัง หรือท่านนายกฯ
จ่ายเงินไปแล้ว ในหนังสือบอกว่า โครงการประเพณีลอยกระทงเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาแต่งหน้า แต่งกาย 
ทําผม ขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาประกวดอาหารและน้ําดื่ม ไม่สามารถจะเบิกได้  และบอกว่า ตามหลักฐาน
จ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ไม่มีระเบียบให้เบิกจ่ายได้ และมีขมวดท้ายว่า ให้เรียกเงินจาก
ผู้รับผิดชอบส่งคืนทางเทศบาล  เขาไม่ได้เรียกที่นายกฯ คนเดียวนะครับ เขาเรียกทั้งพนักงาน 
ข้าราชการ ท่านอย่าไปทําให้ข้าราชการต้องมามีจุดด่างพร้อย ตามความคิดของท่านเลย ขอให้ระงับ
พวกนี้  และในนี้บอกว่า รําวงย้อนยุค รําวงลูกทุ่ง จ่ายไม่ได้ทั้งนั้น และมีขมวดว่า ไม่จําเป็นต้องจัดงาน 
๒ วัน เพราะวันลอยกระทงตามวัตถุประสงค์มีเพียงวันเดียว แต่ที่จัด ๒-๓ วัน ก็แล้วแต่ผู้บริหารจะ
พิจารณาดูว่า ที่ท่านตั้งงบจ่ายมา ผิดระเบียบหรือไม่ ถ้าผิดระเบียบแล้ว โดนเรียกเงินคืน  เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบต้องจ่ายทุกคนนะครับ ทั้งๆ ที่ ตั้งงบประมาณมา ข้าราชการไม่ได้แม้แต่บาทเดียว แต่เวลาถูก
เรียกเงินคืน ข้าราชการต้องเสียเงินด้วย  เพราะฉะนั้นขอให้ ผอ.กองคลัง พิจารณาดีๆ ว่าสิ่งไหนควรเบิก 
สิ่งไหนไม่ควรเบิก ถ้าท่านไม่มีระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินปรึกษาไปที่
กรมส่งเสริมฯ มาขอผมได้ครับ ผมมใีห้  และไปอ่านดูว่า อะไรที่จ่ายไม่ได้บ้าง  และบอกว่า การส่งใช้เงิน
ยืมค่าใช้จ่ายตามโครงการวันลอยกระทงของเทศบาล  เงินสนับสนุนชุมชนทํารถบุปพชาติ เงินค่า
สนับสนุนค่าแต่งหน้า-แต่งตัว หนูน้อยนพมาศ เงินค่าจ้างเหมาการแสดงดนตรี พร้อมด้วยกิจกรรมบน
เวทีของนักแสดง เพื่อแสดงในโครงการวันลอยกระทง ค่าจ้างเหมาทําสปอร์ตโฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์
งานประเพณีลอยกระทง ซึ่งกรมส่งเสริมฯ ตอบมาว่า “ควรใช้วิธีขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ให้
ร่วมกันสนับสนุน อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดงานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ในรูปแบบต่างๆ 
ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสําคัญและรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น  ไมค่วรใช้วิธีให้เงินสนับสนุนนอกจากจะไมอ่ยู่ในอํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะกระทําได้แล้ว ยัง
เป็นการใช้งบประมาณที่ฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น”  และบทท้ายบอกว่า “ขอให้เรียกเงินค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวันลอยกระทง จากผู้ต้องรับผิดชอบนําส่งคืนคลังเทศบาล”  ขอให้ท่านได้ระลึกไว้เสมอว่า ผิด
หรือไม่ผิด สําหรับผมขอตัดงบประมาณที่ตั้งไว้สี่ล้านบาท คงเหลือให้ใช้ในการนี้เพียงสามล้านบาท 
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สําหรับท่านสมาชิกจะสนับสนุนผมหรือไม่ก็ตาม ขอให้ท่านพิจารณาเอาเอง  ผมก็มีเรื่องอภิปรายเท่านี้
ครับ ขอบคุณครับ 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  คุณบริบูรณ์  บุญยู่ฮง ขอสงวน
ความเห็น  ขอเชิญครับ 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในฐานะกรรมการแปรญัตติฯ 
ผู้ขอสงวนความเห็น  เนื่องจากในขณะที่พิจารณาคําแปรกันอยู่นั้น ทางท่านรองนายกฯ ที่เป็นตัวแทน
ทางฝ่ายบริหารได้เข้าไปช้ีแจงให้ข้อมูล  ข้อความเหมือนกับที่ผู้ขอแปรญัตติได้นําเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้
ว่า  มีค่าใช้จ่ายหลายตัวที่ฟุ่มเฟือย ผิดระเบียบจ่ายไม่ได้ และมีกรณีตัวอย่างที่ถูกเรียกคืนมาแล้ว  
ประกอบกับท่านก็ยอมรับเองว่า น่าจะไม่สามารถจ่ายได้ถึงสี่ล้านบาทในการจัดงานครั้งนี้  มีข้อสังเกต
จากคณะกรรมการแปรญัตติที่นําเสนอไว้ในที่ประชุมวันนั้นว่า ในการจัดประเพณีลอยกระทง ขอให้ทาง
ฝ่ายบริหารได้พิจารณาว่าควรจะใช้ทรัพยากรในการจัดงาน  คําว่าทรัพยากรในการจัดงาน  หมายความ
ถึงทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือบุคลากรผู้เช่ียวชาญ หรือการแสดงประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ เพราะว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละท้องถิ่น  สิ่งที่ควรกระทําก็คือ เฟ้นหา 
คัดสรร และนําประเพณีวัฒนธรรมของเรา ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่มีแห่งเดียวในโลก ท่านนายกฯ 
ก็เคยอธิบายต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่า  คําว่าสะเปานั้นเป็นของเราที่เดียว  ดังนั้นถ้าจะส่งเสริมการท่องเที่ยว
ก็ควรจะนําสิ่งที่เป็นที่เดียวในโลกที่เป็นของเรา เข้ามาส่งเสริมเผยแพร่เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติและ
ต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองได้มีโอกาสเข้ามาดู  กระผมเห็นว่า การนําเอาศิลปวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา
ผนวกก็เป็นแนวคิดที่ดี  แต่คงไม่เหมาะสมกับกรณีนี้ เพราะเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
การที่จะเอาศิลปวัฒนธรรมของต่างชาติ ประเพณีของต่างชาติมา น่าจะไม่เหมาะกับงานซึ่งเราควรจะให้
ความสําคัญกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึงเห็นว่า การที่จะมีค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของค่าจ้างรางวัล ค่าเดินทาง หรืออะไรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างชาติ  ผมว่าไม่เหมาะสมสิ้นเปลือง
ทุกวันนี้ หนังซีรีส์เกาหลีหรือภาพยนตร์ต่างประเทศที่เผยแพร่ก็บุกมาถึงห้องนอน ประตูบ้าน ห้องพัก 
ห้องดูทีวี แต่ละท่านแล้ว  ศิลปวัฒนธรรมที่เห็นเหล่านั้น ไม่ต้องส่งเสริมก็มาถึงบ้านเรา ต่างกับ
ศิลปวัฒนธรรมของเราซึ่งนับวันมีแต่จะสูญหายไป  เพราะว่าไปเห็นแก่ของนอกกัน  ดังนั้น ผมจึงมี
ความเห็นว่า ควรจะปรับลดงบประมาณลงจัดเฉพาะที่เหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นของลําปาง แต่เพียงอย่างเดียว  ไม่ควรจะไปผนวกเอาวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามา
ด้วย  จึงมีความเห็นตรงกับทางผู้เสนอคําแปรว่า  ควรปรับลดงบประมาณจากสี่ล้านบาท  คงเหลือ
สามล้านบาทด้วย ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญท่านนายกฯ ผู้เสนอร่าง 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง   ท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติ  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  การเสนอขอแปรญัตติจาก
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โครงการดังกล่าวนี้  ในฐานะนายกเทศมนตรี ผมจะขอเสนอในภาพรวมกว้างๆ ว่าเหตุผลที่ขอตั้งในปีนี้
มากขึ้นกว่าปีที่แล้ว จากสามล้านบาทเป็นสี่ล้านบาท  และมีผู้เสนอขอแปรญัตติจากสี่ล้านบาทเหลือ
สามล้านบาท  ในหลักการและเหตุผลตรงนี้  สําหรับรายละเอียดในข้อระเบียบกฎหมาย จะขอมอบให้
ท่านรองนายกฯ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายได้ตอบในข้อระเบียบ เพราะว่า ต้องขออนุญาตนิดหนึ่ง  จะต้องรีบ
ตอบตรงนี้ และจะรีบกลับมา เพราะว่าผู้บัญชาการทหารบกมณฑลที่ ๓๒ มาขอเข้าพบข้อราชการ  
เหตุผลที่ผมได้ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมจากสามล้านบาทเป็นสี่ล้านบาทในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
นี้ จริงแล้ว ผมเองอยูใ่นสถานการณ์ของการจัดงานล่องสะเปามาตลอด  ก็มีบ้างที่ไม่ได้รับผิดชอบอย่าง
เต็มตัว  แต่ในกิจกรรมทุกปี ได้อยู่ในสถานการณ์ตลอด การตั้งงบประมาณในแต่ละปีที่ผ่านมา เราตั้ง
สามล้านบาทมาหลายปี ถ้าถามว่าเงินสามล้านบาทสามารถจัดงานได้หรือไม่  จัดงานได้  แต่อยู่ที่ว่า
กิจกรรมเราทําอะไรบ้าง  เหตุผลที่ปีนี้ต้องตั้งเพิ่มเพราะ ๑.ด้วยสภาวะเศรษฐกิจก็ดี  ด้วยปัญหาในปีที่
ผ่านมาก็ดี เงินสามล้านบาท บริหารจัดการได้ไม่เต็มที่  เราก็ต้องมีการโอนเงินจากงบประมาณส่วนอื่น 
และมอบหมายภารกิจงานให้กับแต่ละกอง สํานักอื่นรับผิดชอบไปบางส่วน รวมไปถึงว่า ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดลําปางได้รับเลือกให้เป็นจังหวัด เป็นเมืองที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ๑๐ เมือง  กิจกรรมงานล่องสะเปาก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่บรรจุอยู่ในการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ผมก็เห็นความสําคัญกับเรื่องดังกล่าว ประกอบกับว่าในปีนี้ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ซึ่งเป็นวันแรก นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมจัดหลายวัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมาเปิดเมืองต้องห้าม
...พลาด  คํานี้ไม่ใช่คําที่ผมแต่งขึ้นมาเองนะครับ  เป็นคําของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ซึ่งจะเปิด
จังหวัดลําปางเข้าสู่การท่องเที่ยว เป็น ๑๐ เมืองของประเทศไทยในปี ๒๕๕๘ ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และการท่องเที่ยวเองส่วนหนึ่งก็ได้รับผิดชอบในส่วนที่เขาต้องรับผิดชอบ  แบ่งแยกกันไป ในส่วนของ
วันที่ ๕ ของเทศบาลจะประกวดนางสะเปาแก้ว สะเปาคํา  ก็คือ นางนพมาศ น่ันแหละครับ แต่
ประวัติศาสตร์ของเมืองลําปางเรียกว่า นางสะเปาแก้ว สะเปาคํา เราก็ยืมคํานี้มาเป็นจุดขายของงาน
ล่องสะเปาของเรา ก็ไม่แปลกอะไร แต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เป็นกิจกรรมวันล่องสะเปาแม่น้ํา 
หรือเรียกว่า สะเปาเล็ก  เหตุผลที่ต้องเอาต่างชาติมา เพราะเราก้าวเข้าสู่เมืองการท่องเที่ยวแล้ว ก็เป็น
ส่วนหนึ่งด้วยที่เป็นนโยบายที่สมควรสนับสนุนให้จังหวัดลําปาง โดยเฉพาะในเขตเทศบาล เข้าสู่การ
ท่องเที่ยว เพราะอยากจะดึงแขกต่างบ้านต่างเมือง ให้เข้ามาใช้จ่าย มาอยู่ มากิน มาเที่ยวที่นี่ เพื่อให้
เศรษฐกิจของลําปางเจริญรุ่งเรือง ทัดเทียมกับเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ ผมก็ได้เชิญร่วมกับทาง ซีออฟ  
สมาพันธ์วัฒนธรรมพื้นบ้านโลก  ร่วมกันเชิญประเทศต่างๆ จํานวน ๕ ประเทศ ก็มี ศรีลังกา  เกาหลีใต้  
อินโดนีเซีย  ไต้หวัน และอีกประเทศหนึ่ง ผมจําไม่ได้ครับ  รวมไปถึงเมืองคู่มิตรของลําปาง  เมืองคู่มิตร
ดังกล่าวผมก็ไมไ่ด้เป็นคนลงนามตั้งแต่แรก  เทศบาลได้เป็นผู้ลงนามเองว่าเป็นเมืองคู่มิตรกับเมืองหลวง
พระบาง  เมืองสิบสองปันนา  เราก็เชิญเขาทุกปีครับ  เขายินดีมาเราก็ต้อนรับ ถ้าไม่มาก็แล้วไป เพราะ
เป็นเมืองคู่มิตรของเรา  เขามาร่วมล่องสะเปา การแสดงของต่างชาติไม่ได้มาล่องสะเปา  แต่เอาการ
แสดงของต่างชาติมารวม ๕ ประเทศ เป็นจํานวนนักแสดง ๑๐๗ คน  เพราะฉะนั้น  เมื่อเราเปิดประตู
เข้าสู่เมืองท่องเที่ยวแล้ว ก็มีความจําเป็นที่จะต้องขอตั้งงบประมาณเพิ่ม เพราะทําเหมือนเดิมไม่ได้  แต่
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สําหรับการแสดงเรื่องของวัฒนธรรมพื้นบ้านต่างๆ นานา สบายใจได้ครับ  ปีนี้ผมไม่ได้จ้างออร์แกไนซ์
ใดๆ ทั้งสิ้น ผมใช้ความสามารถของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทั้ง ๖ โรงเรียนเลยครับ ถ้าจ้างออร์แกไนซ์
จํานวนเงินสี่ล้านบาทไม่พอแน่นอนครับ  เพราะฉะนั้นผมได้รวบรวมเอาคุณครูนาฎศิลป์ที่มีความรู้
ความสามารถเชิงวัฒนธรรมของโรงเรียนเทศบาล แล้วใช้นักแสดงจากโรงเรียนเทศบาลทั้ง ๖ โรงเรียน
รวมกัน ทั้งการแสดงสี่ภาค การแสดงอาเซียน การแสดงของพื้นบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลําปาง หรือ
ของทางล้านนา  อันนี้คือกิจกรรมในวันที่ ๖  สําหรับวันที่ ๗ เรื่องของงานล่องสะเปาบก หรือสะเปารถ  
ปีนี้ผมก็พยายามให้มีความยิ่งใหญ่  โดยใช้ความสามารถส่วนตัวเรียนเชิญท้องถิ่นใกล้เคียง ตอนนี้
ท้องถิ่นใกล้เคียงก็เริ่มเข้ามามีกิจกรรมร่วมกับเรา บางเทศบาลไม่เคยมาร่วมงานกับเราเลย ปีนี้ก็เข้า
มาร่วมกับเรา ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองเขลางค์  อบต.บ่อแฮ้ว  สมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านตําบลบ่อแฮ้ว  
เทศบาลบ่อแฮ้ว  เกาะคา  อบจ. แสดงให้เห็นว่า ทุกคนให้ความสําคัญกับงานล่องสะเปา เพราะฉะนั้น
สําหรับการเบิกจ่ายว่าทําไมถึงมีรางวัลชมเชยมากขนาดนั้น  รางวัลมากขนาดนี้ จะให้ท่านรองนายกฯ
เป็นผู้ตอบ  เพราะบางเรื่องบางประเด็น  เราไม่สามารถที่จะดําเนินการได้เป็นตามระเบียบเหมือนที่ท่าน
ผู้เสนอคําแปรญัตติได้เสนอเมื่อสักครู่  แต่สําหรับถนนวัฒนธรรม คําว่าถนนวัฒนธรรมคือสถานที่
จําหน่ายสินค้าต่างๆ ซึ่งวันนั้นเป็นวันพุธ พฤหัส ศุกร์  ถนนวัฒนธรรม เราย้ายมาจัดถนนหน้าพุทธสถาน
เส้นนั้นเพื่อที่จะเชื่อมโยงระหว่างงานข่วงนครไปยังท่าน้ําสิงห์ชัย  กิจกรรมดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นทั้งๆ ที่
จริงแล้ว เราเองน่าจะตั้งงบประมาณมากกว่านี้ด้วยซ้ําไป แต่ทั้งนี้เราแสดงถึงศักยภาพของเราที่มีอยู่ 
วัฒนธรรมประเพณีของเราที่มีอยู่เท่านั้นที่จะนําเสนอในสิ่งที่ดีต่อสายตานักท่องเที่ยว  สบายใจได้ครับ 
ทั้งข้อระเบียบกฎหมายใดๆ  ก็แล้วแต่  ผมไม่สนับสนุนข้าราชการหรือใครใดๆ  ทั้งสิ้นทําผิดกฎหมาย  
อันไหนเบิกไม่ได้ ผมไม่ให้เบิกแน่นอน  ต้องมีข้อระเบียบกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน  เงินสี่ล้านบาท
หากนําเสนอไปแล้ว สมาชิกสภาฯ ยกมือผ่านในวันนี้ได้  สิ่งไหนที่เบิกไม่ได้ ก็ตกเป็นเงินสะสม  ผมจะ
ควบคุมดูแล  แต่ในส่วนของสมาชิกสภา ก็ต้องกราบขอบคุณ ต้องติดตามว่าสิ่งที่ผมพูดไปนี้เหมาะสม 
หรือดีงามหรือไม่ เพื่ออะไร การจัดงานล่องสะเปา  คณะผู้บริหาร หรือคนลําปางทั้งหมดไม่ได้ประโยชน์
คนใดคนหนึ่ง เป็นหน้าเป็นตาเป็นเรื่องงานการท่องเที่ยว เรื่องของวัฒนธรรมที่เราจะแสดงออก และที่
สําคัญที่สุด ก็สนองนโยบายของจังหวัด  และสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยที่ให้จังหวัดลําปางเป็นเมือง
ท่องเที่ยว  ผมม่ันใจว่า ถ้าเงินสี่ล้านบาทที่สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือผ่านในวันนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
จังหวัดลําปาง ไม่ใช่แค่เทศบาลนครลําปางอย่างเดียว  ประชาชนคนลําปางทั้งมวลได้ประโยชน์อย่าง
แน่นอน  สบายใจได้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายสมเกียรติ  อัญชนา 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา  
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ใคร่ขออนุญาตได้ช้ีแจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  ระเบียบในการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  มีหลายส่วนที่เป็นไปตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้
อภิปรายมาแล้ว  ซึ่งทางเทศบาลนครลําปางก่อนที่จะดําเนินการจัดงานประเภทใดก็ตาม ทางผมก็ได้ให้
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ผู้อํานวยการกองคลัง  รวมทั้งผู้อํานวยการสํานักการศึกษาได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัด  หรือทางสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินก็ตาม  ในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ใน
การเบิกจ่าย  ซึ่งการเบิกจ่ายนั้น   หลักเกณฑ์ของ สตง. ก็ไมไ่ด้หมายความว่า  จะบังคับไปทุกพื้นที่  ทุก
ท้องถิ่น เพราะว่า แต่ละท้องที่แต่ละแห่งก็มีความจําเป็นที่แตกต่างกัน  เทศบาลเล็กก็อาจจะจัดงานอีก
อย่างหนึ่ง  แต่เทศบาลใหญ่ก็จัดงานอีกประเภทหนึ่ง  ในปีนี้เทศบาลนครลําปางเองก็พยายามที่จะจัดงาน
ประเพณีลอยกระทงให้เป็นไปตามนโยบายของจังหวัด ผมขออนุญาตเรียนช้ีแจงว่า แผนพัฒนาเทศบาล
นั้น เราไม่ได้เป็นอิสระโดยตัวเอง  แผนพัฒนาเทศบาลต้องขึ้นกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
อําเภอด้วย  ปีนี้จังหวัดลําปางมีนโยบายที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว มีนโยบายที่จะเปิดจังหวัดเป็นที่รู้จัก
ของนานาประเทศ  กระผมคิดว่าเงินสี่ล้านบาท  และที่ท่านสมาชิกได้ขอแปรญัตติลดลงไปเหลือ
สามล้านบาท  เงินสามล้านบาทในปีที่แล้วอาจจะเพียงพอ  แต่ว่าในปีนี้อาจจะไม่เพียงพอเนื่องจากว่า 
เรามีการจัดงานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวัน และมีกิจกรรมของการจัดงานเพิ่มมากมายหลายประการ กระผม
เรียนช้ีแจงว่าการจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ของทางราชการ เราจะมีหลักเกณฑ์ของการเบิกจ่ายอยู่ และ
มีกระบวนการตรวจสอบในปัจจุบันที่เข้มงวดกวดขัน   ถ้าเบิกจ่ายเงินผิดระเบียบไปแล้ว  สํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินซึ่งก็มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลําปางก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาสังเกตการณ์จัดงานของเรา  การ
เบิกจ่ายเงินของเทศบาลว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นไปตามความเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือไม่มีความคุ้มค่า ทางสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินก็จะทํา
การเรียกเงินคืนจากผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  คนที่จะต้องรับผิดชอบมากที่สุดก็คือนายกเทศมนตรี ในฐานะ
ผู้อนุมัติโครงการ  ถ้าการเบิกจ่ายนั้นมีแนวโน้ม หรือมีพฤติกรรมที่เป็นการทุจริต คอรัปช่ัน ก็จะเป็น
หน้าที่ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ปัจจุบันนี้  สํานักงาน  ปปช.  ก็มีที่ตั้ง
ทุกจังหวัดแล้ว กระบวนการตรวจสอบดังกล่าว ปัจจุบันทําหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง และเด็ดขาด ทางผู้
ปฏิบัติทุกคนมีความเคารพในหลักเกณฑ์ดังกล่าว  และก็จะพยายามเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนที่กําหนดไว้ทุกบาททุกสตางค์ ผมขอให้ความเชื่อม่ันกับท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทั้งหลาย
ว่า เงินสี่ล้านบาทนี้จะใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กําหนดไว้ทุกประการ  
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมจะขอมติที่ประชุม ข้อที่ ๑ 
ท่านสมาชิกฯ ได้รับฟังทั้งผู้ขอแปร  และผู้เสนอร่างแล้ว  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบกับที่สมาชิกฯ ขอแปร

โดยขอลดจํานวนเงิน  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ตั้งจ่ายไว้ใน หน้าที่ ๒.๗/๑๒๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

ประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)  คงเหลือ  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  โปรดยกมือขึ้น 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือสูงๆ พ้นศีรษะนะครับ 
ผมจะได้นับ  สมาชิกที่เห็นชอบตามคําขอแปร จํานวน 14 เสียง   

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตาม
ร่างเดิม โปรดยกมือขึ้น  
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นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ  ที่เห็นชอบตาม
ร่างเดิม จํานวน 8 เสียงครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ ด้วยเสียงข้างมาก จํานวน 14 เสียง ให้

ลดจํานวนเงินที่ตั้งจ่ายไวใ้น หน้าที่ ๒.๗/๑๒๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)  

คงเหลือ  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เห็นด้วยตามร่างเดิมฯ  จํานวน 8 เสียง  และงดออกเสียง  จํานวน  
๒  เสียง 

 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเป็นข้อที่ 2 

 ข้อที่  ๒ รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปใีหม่เมืองลําปาง) 

หน้าที่ ๒.๗/๑๒๒  ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง
ลําปาง) ตั้งไว้  ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนตอบแทนขบวนแห่ ค่าตอบแทนรถม้า 
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา พิธีรดน้ําดําหัว การอัญเชิญองค์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ค่าตกแต่งริ้วขบวน
แห่ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมแสง สี เสียง  (งานสลุงหลวงกลองใหญ่  ปีใหม่เมืองนคร
ลําปาง ที่จังหวัดจัดขึ้น)  ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล โล่รางวัล ค่าชุดแต่งกาย รองเท้า ค่าตุง ค่าเช่าชุด
แต่งกาย ค่าดนตรีพื้นเมือง ค่าเกล้าผม-แต่งหน้านางสงกรานต์ ค่าตอบแทนการแสดงมหรสพ ค่า
ดอกไม้ ค่าตกแต่งขบวนแห่ ค่าพลุ ค่าจ้างทําขันดอก สุ่มหมาก สุ่มพลู ต้นผ้ึง  ต้นบุปผา  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ตกแต่งขบวนแห่  ขบวนรถสงกรานต์  รถบุษบก ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถบุษบก ค่าจ้างเหมาทํา
ขบวนแห่สลุงหลวงและขบวนแห่ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างรถรับ - ส่ง  
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าดําเนินการ
จัดประกวดเทพบุตรสลุงหลวง - เทพธิดาสงกรานต์ ได้แก่ ค่าตอบแทนการเดินประกวด ค่าของที่ระลึก
กรรมการตัดสินการประกวดต่างๆ  เงินรางวัล  ค่าของที่ระลึก  ค่าขันสลุง  ค่าสายสะพาย มงกุฎ 
ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตํารวจ และผู้ร่วมการประกวด
แข่งขันอื่นๆ ค่าบุษบก แคร่ เสลี่ยง ค่าสไลด์  ค่าจ้างเหมาติดตั้งป้าย ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าผ้าเทปทํา
เครื ่องหมาย ค่าสนับสนุนการจัดกีฬาพื้นบ้าน  ค่าเงินบํารุงวัด ค่าตอบแทน คณะซอพื้นเมือง 
ค่าตอบแทนวงดนตรีพื้นเมือง ค่าตอบแทนช่างฟ้อน  ค่าใช้จ่ายในการรับรองบริการแขกผู้ร่วมงานและ
ผู้ร่วมกิจกรรมการแสดงต่างๆ ค่าแครไ่ม้ ร่ม ค่าเครื่องแต่งกาย หมวกสาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดการประกวดขบวนแห่ไม้ค้ําศรี/ก่อกองทราย ค่าตกแต่งขบวน 
ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  ค่าติดตามประเมินผลการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษา) 
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โดยขอลดจํานวนเงิน  ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ที่ตั้งจ่ายไวใ้น หน้าที่ ๒.๗/๑๒๒ ค่าใช้จ่ายในการ

จัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปใีหม่เมืองลําปาง) คงเหลือ  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ    
คณะกรรมการแปรญัตติฯ    เห็นด้วยกับร่างเดิม จํานวน     ๓  เสียง 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ    เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ จํานวน    ๑  เสียง 
จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์     ขอสงวนคําแปรญัตติ 
นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง     ขอสงวนความเห็น เนื่องจากค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่เหมาะสม 
 

ขอเชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครลําปาง  เรื่องนี้เป็น
รายการที่สองที่กระผมขอลดค่าใช้จ่ายประเพณีสงกรานต์ หรือปีใหม่เมือง ที่ทางผู้บริหารตั้งไว้ 
๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ขอลดเหลือ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เท่ากับปี ๒๕๕๗ ด้วยเห็นว่า ปี ๒๕๕๗ จํานวน
เงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็สามารถดําเนินการไปได้ และมีความสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ปีนี้ท่านตั้งขึ้นมา
อีก ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นอีก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท งานประเพณีก็คงเดิม  ใช้เงินภาษีของประชาชน
ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ขอให้ทางผู้บริหารได้ดูว่า ท่านไดใ้ช้เงินแบบฟุ่มเฟือย และไม่มีประโยชน์ พอทํางาน
สงกรานต์อย่างมากก็มีความสนุกสนาน ๓ วัน และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลได้อะไรขึ้นมา 
นอกจากความสนุก ๓ วัน ทีนี้ทําไมไม่คิดว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ เป็นเงินภาษีของประชาชน ควรจะให้
พี่น้องประชาชนได้ผลประโยชน์จากเงินจํานวนนี้  ผมอยากจะถามว่า  ในรายการที่ว่า ค่าขันสลุง  ซึ่ง
ขันสลุงเดิมก็มีอยู่แล้ว จะทําใหม่อีกหรือครับ ต้องตั้งงบประมาณเป็นค่าขันสลุง  และมีการประกวด
เทพบุตรสลุงหลวง  วันที่พิจารณาคําแปรของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ผมก็ได้ถามไปว่า  ในการ
ประกวดเทพบุตรสลุงหลวง ทําไมไม่ยึดกติกาที่ว่า  ต้องเอาคนดี มีศีลธรรม  มาถือสลุงหลวง  แต่ทางที่
ปรึกษา  ขออนุญาตเอ่ยชื่อ ที่ปรึกษาฯจันทร์สม  บอกว่า ที่ประกวดเทพบุตรเพราะหล่อดี  เราประกวด
ความหล่อหรือครับ เราเอาเงินไปใช้ในเรื่องความหล่อ  และไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย  ภาษีของประชาชน
หายไปเฉยๆ และก็เทพธิดาสงกรานต์ มีปีไหนบ้างที่เป็นเด็กของลําปาง  มีแต่จังหวัดอื่นทั้งนั้น   พวกนี้
ตั้งบริษัทเดินสายประกวดทั่วประเทศไทย เด็กในลําปางมีเยอะแยะ ทําไมไม่เอา ส่งเสริมเด็กลําปางสิครับ 
อย่างน้อยๆ  เงินรางวัลก็ตกอยู่ในจังหวัดลําปาง  เอาคนจังหวัดอื่นมาก็หอบเงินรางวัลไป  เอาภาษีของ
พี่น้องประชาชนไป  ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ผมเห็นว่า มีรายการทั้งหลายที่นายกฯ ว่าท่านจะประหยัด  
ขอให้ท่านตั้งเบิกไปเถอะ แล้ว สตง.จะมาตรวจเอง  แต่ขอร้องข้าราชการว่า ถ้านายกฯสั่งอะไร ขอให้มี
เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยครับ อย่าไปทําตามคําสั่งปากเปล่า ผมก็ต้องขอลดงบประมาณจากสามล้าน
ห้าแสนบาท เหลือสองล้านห้าแสนบาท แล้วแต่พี่น้องสมาชิกจะเห็นสมควรหรือไม่ ในการลดเงินลอยกระทง
ไปหนึ่งล้านบาท   และสงกรานต์หนึ่งล้านบาท   ผมขอให้ทางผู้บริหารเอาเงินจํานวนสองล้านบาทนี้ไป
ตั้งเป็นงบประมาณซื้อรถแบคโฮเล็ก เพื่อใช้ในงานของเทศบาล  เรายังมีของเป็นของเทศบาล  ตาม
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ตรอกซอกซอยเล็กๆ ที่ต้องการขุดท่อ รถใหญ่เข้าไม่ได้ ก็ใช้รถเล็กนี่แหละที่ท่านจะเอาไปถลุงในการ
เที่ยวเตร่สนุกสนานวันสองวัน เอามาใช้ประโยชน์ จะคุ้มประโยชน์เป็นสิบๆ ปี ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง   
ผู้ขอสงวนความเห็น   เชิญครับ 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลที่เคารพ  กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในขณะที่ทําหน้าที่
เป็นเลขานุการและคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ได้รับฟังคําอธิบายของทางท่านที่ปรึกษาฯ  จันทร์สม 
เสียงดี  และทางคณะกรรมการก็ได้ตั้งข้อสังเกตเป็นความห่วงใยต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม เพราะว่า
เหมือนทางท่านผู้ยื่นคําขอแปรญัตติได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับทัศนคติ  ค่านิยมของการประกวดเทพบุตร 
และเทพธิดาสลุงหลวง  เพราะว่าถ้าย้อนไปในวันเริ ่มต้นจะเห็นว่าเป็นการประกวดเทพบุตร 
เทพธิดาสลุงหลวง ที่ยึดถือหลักเกณฑ์ประเพณีรากเหง้าทางวัฒนธรรมของลําปางเอง  แต่ว่าสองสามปี
ย้อนหลังไป เหมือนกับว่าเป็นลักษณะของการประกวดสาวงาม หนุ่มหล่อ ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง หรือ
ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมรากเหง้าทางสังคมของจังหวัดลําปางเลย  เพราะใช้คําว่าส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และจะละทิ้งไม่ดูแลหรืออนุรักษ์ประเพณีอะไรนั้น ผมเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน  ควรที่จะมี
การบูรณาการ การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เข้ากับการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 
เพราะที่ผ่านมาเห็นแต่เพียงว่า จัดให้มีการประกวดผู้เข้าประกวดก็มาจากต่างจังหวัด  เป็นผู้ที่ผ่านการ
เตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าประกวด  โดยเน้นไปที่ความสวยงามของหน้าตา และรูปร่าง ทรวงทรงร่างกาย  
อันนี้ก็ขอสงวนไว้ว่า จะเป็นไปตามธรรมชาติ หรือไม่เป็นไปตามธรรมชาติก็สุดแท้แล้วแต่ แต่กระผมใน
ฐานะคณะกรรมการเห็นว่า สิ่งเหล่านี้เป็นการให้ส่งเสริมค่านิยมที่ผิดๆ โดยเฉพาะถ้าเราเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ  และเราไปส่งเสริมสิ่งที่ควรจะส่งเสริมหรือไม่ ในการเห็นแก่วัตถุนิยม  รูปนิยม โดยละเลย
ประเพณีที่ดีงามของสังคมทางบ้านเราไป  ใช้จ่ายเงินไปในทางจัดการประกวดเป็นจํานวนมาก  และผู้
ที่มาประกวดเมื่อชนะการประกวดแล้ว  ก็มาร่วมขบวนกับเราเพียงหนึ่งวันหรือครึ่งวัน  ผมก็ไปร่วม
สังเกต ไปร่วมขบวนก็เห็นว่า เรื่องความสวย ความหล่อ ไม่เห็นจะเกิดประโยชน์ในการแห่เลย  พี่น้อง
ประชาชนก็สาดน้ํา เล่นน้ํากัน  ความหล่อความสวย ก็เห็นเปียกปอนกันไปหมด  ทั้งๆที่เราควรจะ
ส่งเสริมความดี เน้นไปเลยว่า ลูกหลานลําปาง  เด็กลําปาง  ใครที่มีความดี  จริงๆ แล้วประเพณี
สงกรานต์เชื่อมโยงกับประเพณีวันครอบครัว วันผู้สูงอายุ ทําไมเราไม่เอาลูกดีเด่น ลูกกตัญญู มาเป็น
เทพบุตร เทพธิดาสลุงหลวง  ผมยังเห็นว่าจะมีความสอดคล้องเหมาะสมมากกว่าที่จะไปเห็นแค่ความ
สวยความหล่อ และก็ตําน้ําพริกละลายแม่น้ําผลาญงบประมาณกัน  จากตรงนี้ก็เห็นควรว่า ในการจัด
ประกวดก็ตั้งข้อสังเกตไปว่าน่าจะมีการปรับรูปแบบ  และน่าจะเป็นเหตุให้ลดงบประมาณได้บ้าง  ส่วน
อีกประการหนึ่งก็เป็นผลมาจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่เพียงอย่างเดียว  โดยละเว้นละเลยไม่สนใจ 
สภาพแวดล้อม ความเดือดร้อนทางสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในเขต  หรือความปลอดภัยของ 
พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งจําเป็นต้องร่วมเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับนักท่องเที่ยว  ในกรณีที่
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เกิดขึ้นสองสามปีย้อนหลัง ที่ผมมีโอกาสได้เดินร่วมขบวนแห่ด้วย  ผมก็สังเกตเห็นว่ามีการจําหน่ายสุรา  
เบียร์ กันเกลื่อนกลาด  ตลอดสองข้างทางถนนที่มีขบวนแห่เดินผ่านไป ก็ประกอบไปด้วยซุ้มขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ซึ่งตรงนี้ทางผู้จัดงานก็ตอบว่า ไมใ่ช่หน้าที่  เป็นเรื่องของผู้บังคับใช้กฎหมาย ก็จะ
ทําจดหมายแจ้งไปยังตํารวจ เพื่อที่จะกวดขัน  ผมก็เข้าใจได้ แต่ว่าในส่วนของความเดือดร้อนทาง
สุขอนามัยซึ่งประชาชนในเขต ๒ ฝากมา ผมก็ฝากต่อไปใหไ้ด้ฟังว่า ในซอกในซอย ขอให้ช่วยดูเรื่องความ
สะอาดและความปลอดภัยด้วย ทีนี้ในส่วนของงบประมาณที่อยากจะให้ปรับลด  ก็ตามที่ได้อธิบายไป
แล้ว ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร ผู้เสนอร่างฯ 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา  
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ตามที่ท่านสมาชิกได้ขอแปรญัตติงบค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์  ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้ขอตั้งไว้ในหลักการจํานวน  ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ท่านขอตัดไป 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  กระผมใคร่ขอเรียนช้ีแจงว่า ที่จริงแล้วในเหตุผล
ความจําเป็นต่างๆ นี้ ทางฝ่ายบริหารได้ไปช้ีแจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่งก็ใช้เวลาในการที่จะ
อธิบายให้ท่านได้เข้าใจเป็นเวลาที่นานพอสมควร  ในแต่ละรายการซึ่งเราก็ได้พยายามยกเหตุผลความ
จําเป็นต่างๆ จนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็ได้มีความเห็นคงตามร่างเดิม แต่ว่าในการประชุมสภา
เทศบาลนั้น ฝ่ายบริหารคงไม่มีเวลามากพอที่จะอธิบายหรือนําพยานหลักฐานมายืนยัน เพื่อสนับสนุนถึง
เหตุผลความจําเป็นของฝ่ายบริหารได้อย่างครบถ้วน  แต่ก็ใคร่ขอเรียนว่า  หน้าที่ของเทศบาล ไม่ได้มี
เพียงเพราะการทําถนนหนทาง ติดตั้งไฟฟ้า เก็บขนขยะ หรือเผาศพเท่านั้น  แต่หน้าที่ของเทศบาลฯ 
อย่างหนึ่งก็คือการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น และอีกหน้าที่หนึ่งก็คืองานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  ทั้งสองอย่างถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญไม่แพ้ในการก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ต่างๆ เลย  เมื่อปีที่แล้วตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ปีนี้ขอตั้งไว้เพิ่มขึ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทเป็น 
๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าพูดถึงค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ผมคิดว่าเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาทในปีนี้ก็จะมี
ค่าเงินที่ไมไ่ด้มากกว่าปีที่แล้วเท่าไหร่  ถ้าท่านแปรญัตติตัดไป ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ฝ่ายบริหารก็ขอเรียน
ช้ีแจงว่า ทําให้เป้าหมายที่ฝ่ายบริหารได้วางไว้ไม่สามารถกระทําได้สําเร็จตามที่วางไว้  รวมทั้งงบ
ประเพณีลอยกระทงที่ท่านมีมติไปแล้ว  รวมทั้งงบประเพณีสงกรานต์นี้ ผมเรียนได้ว่า ฝ่ายบริหารไม่
สามารถดําเนินการบริหารงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้  ท่านแปรตัวเลขลง แปรค่าใช้จ่ายลง  แต่
ท่านไม่แปรในเรื่องของปริมาณ และคุณภาพของงาน  ท่านยังเขียนคําอธิบายรายการไว้เหมือนกับใน
หลักการที่ฝ่ายบริหารเสนอ  ตัดแต่เงิน  แต่ท่านไม่ได้ตัดเนื้องาน  ท่านไม่ได้ตัดปริมาณงานออกมา  ทํา
ให้ฝ่ายบริหารไม่สามารถที่จะบริหารงานได้ให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์  ส่วนในเรื่องประการอื่นๆ ที่ท่าน
ได้เรียนอภิปรายนั้น  ก็เป็นเพียงเหตุผลความจําเป็น เป็นเพียงความคิดเห็นของเพียงท่านเดียว  แต่ว่า
ท่านอื่นๆ ก็อาจจะไม่มีความคิดเห็นเหมือนกับท่าน  แต่ทั้งนี้ในรายการนี้ ฝ่ายบริหารเองก็ขอความ
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กรุณาต่อสภาเทศบาลว่า ในการบริหารงานของเทศบาลจําเป็นที่จะต้องมีงบประมาณจํานวนหนึ่งในการ
บริหาร  แล้วก็โครงการของฝ่ายบริหารนั้น เป็นโครงการที่ผูกพันต่อแผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนา
จังหวัดด้วย  ถ้าแผนของเทศบาลไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ย่อมมี
ผลกระทบต่อแผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดด้วย  ฝ่ายบริหารขออนุญาตช้ีแจงเพียงเท่านี้
ครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมจะขอมติที่ประชุมในข้อที่ ๒ 

สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบกับสมาชิกฯ ที่ขอแปรโดยขอลดจํานวนเงิน  ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ที่ตั้งจ่ายไว้

ในหน้าที่ ๒.๗/๑๒๒  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลําปาง) คงเหลือ  
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  โปรดยกมือขึ้น  

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือสูงๆ พ้นศีรษะนะครับ 
ผมจะได้นับ  สมาชิกที่เห็นชอบตามคําขอแปร จํานวน 1๓ เสียง   

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตาม
ร่างเดิม โปรดยกมือขึ้น  

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ ที่เห็นชอบตามร่าง
เดิม จํานวน ๗ เสียงครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ ด้วยเสียงข้างมาก จํานวน 1๓ เสียง ให้

ลดจํานวนเงินที่ตั้งจ่ายไวใ้น หน้าที่ ๒.๗/๑๒๒  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง

ลําปาง) จํานวนเงิน  ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  เห็นด้วยตามร่างเดิมฯ 
จํานวน ๗ เสียง และงดออกเสียง จํานวน  ๔  เสียง  

 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเป็นข้อที่ 3   
 ข้อที่  ๓ รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง 

หน้าที่ ๒.๗/๗  ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของเทศบาลนครลําปาง และศึกษาดูงาน เช่น 
ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่ากิจกรรม  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องตาม
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หลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๔๘ (สํานักปลัดเทศบาล) 

กระผมขอแก้ไขตัวเลขในบรรทัดที่มีคําว่า  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๖๖  ขอแก้ไขเป็น  
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖  ลงวันที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

โดยขอลดจํานวนเงิน  ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท  ที่ตั้งจ่ายไว้ใน หน้าที่ ๒.๗/๗  ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  

คงเหลือ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ    
คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ  จํานวน    ๔  เสียง 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมจะขอมติที่ประชุมข้อที่ ๓  

สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบกับสมาชิกฯ ที่ขอแปรโดยขอลดจํานวนเงิน  ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท  ที่ตั้งจ่ายไว้

ในหน้าที่ ๒.๗/๗  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  คงเหลือ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น  

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือสูงๆ พ้นศีรษะนะครับ 
ผมจะได้นับผลรายงานท่านประธาน   สมาชิกที่เห็นชอบตามคําขอแปร จํานวน 1๘ เสียง   

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตาม
ร่างเดิม โปรดยกมือขึ้น  

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ  ที่เห็นชอบตาม
ร่างเดิม จํานวน  ๓  เสียงครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ ด้วยเสียงข้างมาก จํานวน 1๘ เสียง ให้

ลดจํานวนเงินที่ตั้งจ่ายไว้ใน หน้าที่ ๒.๗/๗  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของ

ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  จํานวนเงิน  ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท  

คงเหลือ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เห็นด้วยตามร่างเดิมฯ จํานวน ๓ เสียง และงดออกเสียง จํานวน  ๓  
เสียง 

 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเป็นข้อที่  4 

 ข้อที่  ๔ รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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หน้าที่ ๒.๗/๗  ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ตั้งไว้  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน
ของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก 
ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖  ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ (สํานักปลัดเทศบาล) 

โดยขอลดจํานวนเงิน  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  ที่ตั้งจ่ายไวใ้น หน้าที่ ๒.๗/๗ ค่าใช้จ่ายในการอบรม

และศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  คงเหลือ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ    
 คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ   จํานวน    ๔   เสียง 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมจะขอมติที่ประชุมข้อที่ ๔ 

สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบกับสมาชิกฯ ที่ขอแปร โดยขอลดจํานวนเงิน  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  ที่ตั้งจ่ายไว้ใน 

หน้าที่ ๒.๗/๗ ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

คงเหลือ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น  

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือสูงๆ พ้นศีรษะนะครับ 
ผมจะได้นับผลรายงานท่านประธาน   สมาชิกที่เห็นชอบตามคําขอแปร จํานวน 1๘ เสียง   

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตาม
ร่างเดิม โปรดยกมือขึ้น  

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ ที่เห็นชอบตาม
ร่างเดิม จํานวน  ๓  เสียงครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ ด้วยเสียงข้างมาก จํานวน 1๘ เสียง ให้

ลดจํานวนเงินที่ตั้งจ่ายไว้ใน หน้าที่ ๒.๗/๗  ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภา

เทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  จํานวนเงิน  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  เห็นด้วย
ตามร่างเดิมฯ จํานวน ๓ เสียง และงดออกเสียง จํานวน  ๓  เสียง 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขออนุญาตแนะนํา  ท่านนรศักดิ์  
สุขสมบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์  สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดลําปาง  ได้กรุณา
ให้เกียรติร่วมรับฟังการประชุม  ขอต้อนรับครับ  ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอพักการประชุม  และ
กลับมาประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น 
  
 นายกิตติ จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมจะขอเริ่มการประชุมฯ  ต่อ

นะครับ ในระเบียบวาระที่ 4  ข้อ 4.2  เรื่อง  รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ในข้อที่  5 

 ข้อที่  ๕ รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนําองค์กรภาคประชาชน 

หน้าที่ ๒.๗/๑๑๕  ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและ
แกนนําองค์กรภาคประชาชน ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแนวทาง 
การบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง  การอบรมเครือข่ายการพัฒนาระดับชุมชน การศึกษาดูงาน ฯลฯ  
โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ําดื่ม ค่าน้ําแข็ง  ค่า
พาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้าย
และสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด  ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่  ค่าอัดภาพ  ค่าขยายภาพ  
ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทน
พิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าจ้างทํารูปเล่มคู่มือในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม) 

โดยขอลดจํานวนเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ที่ตั้งจ่ายไว้ใน หน้าที่ ๒.๗/๑๑๕ ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนําองค์กรภาคประชาชน  คงเหลือ  ๘๐๐,๐๐๐ บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ    
 คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับร่างเดิม   จํานวน   ๓   เสียง 
 คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับคําแปรญัตติฯ  จํานวน    ๑   เสียง 
 ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษใ์จสี   ขอสงวนคําแปรญัตติ 
 

เชิญ  ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงสใ์จสี  ผู้ขอสงวนคําแปรญัตติ 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางที่ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครลําปาง  ที่กระผมขอแปรลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชนและแกนนําองค์กรภาคประชาชน  ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  แปรลดเหลือ  
๘๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยเหตุผลที่ว่า อยากจะให้ท่านสมาชิกทุกท่านดูในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ หน้า 
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๒.๗/๘๐ ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ตั้งแต่ภาคเช้า ผมแปรลดไปทั้งหมดก็สืบเนื่องมาจากหน้า ๒.๗/๘๐  เราจะเห็น
ว่า  ขอยกตัวอย่างครับ  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว ซึ่งปี ๒๕๕๗ ที่ตั้ง
ไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ปีนี้ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  พอมาถึงตัวนี้ที่ขอแปรลดลงมาทุกรายการซึ่งเกี่ยวข้อง
กัน ก็เพื่อให้มีการประหยัดในค่าใช้จ่ายตัวนี้ครับ ในเมื่อนโยบายให้ประหยัด เราก็ประหยัด ก็ขอแปรลด
เหลือเพียง ๘๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยเหตุผลที่ว่า เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย  และวันที่พิจารณาการแปรญัตติ  
ท่านผู้บริหารก็ได้รับฟัง  และให้เหตุผลซักถามว่า  เมื่อท่านตั้งงบในปีที่แล้ว  ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นงบ
ศึกษาดูงานของ อสม. ท่านได้ใช้อะไรไปถึงไหน  ติดขัดอะไร  พอหรือไม่ ท่านก็ตอบผมว่า ก็ยังไม่ทราบ
ว่าใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่  ซึ่งผมก็ไม่สามารถมาประกอบได้ว่า  เมื่อเราขอแปรลดเหลือ ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
ท่านจะพอหรือไม่  ท่านก็ตอบผมไม่ได้ว่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่  เพราะฉะนั้น  เราก็ประหยัด  และประหยัด
ทุกฝ่าย  ไม่ว่าคนพิการ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหาร  และงบของคณะกรรมการชุมชนและแกนนํา
องค์กรภาคประชาชน  และแปรลดลงมาให้ได้ประหยัดเหมือนกันหมด  อย่าประหยัดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
ไม่อย่างนั้นจะเป็นตัวเปรียบเทียบ  ถ้าประหยัดก็ต้องประหยัดด้วยกันทั้งหมด  ในโครงการที่ผมแปร
ลดลงมาเหลือ ๘๐๐,๐๐๐ บาท  คณะผู้บริหารก็ต้องไปประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้อยู่ในวงเงิน 
๘๐๐,๐๐๐ บาท ท่านจะไปใช้ตัวไหน ผมก็ไม่ทราบได้ว่า จะไปจ่ายตัวไหน อะไรบ้าง ท่านก็ต้องใช้อยู่ใน 
๘๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าในปีหน้าจะตั้งงบไว้  และมีการสอบถามในขั้นแปรญัตติ  ท่านก็ควรจะมีหลักฐาน
ตอบว่า ปีที่แล้วใช้ไปแล้วไม่พอนะครับ  ควรมีหลักฐานมาให้ครบเพื่อประกอบในการพิจารณา  ตัวนี้ผม
ก็ขอแปรลดลงมาจาก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ในงบของค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนําองค์กรภาคประชาชน ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร  ผู้เสนอร่างฯ 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา  
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้แปรญัตติได้อภิปรายนั้น กระผมขอ
เรียนช้ีแจงว่า การที่ท่านได้อภิปรายว่า ไม่มีผลกระทบถึงแม้ว่าจะตัดยอดงบประมาณเหลือ ๘๐๐,๐๐๐ 
บาทก็ตาม  เทศบาลก็ยังสามารถดําเนินการได้นั้น  กระผมขอเรียนช้ีแจงว่า การตั้งโครงการในแต่ละปี
ไม่เหมือนกันนะครับ  งบประมาณของปี ๒๕๕๗  ก็จะมีเป้าหมายอยู่อย่างหนึ่ง  ในปี ๒๕๕๘  ก็มี
เป้าหมายอีกอย่างหนึ่ง  เป้าหมายไม่เหมือนกันครับ  การที่จะเอายอดเงินของปี ๒๕๕๗ แล้วเอามา
พิจารณางบประมาณของปี ๒๕๕๘ ผมว่าไม่มีเหตุผลที่เพียงพอ  อีกประการหนึ่งกระผมขอเรียนช้ีแจง
ว่า การไปศึกษาดูงานของชุมชน ของประธานชุมชนต่างๆ ผมว่าเป็นความจําเป็นของเทศบาล เพราะว่า
เทศบาลต้องการที่จะเพิ่มศักยภาพของบุคคลเหล่านั้นให้มีความรู้ความสามารถ ให้ทัดเทียมกับพนักงาน
เทศบาลหรือให้ทัดเทียมกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วยซ้ําไป  การตัดลดไปถึง ๒๐% นั้น ผมในฐานะ
ฝ่ายบริหารขอบอกว่า  ทําให้เราลดเป้าหมาย  ลดจํานวนคน และลดปริมาณและคุณภาพด้วย  ในปีที่
ผ่านมานี้ กระผมเคยเรียนช้ีแจงว่า  การตัดงบประมาณของท่านนั้น มีผลทําให้ชุมชนที่เทศบาลพาไป
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ทัศนศึกษาดูงานจากเป้าหมายเดิมพักโรงแรมห้องละ ๒ ท่าน กลับกลายเป็น ๓-๔ ท่าน  แต่ละคน
จะต้องรอเข้าห้องน้ํา  อาหารจากเป้าหมายเดิมจะจัดให้มีคุณภาพในระดับหนึ่ง  การที่ท่านตัด
งบประมาณไป ทําให้เทศบาลต้องลดทั้งปริมาณลงด้วย  ผมคิดว่างบประมาณที่ฝ่ายบริหารได้ตั้งไว้  เรา
ประมาณการด้วยความสมเหตุสมผล และก็เป็นไปตามความจําเป็นของยุคสมัยด้วย  ท่านสมาชิก
อาจจะเห็นว่าเพื่อเป็นการประหยัด  ดูเหมือนท่านจะตอบโต้กับงบของคนพิการที่ทางฝ่ายบริหารได้ตัด
ของท่านไป  ที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับ  เราถือว่าคนทุกช้ัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนประเภทไหนก็ตาม มี
ความสําคัญต่อท้องถิ่น  มีความสําคัญต่อจังหวัด  มีความสําคัญต่อประเทศทั้งสิ้น  สิ่งที่ท่านคิดนั้น 
ท่านคิดเอาเอง  ซึ่งผมคิดว่า ฝ่ายบริหารทุกท่านคงไม่ได้คิดอย่างท่าน  ขอช้ีแจงว่า งบที่ตั้งไว้ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ไม่ได้มากเลยสําหรับชุมชนที่จะไปเพิ่มศักยภาพ  การที่ ตัดไปเป็นจํานวน  
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือเทียบเท่าเป็น ร้อยละ ๒๐ นั้น  ส่งผลกระทบให้โครงการที่เทศบาลนครลําปางได้
ตั้งไว้ จะต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายอีกหลายประการด้วยกัน  กระผมขอเรียนช้ีแจงว่า ในการนี้ถ้าแปร
ญัตติแล้ว ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของเทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมจะขอมติที่ประชุมข้อที่ ๕ 

สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบกับสมาชิกฯ ที่ขอแปร โดยขอลดจํานวนเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ที่ตั้งจ่าย

ไว้ใน หน้าที่ ๒.๗/๑๑๕  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนําองค์กรภาค

ประชาชน  คงเหลือ  ๘๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น  

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือสูงๆ พ้นศีรษะนะครับ 
ผมจะได้นับผลรายงานท่านประธาน   สมาชิกที่เห็นชอบตามคําขอแปร จํานวน 1๓ เสียง   

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตาม
ร่างเดิม โปรดยกมือขึ้น  

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ ที่เห็นชอบตาม
ร่างเดิม จํานวน  ๘  เสียงครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ ด้วยเสียงข้างมาก จํานวน 1๓ เสียง ให้

ลดจํานวนเงินที่ตั้งจ่ายไว้ใน หน้าที่ ๒.๗/๑๑๕  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน

และแกนนําองค์กรภาคประชาชน จํานวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ  ๘๐๐,๐๐๐ บาท เห็นด้วย
ตามร่างเดิมฯ จํานวน ๘ เสียง และงดออกเสียง จํานวน  ๓  เสียง 

 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเป็นข้อที่  6  

 ข้อที่  ๖ รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบดําเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
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หน้าที่ ๒.๗/๘๗  ข้อความเดิม  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  ๔,๒๙๓,๕๐๐ บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (สํานักการช่าง) 

โดยขอลดจํานวนเงิน  ๔,๒๙๓,๕๐๐ บาท  ที่ตั้งจ่ายไว้ใน หน้าที่ ๒.๗/๘๗ วัสดุเชื้อเพลิง

และหล่อลื่น  คงเหลือ  ๓,๔๓๔,๘๐๐ บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ    เห็นด้วยกับร่างเดิม   จํานวน    ๔   เสียง 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนจะผ่านไป ขอเชิญเลขาสภาฯ 
ช้ีแจงข้อระเบียบให้สมาชิกทราบ  เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

 นายจาตุรงค์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เมื่อช่วงเช้ากระผมได้
ช้ีแจงหลักกฎหมายที่ใช้อาศัยเป็นข้ออ้างในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  วาระที่ ๒ ว่า  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  ข้อ 51 ได้บัญญัติเป็นหลักการไว้ว่า  “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้
ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น”  ในข้อที่
ประธานได้นําเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้เมื่อสักครู่  หากที่ประชุมแห่งนี้ได้ย้อนไปดูข้อเท็จจริงในรายงาน
ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งได้แถลงต่อสภาและสภา
แห่งนี้ได้ให้การรับรองไปแล้วนั้น  ก็ปรากฏเป็นข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่า การที่สมาชิกเสนอคําแปร เมื่อ
คณะกรรมการแปรได้พิจารณาแล้ว  คณะกรรมการแปรเสียงข้างมากเห็นด้วยตามร่างเดิม ๔ เสียง  
ตรงนี้ก็แปรความว่า  คณะกรรมการแปรญัตติไม่เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ  ประกอบกับผู้เสนอคําแปรก็
ไม่สงวนคําแปรไว้  และไม่ปรากฏว่า  คณะกรรมการแปรเห็นแตกต่างไปจาก  ๔  เสียง  เมื่อเป็นเช่นนี้
คําแปรในส่วนนี้ที่คณะกรรมการแปรเสียงข้างมากเห็นกับร่างเดิมจํานวน ๔ เสียงก็ต้องถือว่า 
คณะกรรมการแปรไม่ได้มีการแก้ไขร่างเทศบัญญัติในข้อนี้  เมื่อเป็นเช่นนี้ในการประชุมวาระที่  ๒ 
ที่ประชุมแห่งนี้ก็ไม่มีประเด็นที่จะต้องมาพิจารณาปรึกษาหารือเกี่ยวกับคําแปรในข้อนี้  และประธานก็
ไม่จําต้องขอมติที่ในที่ประชุมสภาอีกด้วย  ตรงนี้ท่านเข้าใจนะครับที่ผมพูดมาถึงตอนนี้  ฉะนั้นในข้อนี้
ท่านประธานที่ประชุมเพียงแต่แจ้งให้ที่ประชุมทราบเท่านั้น  ไม่มีการอภิปราย  ไม่มีการพิจารณา  ไม่มี
การลงมติ  ที่ประชุมคงเข้าใจที่ผมได้ช้ีแจงตรงนี้  ถ้าท่านเข้าใจแล้ว ผมก็จะไดใ้ห้ท่านประธานดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามที่ท่านเลขาฯ ได้ช้ีแจงใน
ประเด็นนี้  ในข้อนี้ก็เป็นไปตามร่างเดิมนะครับ  และขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  เชิญ นายแพทย์วัฒนา  
วานิชสุขสมบัติ   



- ๓๖ - 

 

 นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง  ก่อนที่จะประธานจะดําเนินการต่อไป  ใคร่ขอทบทวนตามที่ท่านเลขาฯ ได้พูด
เมื่อสักครู่  คณะกรรมการแปรญัตติที่เห็นด้วยตามร่างเดิม ๔ เสียงนั้น  มิใช่มติที่ประชุมสภา  เป็นเพียง
ตัวแทน  ในความเห็นของผม อย่างไรเสียก็จะต้องนําเสนอในที่นี้  ว่าที่ประชุมทั้งหมดได้เห็นด้วยกับร่างเดิม
ตามนี้หรืออย่างไร  ก็ต้องขอมติ ผมมีความเห็นเช่นนี้ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิญท่านเลขาสภาฯ ช้ีแจง
เพิ่มเติม 

 นายจาตุรงค์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมได้เรียนแจ้งต่อที่
ประชุมแล้วว่า การพิจารณาในวาระที่สอง ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย มีระเบียบข้อ
กฎหมายกําหนดไว้  ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นข้อ ๕๑  หลักการบอกว่า  ในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  ตรงนี้มีคําแปร แต่เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว 
และเห็นด้วยกับร่างเดิม   การที่คณะกรรมการเห็นด้วยกับร่างเดิม  ก็แปลความว่า  ไม่มีการแก้ไขตาม
คําแปรที่เสนอแปร  ประเด็นต่อมาที่ผมอยากให้ที่ประชุมแห่งนี้พิจารณาประกอบด้วยก็คือ ตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติ   เมื่อมีความเห็นด้วยตามร่างเดิม  ๔  เสียงแล้ว  ในรายงานนี้ก็ไม่ปรากฏว่า  
ผู้เสนอคําแปรญัตตไิด้สงวนคําแปรญัตตไิว้  ตรงนี้ก็แปลความว่า ผู้สงวนคําแปรญัตติได้สละประเด็นต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติแล้วว่าเห็นด้วยตามร่างเดิม  ท่านไม่ท้วงติง  ท่านไม่ติดใจที่จะสงวนคําแปร
ญัตติไว้เพื่อที่จะมาอภิปรายต่อที่ประชุมในวาระที่สอง  เพื่อให้สภาแห่งนี้ช่ังน้ําหนักอีกทีหนึ่ง  ระหว่าง
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติที่ เห็นกับร่างเดิม กับคําสงวนคําแปรที่ท่านสงวนไว้กับ
คณะกรรมการแปรญัตติ ที่จะได้นํามาเพื่อพิจารณาในวาระที่สอง  แต่เมื่อปรากฏว่า ในรายงานดังกล่าว
ที่ผมกล่าวถึง  ไม่ปรากฏว่า ผู้สงวนคําแปรขอสงวนคําแปรไว้ ในวาระที่สองเขาก็ไม่สามารถพูดได้  ที่
ท่านสมาชิกบอกว่าจะต้องให้ท่านประธานที่ประชุมขอมติที่ประชุม  ตามระเบียบข้อ ๕๑ จึงเป็นการ
เข้าใจที่ไม่ถูกต้อง  และในความเป็นจริงท่านจะขอมติว่า จะเห็นด้วยตามร่างเดิม หรือเห็นด้วยกับคําแปร 
กไ็ม่มีประเด็นให้ลงมติอีกแล้วครับ  ตรงนี้ก็ถือว่าร่างไม่มีการแก้ไข  เมื่อร่างไม่มีการแก้ไข  เราก็ไม่ต้อง
พิจารณาในวาระสอง  ตรงนี้ต้องผ่านไป  ที่ผมลุกขึ้นช้ีแจงก็เพราะว่า ปรากฏคําแปรอยู่ในรายงาน  เรา
จัดระเบียบวาระไว้เพื่อที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  แต่ที่ประชุมแห่งนี้ไม่จําเป็นต้องพิจารณาและลงมติ
แล้ว  เพราะไม่มีการแกไ้ขร่าง ท่านยังมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ  นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ   

 นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิก
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สภาเทศบาลนครลําปาง  มีผู้เสนอขอแกไ้ข  แต่คณะกรรมการแปรญัตติเห็นด้วยกับร่างเดิม  เมื่อนําเข้า
ที่ประชุมก็ต้องถามว่า  เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งยึดตามร่างเดิมใช่หรือไม่  คือเป็นการ
ลงมติ  ถูกต้องหรือไม่ จะไม่มีการสงวนคําแปรอะไรก็ตามแต่  แต่ขั้นตอนที่สองมีสมาชิกยื่น  ถ้าไม่ยื่น
คณะกรรมการก็ไม่ต้องไปพิจารณา  แต่เมื่อพิจารณาแล้ว คณะกรรมการทั้ง ๔ คน ส่วนใหญ่หรือ
ทั้งหมดเห็นด้วยกับร่างเดิม  ก็นํามาเสนอในที่ประชุมนี้ว่าเอาตามนี้หรือไม่  และผมเชื่อว่าที่ทําไปก็
ถูกต้อง   แต่เพียงประเด็นถาม  เมื่อไม่มีร่างคําแปร  ก็ถามว่าเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นด้วยกับร่างเดิมหรือไม่  เท่านั้นเอง  ขอบพระคุณครับ 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญนายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ 

 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  กระผม นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
ผมเห็นด้วยกับท่านนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ  ตามที่ท่านเลขานุการสภาได้อ้างข้อ ๕๑ ในการ
พิจารณาข้อบัญญัติในวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อที่มีการแปรญัตติ  ถือว่าญัตตินี้เข้าสู่
คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  การพิจารณา ๔ เสียง คือมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  ไม่ใช่เป็นมติ
ของสภา  อย่างน้อยที่สุดไม่ต้องขอมติที่ประชุม  แต่ให้ท่านประธานแจ้งว่า ญัตตินี้ได้ผ่านเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลนครลําปางแล้ว ก็จะเป็นหลักฐานที่มั่นคงขึ้น  ขอบคุณครับ 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เมื่อสักครู่ผมก็แจ้งว่า  ไม่มีการ
ลงมติ เป็นการแจ้งเพื่อทราบว่า ใช้ตามร่างเดิม  เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

 นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง  ขออนุญาตครับท่านประธาน  ที่ท่านแจ้งว่าไม่มีการลงมติ  ผมว่าไม่ถูกต้อง  
จะแจ้งเพื่อทราบได้อย่างไร ก็ต้องลงมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติว่าเห็นด้วยกับร่างเดิม 
ไม่มีการแกไ้ขใดๆ ทั้งสิ้น  ต้องเป็นมติครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
ตามระเบียบข้อ ๕๑  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่
มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  ตรงนี้ที่กรรมการแปรญัตติมีมติ ๔ ต่อ 
๐ เสียง เข้าประโยคแรกคือ ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อที่มีการแปรญัตติ  ในเมื่อมีผู้ยื่นแปร  แสดงว่ามี
การแปร  เพียงแต่ว่า แปรแล้วเห็นตามร่างเดิม จึงสมควรส่งรายงานของคณะกรรมการแปรเข้าสู่สภา  
และขอให้สภาได้ลงมติ  ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมจะขอมติที่ประชุมข้อที่ ๖ 

สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบกับร่างเดิม คือ หน้าที่  ๒.๗/๘๗ วัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  
๔,๒๙๓,๕๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น  

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือสูงๆ พ้นศีรษะนะครับ 
ผมจะได้นับผลรายงานท่านประธาน   สมาชิกที่เห็นชอบตามร่างเดิม จํานวน ๒๑ เสียง   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างเดิม ด้วยเสียงข้างมาก จํานวน ๒๑ เสียง หน้าที่ 
๒.๗/๘๗ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  ๔,๒๙๓,๕๐๐ บาท  และงดออกเสียง จํานวน  ๓  เสียง 

  
 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเป็นข้อที่  7 

ข้อที่ ๗ รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘  แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ  งบดําเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภท วัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น   

หน้าที่ ๒.๗/๙๗  ข้อความเดิม  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (สํานักการช่าง) 

โดยขอลดจํานวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ที่ตั้งจ่ายไวใ้น หน้าที่ ๒.๗/๙๗  วัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น  คงเหลือ  ๘๐๐,๐๐๐ บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ   จํานวน    ๔    เสียง 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เมื่อไม่มีผู้ขอสงวนคําแปร  และ

ไม่มีผู้ขอสงวนความเห็น ผมก็จะขอมติที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบกับที่สมาชิกฯ ขอแปร โดยขอ
ลดจํานวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ที่ตั้งจ่ายไว้ใน หน้าที่ ๒.๗/๙๗  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  

คงเหลือ  ๘๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น เห็นชอบตามคําขอแปร จํานวน 14 เสียงนะครับ และ
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม โปรดยกมือขึ้น เห็นชอบตามร่างเดิม จํานวน 3 เสียงนะครับ  และ
งดออกเสียง จํานวน ๗ เสียงนะครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติฯ ด้วยเสียงข้างมาก จํานวน 14 

เสียง ให้ลดจํานวนเงินที่ ตั้งจ่ายไว้ ในหน้าที่ ๒.๗/๙๗  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จํานวนเงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ  ๘๐๐,๐๐๐ บาท เห็นด้วยตามร่างเดิมฯ จํานวน 3 เสียง และงดออกเสียง 
จํานวน ๗ เสียง 
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 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเป็นข้อที่  8 

ข้อที่ ๘ รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘  แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบดําเนินงาน  หมวดค่า
วัสดุ  ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   

หน้าที่ ๒.๗/๑๐๓  ข้อความเดิม วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน ๘๘๐,๐๐๐ บาท สํานักการช่าง 
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท) 

โดยขอลดจํานวนเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท ที่ตั้งจ่ายไวใ้น หน้าที่ ๒.๗/๑๐๓ วัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น  คงเหลือ  ๑,๐๒๖,๐๐๐ บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ   เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ   จํานวน    ๔    เสียง 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เมื่อไม่มีผู้ขอสงวนคําแปร  และ

ไม่มีผู้ขอสงวนความเห็น ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบกับที่สมาชิกฯ ขอแปร โดยขอ
ลดจํานวนเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท ที่ตั้งจ่ายไว้ใน หน้าที่ ๒.๗/๑๐๓ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  

คงเหลือ  ๑,๐๒๖,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น เห็นชอบตามคําขอแปร จํานวน 16 เสียงนะครับ และ
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม โปรดยกมือขึ้น เห็นชอบตามร่างเดิม จํานวน 3 เสียงนะครับ และ
งดออกเสียง จํานวน 5 เสียงนะครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติฯ ด้วยเสียงข้างมาก จํานวน 16 เสียง 

ให ้ลดจํานวนเง ินที ่ตั ้งจ ่ายไว ้ ในหน้าที ่ ๒.๗/๑๐๓ ว ัสด ุเชื ้อ เพล ิงและหล่อลื ่น  จํานวนเง ิน 
๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ  ๑,๐๒๖,๐๐๐  บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 
๘๒๖,๐๐๐ บาท สํานักการช่าง จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท) เห็นด้วยตามร่างเดิมฯ  จํานวน 3 เสียง   
และงดออกเสียง จํานวน 5 เสียง 

 
 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเป็นข้อที่  9 

ข้อที่ ๙ รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘  แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย  งบดําเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภท วัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น   

หน้าที่ ๒.๗/๑๐๗  ข้อความเดิม   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  ๙๒๖,๒๐๐ บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (สํานักการช่าง) 
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โดยขอลดจํานวนเงิน  ๙๒๖,๒๐๐ บาท ที่ตั้งจ่ายไว้ใน หน้าที่ ๒.๗/๑๐๗  วัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น คงเหลือ  ๖๔๘,๓๔๐ บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ       เห็นด้วยกับร่างเดิม    จํานวน      ๔   เสียง 

      นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์    ขอสงวนคําแปรญัตติ 
 

เชิญ  นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์  ผู้ขอสงวนคําแปรญัตติ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษเพื่อนสมาชิกฯ 
ด้วยนะครับ เพราะว่าครั้งแรกผมขอยื่นแปรญัตติฯ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็มีข้อมูลเก่าๆ ผมขออนุญาตท่าน
ประธานฯ ผมมีเอกสารประกอบนะครับ ตอนแรกที่ผมขอยื่นไป จํานวน 5 รายการ แต่ละรายการที่ผม
เข้าไปดูในเนื้อหาการจ่ายเงินของปี 2557 แล้วงบประมาณก็ตั้งไว้เท่าเดิมนะครับ และขอโอนเงินเพิ่ม 
แต่สุดท้ายก็ใช้จ่ายไปไม่หมด คือเจตนาจริงๆ ของผมแล้ว ผมอยากจะตัดในส่วนที่มันเหลือ เพราะว่าเรา
ก็อยากจะสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับว่าให้ช่วยกันประหยัด และอีกประเด็นหนึ่ง เมื่อสมัยประชุม
ครั้งที่แล้ว ทางฝ่ายบริหารก็บอกว่าสามารถประหยัดน้ํามันได้ประมาณ 25-30% ในระบบการใช้รถ
ของ Car Pool นะครับ ผมได้มาเห็นตรงนี้แล้ว ผมจึงมีความประสงค์ที่จะยื่นขอแปรลดตัดงบประมาณ
ตรงนี้ เพื่อจะให้เงินมันเกิดประโยชน์นะครับ  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มาฟังจากเจ้าหน้าที่กับท่านฝ่ายบริหาร
มาอธิบายถึงความจําเป็นที่งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ กับงบประมาณที่จ่ายไปบางโครงการนั้นก็อาจจะขาด 
บางโครงการนั้นก็อาจจะเกินนะครับ แล้วผมก็มาน่ังพิจารณาดูแล้วว่า จากการสอบถามกับฝ่ายบริหาร
ถึงความจําเป็น ทางฝ่ายบริหารก็ได้ให้ความกระจ่างนะครับ ก็เป็นโครงการที่มันมีความจําเป็นนะครับ 
อย่างเช่น งานกําจัดปฏิกูล ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นงานกําจัดปฏิกูลที่มีเอกชนดําเนินการแล้ว คงไม่ต้อง
ใช้งบประมาณถึงขนาดนี้ แต่มาดูรายละเอียดและเนื้อหาของงบที่จะใช้แล้วนะครับ ก็คือรับไปทั้งหมด 
เช่น ท่อระบายน้ําตัน น้ําไหลไม่สะดวก ลําคลองหรือคูเมือง ผมเลยมาพิจารณาแล้วก็น่าจะไม่ต้องตัด
ออก ถึงแม้ว่าปี 2557 จะมีงบที่เบิกจ่ายไม่หมดขาดไปนิดๆ หน่อยๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อจะให้
ตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลกับของเทศบาลฯ เรา โดยมีโครงการให้ประหยัดสนองตามนโยบาย
ของรัฐบาล เราก็ได้มาศึกษาว่ามโีครงการไหนบ้างที่เราพอจะสนองนโยบายนี้ได้บ้างนะครับ ดูแล้วก็มีอยู่ 
2 งานนะครับ คือ งานสวนสาธารณะ ตั้งไว้หนึ่งล้านบาท ลดไป 20% เหลือแปดแสนบาท และงาน
กําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้หนึ่งล้านแปดหมื่นบาท  ลดไป 5%  ซึ่งลดไปแค่ห้าหมื่นสี่พันบาท  ก็
พิจารณาดูแล้วว่ามีความจําเป็น เพราะว่าทางฝ่ายบริหารก็ได้มาช้ีแจงแล้ว ผมก็เห็นเป็นอย่างนั้นด้วย 
เพราะผมเองก็เป็นสมาชิกสภาฯ ได้คัดเลือกมาจากประชาชน ผมก็ยังอยากเห็นสิ่งนี้ที่จะตอบแทนกับ
ประชาชนให้ได้ประโยชน์ ถ้าเกิดเราไปขอลดหรือขอตัดตรงนี้ออกไป การดําเนินงานอาจจะไม่ทั่วถึง
ประชาชนนะครับ ผมก็เลยมีความเห็นว่าบางโครงการที่สมควรตัดได้ก็ตัดนะครับ  ส่วนไหนพอจะลดได้
ก็ลด สิ่งไหนที่จะไม่ให้กระทบกระเทือนก็ต้องอะลุ่มอล่วยกันไป อย่างเช่น งานเทศกิจ ตั้งไว้แปดหมื่น
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บาท เรามาดูแล้วว่าอย่างเช่นเรื่องตลาดก็อาจจะต้องจัดระเบียบใหม่อะไรใหม่ เพราะว่ามีแม่ค้ามาน่ัง
ขวางทางเต็มไปหมด เพราะฉะนั้นงานเทศกิจนี้เราก็ไม่สมควรจะไปแตะต้อง แต่ว่าอนาคตข้างหน้าก็
อาจจะมีแม่ค้าเพิ่มขึ้นมา ก็อาจจะต้องใช้รถของเทศกิจออกตรวจบ่อยครั้ง นี่ก็คือเหตุผลของผมที่ได้ยื่น
ไปแล้ว แต่ไม่มีการขอลดนะครับ และงานป้องกันอัคคีภัย ตั้งไว้สี่แสนเจ็ดหมื่นบาท แล้วโอนเพิ่มมาอีก
หนึ่งแสนบาท และใช้ไปแค่สี่แสนสองหมื่นบาท ตอนแรกก็คิดว่าเงินมันเหลืออยู่แสนกว่าบาทนะครับ ก็
ได้ฟังจากเจ้าหน้าที่และฝ่ายบริหารแล้ว งานอัคคีภัยนี้เป็นงานของอนาคตข้างหน้า ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้น
เมื่อไหร่ จะเกิดกี่ครั้ง เห็นเงินเหลือแสนกว่าบาทนี้ ในอนาคตข้างหน้าอาจจะไม่ใช่ เพราะว่าถ้ามันเกิด
อัคคีภัยบ่อยๆ ก็จะต้องใช้ตรงนี้เยอะ และประกอบกับเข้าฤดูหนาว ก็อาจจะต้องใช้เครื่องไฟฟ้ามากก็
อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ เพราะฉะนั้นผมก็มาพิจารณาดูในเรื่องนี้ก็คิดว่าจะให้คงเดิม ทางคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้น  และงานโรงพยาบาลก็เหมือนกันครับท่าน
ประธานฯ  ตั้งไว้สี่แสนเจ็ดหมื่นบาท โอนมาอีกหนึ่งแสนบาท แต่ใช้จริงๆ ก็แค่สี่แสนสองนะครับ เงิน
เหลือรวมถึงเงินโอนด้วยก็ตกเป็นเงินสะสมไปอยู่แสนกว่าบาทนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็น
เรื่องของอนาคต สุขภาพคนเราก็นับวันที่จะร่อยหรอลงไป แก่ชราลงไป ก็อาจจะต้องใช้รถพยาบาลตรง
นี้ไปรับ-ส่ง นะครับ  และงานถนนไฟฟ้าก็เหมือนกันท่านประธานฯ ตั้งไว้สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพัน
ห้าร้อยบาท ตอนแรกผมก็เข้าใจว่า เพราะว่าเมื่อสมัยผู้บริหารชุดที่แล้วใช้เอกชนดําเนินการก็ใช้งบฯ ไป
แค่สองล้านห้า ฝ่ายบริหารก็ได้ตั้งมาสี่ล้านกว่า ผมจึงเห็นว่าเงินมันเหลือเยอะ ก็เลยมีจุดประสงค์ขอ
แปรลดนะครับ ผมก็ได้มาศึกษาดูแล้วว่ามันจําเป็นต้องใช้ ในเมื่อฝ่ายบริหารสามารถอ้างหลักการและ
เหตุผลที่ใช้แม้แต่เงินที่ตั้งไว้สี่ล้านสอง และใช้แค่สามล้านหก ตกเป็นเงินสะสมอยู่หกแสนแปดนะครับ 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เผื่อไว้ อยากจะให้ฝ่ายบริหารช่วยแก้ไขระบบการแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะ เพราะอนาคต
ข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรบังตาท่านหรือเปล่าที่ให้เอกชนดําเนินการสองล้านห้า แต่ส่วนราชการของเรา
เองบริหารจัดการเองใช้ไปสามล้านหกแสนบาทนะครับ  กรณีไฟฟ้าดับที่ถนนสาธารณะ  โดยเฉพาะที่
ผมเขียนคําร้องไว้แล้วประมาณสามอาทิตย์นะครับ ก็ยังไม่มีการแก้ไข ผมก็ได้ถามเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ก็
บอกว่าวัสดุยังไม่มี รอไปก่อน ผมรอได้ครับท่านประธานฯ แต่ชาวบ้านจะมีความรู้สึกอย่างไร ทรัพย์สิน
ของเขา ความจริงเงินเหลือหกแสนกว่าบาทที่จะนําไปใช้อย่างอื่นได้ แต่ในเมื่อทางฝ่ายบริหารเขามา
ช้ีแจงว่า อนาคตข้างหน้าหรือว่าปี 2558 จะไม่ให้มีเหตุการณ์อย่างนี้อีกแล้ว ไฟฟ้าดับไม่เกินหนึ่ง
อาทิตย์หรือไม่เกินสามวันก็จะมีการแก้ไข ผมก็จําคําตรงนี้ไว้ จึงไม่ได้ขอแปรลดตรงนี้  และในงาน
สวนสาธารณะก็เหมือนกันครับ ตั้งไว้หนึ่งล้านบาท งบประมาณค่าใช้จ่ายในการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ค่าสึก
หรอ สวนสาธารณะในเขตเทศบาลฯ ของเรา ณ ปัจจุบันนี้ เอกชนเป็นผู้ดําเนินการ แต่ทําไมถึงจะต้องมา
ตั้งงบฯ ตรงนี้ไว้อีกหนึ่งล้านบาท มีเงินโอนมาสมทบอีกสามแสน แต่เราใช้จ่ายไปจริงๆ แล้วแปดแสนกว่า 
เงินที่โอนมาสมทบสามแสน แต่ตกเป็นเงินสะสมสี่แสนสามนะครับ เพราะฉะนั้นผมจึงมาพิจารณาดูแล้ว
ว่าเงินหนึ่งล้านมันน่าจะใช้ไม่หมด   และอีกอย่างหนึ่งผมก็มีเจตนาว่าจะช่วยประหยัดภาษีของชาวบ้าน
นะครับ ใช้เมื่อมีความจําเป็น จึงขอแปรลดไป 20% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนสมาชิกฯ จะเห็นด้วยหรือไม่ก็
แล้วแต่จะพิจารณา แต่ผมจะขอเน้นว่าทุกรายการที่ผมขอแปรลดมันมีความสมเหตุสมผล อย่างกรณีที่
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เราตัดออกไปสองแสนนั้น เมื่อปีที่แล้วงานสวนสาธารณะตั้งไว้หนึ่งล้าน ก็ใช้ไปจริงๆ  แค่แปดแสนกว่า
นะครับ เงินเหลือตั้งสี่แสนกว่ารวมทั้งเงินที่โอนมาด้วย ผมจึงลดไปแค่สองแสนบาท และงานกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ตอนแรกคิดว่าจะขอแปรลดไปสัก 20% แต่ก็มีเจ้าหน้าที่มาให้รายละเอียดและช้ีแจงความเป็น
จริง ก็สามารถลดได้นิดหน่อย เราก็ขอให้มีส่วนร่วมกับโครงการประหยัด จึงขอแปรลดไป 5% ซึ่งความ
จริงแล้วนะครับท่านประธานฯ  เงินค่าน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งไว้จริงๆ   แล้วสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พัน
เจ็ดร้อยบาท พร้อมกับเงินที่โอนมาอีกเก้าแสนกว่าบาท เบ็ดเสร็จรวมกันแล้วสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสอง
หมื่นห้าร้อยห้าสิบสี่บาท ใช้ไปจริงๆ  แค่เก้าล้านกว่าบาท  นี่คือเหตุผลของผมนะครับที่ขอแปรลด ในสิ่ง
ที่ขอลดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ช่วยกันไป เพื่อจะดําเนินการให้ทั่วถึงกับประชาชนให้มากที่สุด นี่คือเหตุผล
ของผมครับท่านประธานฯ ที่ขอยื่นแปรลด ก็ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่มาช่วยช้ีแจง จึงได้
ประโยชน์ตรงนี้ขึ้นมา 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอโทษครับคุณสมหมายฯ ใน
วาระที่หนึ่งหัวข้อนี้เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับ ขอให้กระชับด้วยนะครับ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ครับท่านประธานฯ เบ็ดเสร็จ
แล้วเงินสิบเอ็ดล้านนี้ขอลดไปแค่สองแสนห้า คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แค่ 2% กว่า ก็หวังว่าทางฝ่ายบริหาร
คงจะไม่สะดุดต่อการทํางานตรงนี้นะครับ ขอบคุณมากครับท่านประธานฯ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร  ผู้เสนอร่างฯ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง
ของการแปรญัตติฯ ดังกล่าวนั้น ทางฝ่ายบริหารก็คงจะไม่ช้ีแจงอะไรมากมาย เพราะว่าได้ส่งตัวแทนไป
ช้ีแจงต่อคณะกรรมแปรญัตติฯ และคณะกรรมการฯ เสียงส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยตามร่างเดิมอยู่แล้ว จึงไม่
ขอช้ีแจงใดๆ เพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกฯ 

ท่านใดเห็นชอบกับที่สมาชิกฯ ขอแปร โดยขอลดจํานวนเงิน  ๙๒๖,๒๐๐ บาท ที่ตั้งจ่ายไว้ใน หน้าที่ 
๒.๗/๑๐๗  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น คงเหลือ  ๖๔๘,๓๔๐ บาท โปรดยกมือขึ้น เห็นชอบตามคําขอ
แปร ไม่มีนะครับ และสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม โปรดยกมือขึ้น เห็นชอบตามร่างเดิม จํานวน 
21 เสียง มติเป็นเอกฉันท์นะครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามร่างเดิมฯ  (จํานวน 21 เสียง)  

ที่ตั้งจ่ายไว้ ในหน้าที่ ๒.๗/๑๐๗  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  ๙๒๖,๒๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (สํานักการช่าง) 
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 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเป็นข้อที่  10 

ข้อที่ ๑๐ รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบดําเนินงาน  
หมวดค่าวัสดุ  ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   

หน้าที่ ๒.๗/๑๓๖  ข้อความเดิม วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  ๒,๐๖๕,๐๐๐ บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (สํานักการช่าง) 

โดยขอลดจํานวนเงิน ๒,๐๖๕,๐๐๐ บาท ที่ตั้งจ่ายไวใ้น หน้าที่ ๒.๗/๑๓๖ วัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น  คงเหลือ  ๑,๖๕๒,๐๐๐ บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ    เห็นด้วยกับร่างเดิม    จํานวน    ๔   เสียง 

  นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์  ขอสงวนคําแปรญัตติ 
 

เชิญ  นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์  ผู้ขอสงวนคําแปรญัตติ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครลําปาง  เมื่อสักครู่ผมก็ได้พูดไปแล้ว
นะครับถึงจุดประสงค์ที่จะขอยื่นแปรนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้ฟังคําอธิบายจากเจ้าหน้าที่และทางฝ่าย
บริหาร ก็อย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ว่า สิ่งไหนที่จําเป็นต้องจะใช้ก็น่าจะเหมือนเดิม และสิ่งไหนที่พอจะลด
ได้เพื่อจะสนองนโยบายของรัฐบาลก็ขอให้เป็นไปตามนั้นที่เราขอลดไปแล้วนะครับ ผมคงไม่พูดอะไรอีก
แล้วครับ เพราะเมื่อสักครู่ก็ได้อภิปรายรวมไปแล้วครับ ขอบคุณมากครับท่านประธานฯ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร  ผู้เสนอร่างฯ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก็ยังยืน
กรานเหมือนเดิมครับท่านประธานฯ ญัตติใดที่ได้มีการขอแปรญัตติฯ และได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ แล้ว ในทุกๆ เรื่อง เมื่อมีคณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นด้วยกับร่างเดิม ใน
ฐานะนายกฯ ในฐานะผู้บริหารเทศบาลฯ ก็เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพราะเราได้ส่งตัวแทน
ไปช้ีแจงกับทางคณะกรรมการฯ อย่างถ้วนถี่แล้ว ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบกับที่สมาชิกฯ ขอแปร โดยขอลดจํานวนเงิน ๒,๐๖๕,๐๐๐ บาท ที่ตั้งจ่ายไว้

ใน หน้าที่ ๒.๗/๑๓๖ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  คงเหลือ  ๑,๖๕๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น 
เห็นชอบตามคําขอแปร ไม่มีนะครับ และสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม โปรดยกมือขึ้น เห็นชอบ
ตามร่างเดิม จํานวน 20 เสียง มติเป็นเอกฉันท์นะครับ 
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มติที่ประชุมสภาฯ  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามร่างเดิมฯ(จํานวน 20 เสียง) ที่ตั้ง

จ่ายไว้ ในหน้าที่ ๒.๗/๑๓๖  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  ๒,๐๖๕,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (สํานักการช่าง) 

 
 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเป็นข้อที่  11 

ข้อที่ ๑๑ รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า 

หน้าที่ ๒.๗/๑๒๘  ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า  
ตั้งไว้  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมา
ในการตกแต่งสถานที่จัดงานและเวทีการแสดง ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้าบริเวณสถานที่ในการจัด
กิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ  รถม้า  ค่าจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้หรือตกแต่งประดับประดา
สถานที ่  ตลอดจนประดับประดาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสถานีรถไฟ  และบริเวณโดยรอบ  ค่า
สาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา เป็นต้น ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าจ้างเหมาเอกชนผู้เช่ียวชาญบริหารจัดงาน และกํากับการแสดง  ค่าจ้าง
เหมาการแสดง  ค่าจัดกิจกรรมจําหน่ายสินค้า  ค่าเช่าบูธ/เต็นท์จําหน่ายสินค้าค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าจ้างสาธิตงานหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ค่าจ้างสํารวจและประมวลผลการดําเนินงาน 
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตํารวจ ผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัดเทศบาล) 

โดยขอลดจํานวนเงิน  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ที่ตั้งจ่ายไว้ใน หน้าที่ ๒.๗/๑๒๘ ค่าใช้จ่ายใน

การจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า  คงเหลือ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท   

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ    เห็นด้วยกับร่างเดิม    จํานวน    ๓   เสียง 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ    เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ   จํานวน    ๑   เสียง 
นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ ขอสงวนคําแปรญัตติ 
นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง    ขอสงวนความเห็น  เพราะทางจังหวัดขอรับการสนับสนุน

ตามที่เทศบาลนครลําปางเห็นสมควร 
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เชิญ  นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  ผู้ขอสงวนคําแปรญัตติ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ ดิฉัน  นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครลําปาง ขออนุญาตอ่าน
หนังสือจากศาลากลางจังหวัดนะคะ 
หนังสือ 
ที่ ลป 0017.2/13572            ศาลากลางจังหวัดลําปาง 
               กม.5 ถนนวชิราวุธดําเนิน 

       ตําบลพระบาท ลป 52000 
19  สิงหาคม  2557 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดําเนินงาน/กิจกรรมของจังหวัด 
เรียน  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ด้วยจังหวัดจะดําเนินการพัฒนาจังหวัดลําปาง ให้เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยว 2557-2558
ซึ่งในการนี้ มีความประสงค์จะปรับปรุงศาลหลักเมืองของจังหวัดลําปาง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็น
ที่ตั้งของหลักเมือง ให้มีความสะอาด สวยงามอยู่เสมอ รวมทั้ง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
อาทิ การจัดงานรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้า ได้จัดเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง เป็นประจําทุกปี ซึ่งได้
จัดติดต่อกันมากว่า 15 ครั้งแล้ว เพื่อรําลึกถึงความสําคัญของกิจการรถไฟ รถม้า ที่ได้เข้ามาสู่จังหวัด
ลําปางเป็นครั้งแรกในอดีตเมื่อ 1 เมษายน 2459 ซึ่งได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคม แก่ชาวนครลําปางมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง เพื่ออนุรักษ์และเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม อดีตของชาวลําปางที่ถือว่ามีเสน่ห์ และมีเอกลักษณ์ในตัวเองให้ดํารงคงอยู่ และ
เผยแพร่สู่สาธารณะชน 
 ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงาน/กิจกรรมของจังหวัดดังกล่าวข้างต้นบรรลุวัตถุประสงค์ ในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง  จังหวัดจึง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือให้การสนับสนุนอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร ในการดําเนินกิจกรรม 
ดังนี้ 
 1.การปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดลําปาง 
 2.การจัดงานรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า ครั้งที่ 16 และครั้งต่อๆ ไป 
 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา ผลเป็นประการใด กรุณาแจ้งจังหวัดทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
ศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ 

(นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ) 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 
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จากหนังสือฉบับนี้ที่ทางฝ่ายบริหารได้อ้างถึง และเป็นที่มาของงบประมาณสิบห้าล้านของการจัดงาน
รถไฟ รถม้าในครั้งนี้นะคะ ซึ่งในวาระที่หนึ่งก็ได้อภิปรายไปแล้วนะคะว่าจดหมายฉบับนี้นั้นเป็นการขอ
สนับสนุนงบประมาณตามที่เห็นสมควร ทางจังหวัดไม่ได้มอบให้ทางเทศบาลฯ เป็นเจ้าภาพนะคะ ต่อมา
ทางเทศบาลฯ ก็ได้ยื่นหนังสือมาถึงสมาชิกฯ อีกฉบับหนึ่ง 
หนังสือ 
ที่ ลป 0017.2/16499      ศาลากลางจังหวัดลําปาง 
         กม.5 ถนนวชิราวุธดําเนิน 
         ตําบลพระบาท ลป 52000 

13 ตุลาคม 57 
เรื่อง  การสนับสนุนการดําเนินงาน/กิจกรรมของจังหวัด 
เรียน  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
อ้างถึง  หนังสือจังหวัดลําปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0017.2/13572 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2557 
 ตามที่จังหวัดได้ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครลําปางได้ให้การสนับสนุนการดําเนินงาน/
กิจกรรมของจังหวัด ได้แก่ การจัดงานรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า นั้น  
 จังหวัดลําปางขอเรียนว่า การจัดงานดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ
พัฒนาท้องถิ่น จึงขอให้เทศบาลนครลําปางพิจารณาสนับสนุนการจัดงานฯ ดังกล่าว ในกิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
 3.1 การปรับภูมิทัศน์หรือประดับตกแต่งบริเวณสถานีรถไฟนครลําปาง และบริเวณโดยรอบให้
มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ในบรรยากาศย้อนยุค 
 3.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 
 3.3 กิจกรรมอื่นใดที่ชุมชน/ประชาชนในท้องถิ่น ได้รับประโยชน์ 
 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา ผลเป็นประการใด กรุณาแจ้งจังหวัดทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
ฤทธิพงศ์  เตชะพันธุ์ 

(นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธุ์) 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 
หนังสือฉบับนี้ก็ยิ่งชัดเจนนะคะว่าทางจังหวัดไม่ได้มอบให้เทศบาลฯ เป็นเจ้าภาพ  เพียงแต่มอบภารกิจ 
3 ข้อ ดังที่อ่านมานี้นะคะ ภารกิจ 3 ข้อนี้ยังไงก็ใช้เงินไม่ถึงสองแสนแน่นอน แต่เอกสารที่ท่านได้ยื่น
งบประมาณขอใช้เงินจํานวน 1.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะหมดไปกับการจ้างเหมาเอกชนทั้งหมด 
4 รายการ จ้างเหมาอย่างเดียวหนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาท และยังมีรายการปลีกย่อยอีกประมาณ
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สองสามแสนนะคะ เหมือนกับว่าเขามาขอสปอนต์เซอร์สนับสนุน แต่เราไปแย่งมาเป็นเจ้าภาพเอง ถึงได้
ถามท่านฝ่ายบริหารว่า ทําไมถึงอยากจัดนักจัดหนากับงานนี้ อีกอย่างหนึ่งในงบประมาณท่านก็บอกว่า
มีแต่ค่าใช้จ่าย แต่งานนี้ก็มีรายได้จากการนําพื้นที่ของการรถไฟไปแบ่งให้เช่าขายของในงานนะคะ ซึ่ง
งานนี้มันมีค่าใช้จ่าย แต่เอกสารของท่านไม่มีการช้ีแจงว่ามีลายลักษณ์หรือไม่อย่างไร และส่วนใหญ่ที่เข้า
มาขายของในงานนี้ก็เป็นพ่อค้าเร่ซึ่งเป็นคนต่างถิ่นต่างจังหวัด ไม่ใช่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
หรือไม่ใช่พี่น้องประชาชนจังหวัดลําปาง  สําหรับงานสะพานรัษฎาที่เทศบาลฯ เราเป็นเจ้าภาพมาหลาย
ปี เป็นงานของเราเอง ทําไมท่านถึงได้ยกเลิกไป ในคราวที่แล้วก็ถามท่านในสภาแห่งนี้ครั้งหนึ่ง ท่านก็
ไมไ่ด้ตอบเรานะคะว่า เพราะเหตุใดท่านถึงยกเลิกงานรําลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎา ซึ่งเป็นงานของ
เรา และประชาชนที่มาจําหน่ายสินค้าในงานส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ และเป็นพี่
น้องในจังหวัดลําปาง งานนี้ไม่จัดยกเลิกไปเลยปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว แต่ท่านก็พยายามจะจัดให้ได้สําหรับ
งานรถไฟ รถม้า ปีนี้ก็เช่นกันเป็นปีที่ 2 ท่านก็จะจัดให้ได้  ดิฉันได้เข้าไปเช็คงบประมาณในปี 2558 ใน
เว็บไซต์ของจังหวัดลําปาง ในงานยุทธศาสตร์ ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 
ทางจังหวัดได้ตั้งงบประมาณค่าจ้างเหมาจัดงานรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าไว้แล้วหกแสนห้าหมื่น
บาท ไม่ทราบว่าท่านทราบหรือไม่ จังหวัดตั้งงบประมาณไว้แล้วเพื่อจะดําเนินการเอง จดหมายที่ขอมานี้
เป็นเพียงการขอรับเงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามาช่วย และทางจังหวัดก็ได้ทํา
หนังสือขอไปยังหน่วยงานอื่นๆ ทั้งจังหวัดเพื่อให้มาร่วมกันจัดงานครั้งนี้ให้ยิ่งใหญ่ ให้บรรลุความสําเร็จ
เหมือนเช่นทุกปีนะคะ  และอีกประการหนึ่งก็คือ หน่วยงานใหญ่อย่างจังหวัดลําปางนั้น ก็มีความพร้อม 
และสามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ ได้ดีกว่าเทศบาลฯ ของเรานะคะ ก็ไม่เห็นความจําเป็นที่
เราจะต้องสิ้นเปลืองงบประมาณของเราในการตั้งงบจํานวนหนึ่งล้านห้าแสนบาทเพื่อเป็นเจ้าภาพในการ
จัดงานครั้งนี้  และที่ต้องตัดงบประมาณไปจํานวนหนึ่งล้านสามแสนบาทให้เหลือสองแสนบาท ก็เพื่อ
ไม่ให้เป็นการฟุ่มเฟือยและซ้ําซ้อนกับงบประมาณของจังหวัด เพราะว่าทางจังหวัดเขาก็ตั้งงบประมาณ
ไว้แล้วนะคะ ในประเด็นนี้ก็คิดว่าท่านสมาชิกฯ คนอื่นๆ ก็จะเห็นชอบตามคําแปรนะคะ  ประเด็นต่อมา 
คือ จะขออ้างอิงตามรอยคําพูดของท่านนายกฯ ในรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วท่านได้อ้างว่า 
“ท่านผู้ว่าฯ ท่านก่อนได้เอ่ยขึ้นมาบอกว่า ขอให้ทางเทศบาลฯ เอางานรถไฟ รถม้าไปจัดได้หรือไม่ ผมก็
บอกว่าได้ ถ้าทางจังหวัดขอมา ครั้งก่อนมันไม่ได้มีหนังสือตามมา แต่ในครั้งนี้ทางจังหวัดก็ได้ขอมาอีก” 
นี่คือคําพูดของท่านนายกฯ ในการประชุมสภาฯ คราวที่แล้วนะคะ และอีกประเด็นหนึ่ง คือ คําพูดของ
ท่านรองนายกฯ สมเกียรติ อัญชนา ท่านได้บอกว่า “จังหวัดได้ขอให้เราจัดตั้งงบประมาณปีละหนึ่งล้าน
ห้าแสนบาทถ้วน” แล้วทําไมไม่มีหนังสือตามที่ท่านทั้งสองกล่าวอ้างมาให้สมาชิกฯ ดูคะ ถ้ามีในลักษณะ
นี้เราอนุมัติแน่นอนค่ะ แต่หนังสือ 2 ฉบับนี้ ชัดเจนว่าเป็นเพียงการของบประมาณสนับสนุนการจัดงาน
เท่านั้น เห็นควรให้เหลืองบประมาณจากล้านห้าเหลือสองแสนบาท ขอบคุณค่ะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  
ผู้ขอสงวนความเห็น 
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นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอ
อนุญาตนิดหนึ่งครับ พอดีมันจะไปเชื่อมโยงกับคนที่ขอสงวนความคิดเห็นครับ นิดเดียวครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร  ผู้เสนอร่างฯ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่องนี้
คงปล่อยให้ข้ามไปไม่ได้นะครับว่า การขอสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ อาศัยข้อ
ระเบียบกฎหมายข้อใดในการที่จะขอสงวนความเห็นในสภา ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ อยู่แล้ว ขอทราบ
เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
ช้ีแจงนะครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ใน
ฐานะเลขานุการสภาฯ ประเด็นที่จะให้ช้ีแจงนี้ หมายถึงประเด็นที่ว่าคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอสงวน
ความเห็นใช่ไหมครับ คืออย่างนี้ครับ ข้อเท็จจริงตรงนี้เราต้องไปดูรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ที่แถลงต่อสภาฯ เมื่อช่วงเช้า แล้วสภาฯ แห่งนี้ก็ได้ให้การรับรองไว้แล้วนะครับ ในระเบียบวาระที่ท่าน
ประธานฯ กําลังปรึกษานี้ก็คือคําแปรข้อที่ 11 ถูกต้องไหมครับ ถ้าเราไปดูสรุปรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ถ้าไปดูในหน้า 7 หน้า 8 ในหน้า 7 สิ่งที่ท่านสมาชิกฯ ขอแปรที่พูดถึงเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้านั้น ในหน้า 2.7/128 ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ในหน้า 8 มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นด้วยกับร่างเดิม จํานวน 3 เสียง 
และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่เห็นด้วยกับคําแปรนี้ จํานวน 1 เสียง มติของคณะกรรมการฯ 3 ต่อ 1 
และปรากฏว่านางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ ผู้เสนอคําแปรได้ขอสงวนคําแปรญัตติไว้ ส่วนนายบริบูรณ์  
บุญยู่ฮง น่าจะเป็นคณะกรรมการฯ เสียงข้างน้อยที่เห็นด้วยกับคําแปรนี้ เขาขอสงวนความเห็นเอาไว้ด้วย
นะครับ เมื่อเป็นเช่นนี้ในการประชุมสภาฯ ในวาระที่สอง ที่ประธานฯ กําลังปรึกษาหารือนี้ ผู้ที่จะลุกขึ้น
อภิปรายให้สภาฯ นี้ได้ตัดสินใจเพื่อลงมติ ก็คือนางสาวอมลยาฯ ผู้สงวนคําแปร และนายบริบูรณ์ฯ ซึ่งขอ
สงวนความเห็นไว้ และรวมถึงเจ้าของร่างฯ คือท่านนายกฯ ฉะนั้นถ้าในรายงานปรากฏว่านายบริบูรณ์ฯ 
ได้ขอสงวนความเห็นเอาไว้ นายบริบูรณ์ฯ ในการประชุมวาระที่สอง ก็สามารถที่จะอภิปรายได้ครับท่าน
ประธานฯ  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร  ผู้เสนอร่างฯ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่องนี้
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ผมต้องขอให้ทางท่านประธานสภาฯ ได้วินิจฉัยช้ีขาดในเรื่องนี้ด้วยนะครับ และขออนุญาตเพื่อที่จะต้อง
นําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
ช้ีแจงเพิ่มเติมนะครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ใน
ฐานะเลขานุการสภาฯ ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ ท่านดูในข้อ 49 นะครับ กําหนดไว้ว่า 
“ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติข้อใดก็ให้เสนอคําแปรล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดย
ให้แปรเป็นรายข้อ และเสนอต่อคณะกรรมการแปร ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปร จะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ” และข้อ 50 ประกอบนะครับว่า “เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานบันทึกความเห็นยื่นต่อสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มี
หรือไมม่ีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว
ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการ
สงวนคําแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ช่ัวโมงกอ่นวันประชุม”  ดังนั้นในช้ันการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ถ้าเราจะย้อนไปเมื่อเขา
เสนอคําแปร คณะกรรมการฯ ก็จะต้องนัดพิจารณาคําแปร ในการพิจารณาคําแปรนี้ ผู้เสนอคําแปรก็
ต้องมาช้ีแจงต่อหน้าคณะกรรมการแปร ในขณะเดียวกันทางผู้บริหารซึ่งเป็นเจ้าของร่างฯ ก็ไปร่วมช้ีแจง
ด้วยต่อหน้าคณะกรรมการแปร คณะกรรมการแปรที่สภาเราลงมติเลือกมีอยู่ 5 ท่าน และตามรายงาน
นี้ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ได้มีการพิจารณาเป็นรายข้อมีทั้งหมด 11 ข้อ และตามที่ผม
ช้ีแจงเมื่อสักครู่ว่าในข้อที่เรากําลังปรึกษากันอยู่ในรายงานฯ หน้า 7 และหน้า 8 นั้น คณะกรรมการฯ 
ได้พิจารณาแล้ว และที่ประชุมได้ลงมติโดยเห็นด้วยกับร่างเดิม 3 ท่าน คณะกรรมการแปรเห็นด้วยกับ
คําแปร 1 ท่าน 1 คนต่อ 1 เสียง  ดังนั้นในช้ันคณะกรรมการแปร เมื่อคณะกรรมการแปรได้ลงมติเช่นนี้
ที่เห็นด้วยกับร่างเดิม ก็แปลว่าเขาไม่เห็นด้วยกับคําแปรนะครับ เมื่อไม่เห็นด้วยกับคําแปรนั้น นางสาว
อมลยาฯ ผู้ยื่นคําแปรเขาก็ได้สงวนคําแปรเอาไว้ แสดงความจํานงต่อคณะกรรมการแปร คณะกรรมการ
แปรจึงได้ลงไว้ในรายงานการประชุมฯ ว่า  นางสาวอมลยาฯ ขอสงวนคําแปร  และในขณะเดียวกัน  
นายบริบูรณ์ฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมการแปรที่เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ ซึ่งเห็นต่างกับคณะกรรมการแปร
เสียงข้างมาก เขาก็มีสิทธิที่จะสงวนความเห็นไว้ ที่เขาเห็นต่างกัน คณะกรรมการแปร 5 ท่าน ประธานฯ 
1 ท่าน แต่ท่านไม่ออกเสียง 3 ท่านเห็นตามร่างเดิม และอีกท่านหนึ่งเห็นด้วยกับคําแปร เมื่อโหวตกัน
แล้วก็ถือเสียงข้างมาก ฉะนั้นเสียงข้างน้อยถ้าเขาประสงค์จะสงวนความเห็นของเขาไว้เพื่อที่จะมา
อภิปรายในที่ประชุมสภาฯ  ในวาระที่สองนี้   ถ้าได้สงวนความเห็นไว้แล้ว เขาสามารถมาอภิปรายใน 
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ที่ประชุมสภาฯ ในวาระที่สองนี้ได้นะครับ ฉะนั้นมติของคณะกรรมการแปรที่พูดเอาไว้อย่างนี้ เขียนไว้
อย่างนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ไปเมื่อช่วงเช้า และที่ประชุมก็รับทราบให้การรับรองแล้วนะครับ 
ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเชื่อได้ว่านางสาวอมลยาฯ ได้สงวนคําแปรไว้ และขณะเดียวกันนายบริบูรณ์ฯ ซึ่งเป็น
คณะกรรมการแปรเสียงข้างน้อยที่เขาเห็นด้วยกับคําแปร   และเขาได้สงวนความเห็นเอาไว้นะครับ ฉะนั้น
ในการประชุมสภาฯ ในวาระที่สองนี้ นางสาวอมลยาฯ ก็ดี นายบริบูรณ์ฯ ก็ดี  เจ้าของร่างฯ ก็ดี สามารถ
ที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาฯ นี้ตัดสินใจว่าจะเห็นตามร่างเดิม
หรือจะเห็นกับคําแปรญัตติ เมื่อเป็นอย่างนี้ผมก็ต้องช้ีแจงว่านายบริบูรณ์ฯ ผู้ขอสงวนความเห็นไว้ ดังที่
ปรากฏในรายงานคณะกรรมการฯ มีสิทธิที่จะอภิปรายในที่ประชุมสภาฯ ในข้อนี้ครับท่านประธานฯ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร ผู้เสนอร่างฯ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ในกรณี
นี้ ขออนุญาตเอ่ยนามคณะกรรมการแปรญัตติฯ นะครับ คือ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง ที่ขอสงวนความเห็น 
ถ้าอยู่ในคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทางคณะผู้บริหารไม่ติดใจนะครับ จะบันทึกอย่างไร จะออกมาใน
ลักษณะไหน ไม่ได้ติดใจใดๆ ทั้งสิ้น แต่ถามว่าถ้านายบริบูรณ์ฯ ขอสงวนความเห็นที่เอามาพูดต่อสภาฯ 
นี้ ถูกต้องหรือไม่ มีระเบียบรองรับหรือไม่ เท่านั้นแหละครับ ขอให้ท่านประธานฯ ได้วินิจฉัยว่าได้หรือ
ไมไ่ด้ มีระเบียบข้อไหนรองรับเท่านั้นครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ก็เขาเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ และเขาขอสงวนความเห็นเอาไว้นะครับ เราก็ประชุมหารือตั้งแต่ข้อที่ 1 มาแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหา
อะไร ผมว่าก็ตามนั้นนะครับ เขาขอสงวนความเห็นผมว่าก็เป็นสิทธิของเขานะครับ เชิญ นายบริบูรณ์  
บุญยู่ฮง ผู้ขอสงวนความเห็น  

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จริงๆ  ผมคงจะใช้เวลาสงวนความเห็น
ไม่นานนะครับ แต่ว่าก็อยากจะเพิ่มเติมว่า เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 50 ว่าการขอสงวน
ความเห็นของคณะกรรมการแปร ก็ในเมื่อขอสงวนความเห็นและนําเสนอท่านประธานสภาฯ แล้ว และ
ท่านประธานสภาฯ ได้ส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกฯ แล้ว ผมก็จะขอใช้ข้อบังคับฯ ข้อ 50 ที่จะสงวน
ความเห็นนะครับ ในความเห็นของกระผมในฐานะที่เป็นกรรมการฯ และร่วมฟังอยู่ในขั้นตอนที่ทาง
ตัวแทนฝ่ายบริหาร คือท่านรองนายกฯ ได้ไปช้ีแจง ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ซึ่งข้อมูลที่เราใช้
ประกอบการพิจารณาก็คือ หนังสือฉบับ ด่วนที่สุด ที่ ลป 0017.2/13572 ลว.19 สิงหาคม 2557 
สาระสําคัญในหนังสือฉบับนี้ คือ ในวรรคท้าย “เพื่อให้การดําเนินงาน/กิจกรรมของจังหวัดดังกล่าว
ข้างต้นบรรลุวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดการท่องเที่ยว
ของจังหวัดลําปาง จังหวัดจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือให้การสนับสนุนอื่นๆ ตามที่
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เห็นสมควร ในการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 1.การปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดลําปาง  2.การจัดงาน
รําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า ครั้งที่ 16 และครั้งต่อๆ ไป” ใน 2 ข้อนี้นะครับท่านประธานฯ จะเห็น
ได้ว่าในข้อ 1 การปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดลําปางนี้ ทางฝ่ายบริหารเทศบาลฯ  ได้ตั้งงบประมาณ
เป็นจํานวนเงินสูงถึงเก้าล้านกว่าบาท ซึ่งตรงนี้ในช้ันกรรมการแปรได้มีการสอบถามเจ้าหน้าที่ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอโทษนะครับ เรากําลังพูดถึง
เรื่องงานรถไฟ รถม้าอยู่นะครับ เอาเรื่องศาลหลักเมืองออกนะครับ 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ครับขออนุญาตครับ คือมัน
ประเด็นมันเชื่อมโยงกันนะครับ เพราะว่าในการปรับปรุงศาลหลักเมืองนั้นทางฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงว่าเป็น
ภารกิจที่รับผิดชอบ เพราะทางเจ้าของพื้นที่คือกรมธนารักษ์ได้มอบหมายพื้นที่ให้เทศบาลฯ เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบ เมื่อมีข้อมูลดังกล่าวนี้ ทางกรรมการแปรก็เห็นด้วย แต่พอมาถึงข้อ 2 การจัดงานรําลึก
ประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้านี้ เมื่อผู้เสนอคําแปรญัตตไิด้ถามถึงเอกสารที่เทศบาลฯ ใช้เป็นต้นเรื่องในการ
ที่จะตั้งงบประมาณ ทางท่านตัวแทนฝ่ายบริหารก็ตอบไม่ได้ว่ามันเป็นภารกิจที่รับผิดหรือเปล่าหรือยัง 
ซึ่งก็รับปากกันว่าจะไปถามหาหนังสือ เอกสารหรือคําสั่ง ซึ่งก็ปรากฏว่าในขณะที่กําลังพิจารณานั้นมัน
ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นการมอบภารกิจหรือไม่ ผมในฐานะกรรมการแปรญัตติ จึงใช้วิจารณญาณโดยสุจริต
ใจว่า ถ้ามันไม่ได้เป็นภารกิจที่เรารับผิดชอบโดยตรง เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพแต่เพียงผู้เดียว การตั้ง
งบประมาณถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท จึงดูเป็นการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไป ไม่ตรงกับสิ่งที่ข้อความใน
จดหมายที่ระบุว่า “ขอรับการสนับสนุน หรือให้การสนับสนุนอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร” และเมื่อมาถึงวันนี้ 
ทางฝ่ายบริหารก็มีสําเนาหนังสือ ที่ ลป 0017.2/16499 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 นําเสนอเข้า
มาซึ่งทางผู้เสนอคําแปรญัตติก็ได้อภิปรายไปแล้ว ในส่วนนี้ผมไม่มีความเห็น แตไ่ด้นําเรียนความเห็นของ
ผมที่ได้สงวนไว้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการแปรว่า ในขณะที่เราพิจารณานั้น เรามีข้อมูลเพียงสําเนา
หนังสือฉบับที่ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เท่านั้นนะครับ และไม่ได้มีเอกสารมอบหมายพื้นที่ของ
บริเวณจัดงานรถไฟ รถม้าให้กับเทศบาลฯ มารับผิดชอบเช่นเดียวกับการปรับปรุงศาลหลักเมือง สอง
สามประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้ผมใช้วิจารณญาณ และความเห็นเช่นนี้ออกไป จึงเรียนต่อที่ประชุมฯ 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร  ผู้เสนอร่างฯ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง
ของงานรถไฟ รถม้า จริงๆ แล้วมติเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการแปรญัตติ 3 เสียง ต่อ 1 เสียง งด
ออกเสียง 1 เสียง ก็ถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ และเห็นชอบกับร่างเดิมอยู่
แล้วนั้น จริงๆ ผมก็ไม่อยากจะอธิบายมาก ผมให้เกียรติกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพราะผมได้ส่ง
ตัวแทนและส่งเจ้าหน้าที่ไปช้ีแจง เสียงส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแล้ว แต่เพื่อให้เกิดความกระจ่าง ใน
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หลักการและข้อระเบียบ ผมเองก็ไม่สบายใจในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับ หลังจากที่เราได้รับหนังสือฉบับ
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ที่ได้พูดถึง ผมได้ส่งรองนายกฯ ไปช้ีแจง และท่านได้พูดคุยปรึกษาหารือกัน
ว่า เพื่อให้เกิดความกระจ่างในเรื่องดังกล่าว ในหนังสือดังกล่าว ผมก็ได้ทําหนังสือไปเมื่อวันที่ 10 
ตุลาคม 2557 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ โดยเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าเรื่องดังกล่าวนี้มีขอบเขตใน
การที่จะมอบหมายภารกิจงานให้ทางเทศบาลฯ อย่างไรบ้าง ก็เลยมีหนังสือฉบับที่ลงวันที่ 13 ตุลาคม 
2557 ขออนุญาตเอ่ยนาม  ที่ท่านสมาชิกฯ อมลยาฯ ได้พูดถึงนั้น  ได้ตอบกลับมา  ก็เป็นหนังสืออยู่ 
3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 คือ หนังสือที่จังหวัดแจ้งมา ฉบับที่ 2 คือ หนังสือที่ผมเป็นคนยื่นไปเองที่ลงวันที่ 
10 ตุลาคม 2557 และฉบับที่ 3 คือ หนังสือลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เป็นฉบับที่ทางจังหวัดเป็นผู้
ช้ีแจงมาดังรายละเอียดที่ได้พูดกันมาทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นทั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
เจ้าหน้าที่ที่ไปช้ีแจง และตัวแทนฝ่ายบริหารไปช้ีแจง แล้วมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็ออกมา
อย่างชัดเจนแล้วว่าเสียงส่วนใหญ่ 3 เสียง ได้เห็นชอบกับญัตติดังกล่าวแล้ว ในรายละเอียดเชิงลึกมาก
ไปกว่านี้ ในทางระเบียบกฎหมายนั้น ผมจะให้ท่านรองนายกฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดอีกนิดหนึ่ง เพื่อ
ประกอบการพิจารณา ฉะนั้นในส่วนของตัวนายกฯ เอง เมื่อมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสียงส่วน
ใหญ่แล้ว ผมเห็นด้วยกับทางคณะกรรมแปรญัตติฯ เพราะผมให้เกียรติกรรมการฯ ซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่
ในวันนั้นแล้ว ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญรองสมเกียรติฯ 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง หนังสือจากจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0017.2/16499 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557  ที่สมาชิกฯ 
ผู้ขอแปรญัตติได้อ่านเมื่อสักครู่นี้ต่อที่ประชุมสภาฯ น่ันหมายความว่าท่านสมาชิกฯ ผู้ขอแปรญัตติได้
ยอมรับว่าหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือของจังหวัดลําปางจริงๆ นะครับ กระผมขอเรียนให้ที่ประชุมฯ 
ทราบว่า จังหวัดลําปาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการ
ควบคุมดูแลกิจการของท้องถิ่นภายในจังหวัดนั้นๆ นโยบายใด หรือว่าคําสั่งใดของจังหวัด เทศบาลหรือ
ว่าท้องถิ่นในจังหวัดนั้น มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนะครับ นี่เป็นเรื่องที่กําหนดไวใ้นพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 นะครับ เมื่อจังหวัดเขาได้ทําหนังสือฉบับแรก ตามที่มีปัญหาก็คือหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลป 
0017.2/13572 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดําเนินงานรถไฟ 
รถม้ามา ซึ่งฉบับดังกล่าวนี้มันยังมีข้อความที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอว่า จังหวัดเขามอบหมายให้เทศบาลฯ 
ต้องดําเนินการประการใดบ้าง เทศบาลฯ ก็ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นจํานวนเงินหนึ่งล้านห้าแสนบาท ซึ่ง
สภาฯ แห่งนี้ก็ได้มีมติเห็นชอบในขั้นรับหลักการด้วยมติเป็นเอกฉันทไ์ปแล้ว และในขั้นของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ทางสมาชิกฯ ผู้แปรญัตติก็ไปแสดงความคิดเห็นและส่วนกระผมเองก็ไปในฐานะตัวแทนของ
ท่านนายกฯ ได้เข้าไปตอบข้อซักถามต่างๆ คณะกรรมการฯ เองก็ได้ซักถามมากมายหลายอย่าง  
ทางฝ่ายบริหารก็ได้พยายามตอบทุกประเด็นเท่าที่ท่านได้ซักถามมานะครับ มติของคณะกรรมการ 
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แปรญัตติฯ ก็ได้ลงมติ 3 ต่อ 1 ว่าเห็นด้วยกับร่างเดิมที่เทศบาลฯ ได้เสนอ ถ้าพูดในแง่ของหลัก
ประชาธิปไตยแล้ว คณะกรรมการมีอยู่ 4 ท่าน เห็นด้วย 3 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง โดยหลักทั่วไปแล้ว
ก็ต้องยึดถือเสียงส่วนมาก ถึงแม้ว่าเสียงส่วนน้อยจะสงวนความเห็นไว้ ซึ่งในที่นี้ตามข้อบังคับการประชุม
สภาฯ ข้อ 5 ได้บัญญัติไว้ว่า “เมื่อมีปัญหาโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกรณีที่ไม่ได้
กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัย และใช้บังคับไปพลางก่อน แล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นนําข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้ใช้บังคับได้เฉพาะในการประชุมคราวนั้น และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานพฤติการดังกล่าว
ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา” ตามข้อบังคับนี้ ฝ่ายบริหารก็สงวนสิทธิที่จะขอให้ทาง
ประธานสภาฯ ได้นําเรียนปรึกษาต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่า การวินิจฉัยของท่านประธานสภาฯ ชอบ
ด้วยข้อบังคับนี้หรือไม่ ส่วนในประเด็นการที่ฝ่ายบริหารได้ตั้งงบประมาณไว้จํานวนหนึ่งล้านห้าแสนนะ
ครับ ในหนังสือฉบับที่ท่านสมาชิกฯ ได้รับทราบเป็นอย่างดีแล้ว จังหวัดได้มอบหมายภารกิจให้เทศบาลฯ 
กระทํานะครับ ในงานรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า อยู่ 3 ประการด้วยกัน ข้อ 1.การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ หรือประดับตกแต่งบริเวณสถานีรถไฟนครลําปาง และบริเวณโดยรอบให้มีความสะอาด เรียบร้อย 
สวยงามในบรรยากาศย้อนยุค 2.การจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม และ 3.กิจกรรมอื่นใดที่ชุมชนหรือประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์ ภารกิจ
ดังกล่าวทั้ง 3 ประการ เทศบาลฯ ได้นํามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ เป็นจํานวนเงิน
หนึ่งล้านห้าแสนบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภารกิจที่จังหวัดมอบหมายให้ไปแล้วนั้น กระผมมีความเห็นว่า
เงินหนึ่งล้านห้าแสนบาทนี้เหมาะสมสําหรับกิจกรรมที่จังหวัดมอบหมายให้ ส่วนที่ท่านสมาชิกฯ ได้กล่าว
ว่า จังหวัดเองก็ได้ตั้งงบประมาณของจังหวัดไว้แล้วประมาณหกแสนกว่าบาทนั้น กระผมขอเรียนช้ีแจง
ว่างานนี้ไม่ใช่มีเทศบาลฯ เป็นเจ้าภาพหลักเพียงอย่างเดียว จะมีจังหวัดซึ่งเขาก็ตั้งงบประมาณไว้ส่วน
หนึ่ง เทศบาลฯ ก็ตั้งงบประมาณไว้ส่วนหนึ่งในจํานวนเงินห้าแสนบาท และยังมีสํานักงานการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยอีกส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นรายรับที่ท่านสมาชิกฯ ได้ถามถึงนั้น กระผมคิดว่าไม่เป็นหน้าที่
ของเทศบาลฯ นะครับ รายรับดังกล่าวอันพึงจะเกิดขึ้นนั้น ก็จะเป็นหน้าที่ของจังหวัดในการที่จะ
มอบหมายว่าจะให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหารายได้ดังกล่าวนั้น   เทศบาลฯ เองมีหน้าที่
ตามที่จังหวัดมอบหมายเพียง 3 ประการเท่านั้นเองครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ก่อนที่เราจะมีการลงมตินะครับ 
ผมจะเชิญ เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมในข้อที่ท่านรองนายกฯ ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ใน
ฐานะเลขานุการสภาฯ ผมจะขอช้ีแจงในประเด็นข้อกฎหมายที่ทางเจ้าของร่างฯ โดยท่านนายกฯ ก็ดี โดย
ท่านรองสมเกียรติฯ ก็ดี ได้พูดแสดงความเห็นต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ไปเมื่อสักครู่ ประเด็นแรก คือ 
ประเด็นที่ทางเจ้าของร่างฯ ที่พูดถึงความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสียงข้างมาก 3 เสียง  
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เห็นตามร่างเดิมนั้น กระบวนการตรงนี้ การที่คณะกรรมการฯ เขาเห็นตามร่างเดิม 3 เสียงนั้น และเรา
นํามาพิจารณาในวาระที่สองนี้ ว่า 3 เสียงตามร่างเดิมนั้น มันผูกพันต่อสภาแห่งนี้อย่างไร ผมขอเรียน
อย่างนี้นะครับท่านประธานฯ บทบาทอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ นั้น จะปรากฏชัดใน
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 50 ที่บอกว่า “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานบันทึก
ความเห็นยื่นตอ่สภาท้องถิ่น รายงานนั้นอยา่งน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือ
ข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด” 
ฉะนั้นที่เขาเห็นตามร่างเดิมนั้น คณะกรรมการแปรญัตติฯ เขาทําหน้าที่ในส่วนของเขานะครับ ตาม
ระเบียบข้อ 50 และในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ ไม่มีบทบัญญัติใดครับท่านประธานฯ ที่
บัญญัติว่า ในการประชุมวาระสองนี้ ที่ประชุมฯ จะต้องไปเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ นะครับ 
อาจจะเห็นเป็นอย่างอื่นก็ได้ ในที่ประชุมฯ แห่งนี้ เมื่อมีการอภิปรายกันแล้ว ท่านประธานฯ จึงจะต้องขอ
มตใินที่ประชุมฯ เป็น 2 ประเด็น คือ 1.เห็นตามร่างเดิม 2.เห็นตามคําแปร นะครับ ดังนั้นผมขอเรียนว่า
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ มันเป็นเรื่องเฉพาะของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่จะต้องทํา
ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนวิธีการที่กฎหมายกําหนด แต่เมื่อมีมติแล้วไม่ได้มีกฎหมายบังคับว่าที่
ประชุมวาระสองนี้ จะต้องไปลงความเห็นตามคณะกรรมการเสียงข้างมาก ไม่มีกฎหมายบัญญัตินะครับ 
ผมเรียนช้ีแจงอย่างนี้นะครับ  ในประเด็นที่สอง คือ ที่ท่านพูดถึงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 
5 เขียนไว้ในกรณีที่มันมีปัญหาโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกรณีที่ไม่ได้กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ เมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้ช้ีแจงแล้วในเรื่องของการสงวนความเห็น การสงวนคําแปร นะครับ ฉะนั้น
ผมคิดว่าระเบียบฯ  ข้อ 50  ที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่ว่าคณะกรรมการแปรเขาพิจารณาแล้ว  และเมื่อลง
มติแล้ว ผู้สงวนคําแปรถ้าเขาสงวนคําแปรไว้ เขาก็มีสิทธิมาอภิปราย ในขณะเดียวกันคณะกรรมการ
เสียงข้างน้อยที่สงวนความเห็นไว้ก็มีสิทธิ ผมคิดว่าเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ฉะนั้นผมคิดว่าเราไม่ได้
โต้แย้งกันเรื่องระเบียบข้อบังคับแต่อย่างใด ผมขอเรียนต่อที่ประชุมอย่างนี้นะครับ ขอให้ท่านประธานฯ 
ได้ดําเนินการประชุมฯ ต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบกับที่สมาชิกฯ ขอแปร โดยขอลดจํานวนเงิน  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ที่ตั้งจ่าย

ไว้ใน หน้าที่ ๒.๗/๑๒๘ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า  คงเหลือ  
๒๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น เห็นชอบตามคําขอแปร จํานวน 14 เสียงนะครับ และสมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบตามร่างเดิม โปรดยกมือขึ้น เห็นชอบตามร่างเดิม จํานวน 6 เสียงนะครับ และงดออกเสียง 
จํานวน 4 เสียงนะครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติฯ ด้วยเสียงข้างมาก  จํานวน 14 เสียง 

ให้ลดจํานวนเงินที่ตั้งจ่ายไว้ ในหน้าที่ ๒.๗/๑๒๘ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ 
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รถม้า  จํานวนเงิน  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เห็นด้วยตามร่างเดิมฯ จํานวน 
6 เสียง  และงดออกเสียง จํานวน 4 เสียง   

 

๔.๓ เรื่อง  ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘  (วาระที่ ๓) 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4  ข้อ 4.3 
เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (วาระที่ 3) สมาชิกฯ 
ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ขอได้
โปรดยกมือ  มติเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุมสภาฯ  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่

เสนอใหม่     ไม่มีนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ขอพักการประชุม  ๑๕  นาที (เวลา ๑๕.๑๕ น.) 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอื่นๆ 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   สมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว

นะครับ  ผมจะขอดําเนินการประชุมต่อ  ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน  กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๖ นี้ ผมขอเสนอญัตติฯ ด้วยวาจา เพื่อให้ท่านประธานได้นํา
ปรึกษาในที่ประชุมนี้  ในญัตติ เรื่อง  ให้สภาเทศบาลนครลําปางเลือกและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 
๒ คน เป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินในเขตเทศบาลนครลําปาง  ตามมาตรา ๑๔ (๒) 
ของพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓  ขอ
ประธานได้นําปรึกษาและบรรจุญัตติด้วยวาจานี้ด้วยครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่สมาชิกสภาฯ เสนอญัตติฯ 
ด้วยวาจา  ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ  ดังนั้น ผมอนุญาตให้บรรจุญัตตินี้เข้าในระเบียบ
วาระที่ ๖ นี้เลยนะครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ แถลงญัตติ 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง  เพื่อให้การตีราคาปานกลางของที่ดินในรอบปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗ มาใช้ในการ
ประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน  ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุด  ของจังหวัดลําปาง ที่ ลป ๐๐๑๘.๑/ว๘๑๔๒  ลงวันที่  
๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ผมจึงนําเรียนต่อที่ประชุมเพื่อให้สภาท้องถิ่นเลือกและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  
๒ คน เป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินในเขตเทศบาลนครลําปาง ตามมาตรา ๑๔ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ อนึ่งการ
เลือกและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๒ คนนั้น ควรเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีความรู้ด้านประเมินทุน
ทรัพย์ หรือนักประเมินทุนทรัพย์จากสํานักงานธนารักษ์พื้นที่เป็นกรรมการ  ด้วยหลักการและเหตุผล
ดังกล่าว  จึงขอท่านประธานในที่ประชุมได้โปรดนําปรึกษาให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้เลือกและเสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๒ คน ต่อไปด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้แถลง
ญัตติให้เทศบาลนครลําปางเลือกเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน  ๒  ท่าน  เป็นคณะกรรมการตีราคา
ปานกลางของที่ดินในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๑๔ (๒)  สมาชิกท่านใดจะอภิปราย

หรือไม่  ไม่มีนะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะเลือกและเสนอชื่อครับ  เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย   พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ลําปาง  ขอเสนอชื่อ  ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  ปั้นรุ่ง  ตําแหน่งผู้อํานวยการประเมินราคาทรัพย์สิน  คนที่ ๑ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  
จะมีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ไม่มีนะครับ  คนที่ ๑ คือ ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  ปั้นรุ่ง  ตําแหน่ง

ผู้อํานวยการประเมินราคาทรัพย์สิน  ต่อไปคนที่ ๒  เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

 นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน  นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ลําปาง  ขอเสนอ นายวัฒชัย  ตรีเกษมสุข  ตําแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ  คนที่ ๒ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่   ไม่มีนะครับ  คนที่ ๒ คือ นายวัฒชัย  ตรีเกษมสุข ตําแหน่ง 
นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอชื่อ ๑. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  ปั้นรุ่ง  
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการประเมินราคาทรัพย์สิน  และ ๒. นายวัฒชัย  ตรีเกษมสุข  ตําแหน่ง นักประเมิน
ราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ  เป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินในเขตเทศบาลนครลําปาง  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
เรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง และท่านสมาชิกสภาที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุข
สมบัติ  ในวาระนี้กระผมมีเรื่องสําคัญอยู่ ๒ เรื่องที่จะเรียนท่านประธาน  เรื่องที่ ๑ คือเรื่องความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในเขตเทศบาลนครลําปาง รวมทั้งคนนอกเขตด้วย  ซึ่งก็เกิดจาก
ปัจจัยพื้นฐานบริการสาธารณะในเขตเทศบาล ในสามหัวข้อคือ น้ําต้องไหล  ไฟต้องสว่าง และทางต้อง
ปลอดภัย  ในเรื่องน้ําไหล โชคดีที่เทศบาลนครลําปางไม่ได้ทําการประปาเอง  แต่น้ําเหม็นเน่าในคูคลอง 
ลําเหมืองก็ไม่ควรจะเกิดขึ้น  ไม่ควรมีอยู่ต่อไปแล้ว  ในเรื่องไฟสว่างสําคัญมาก ผมมีคําร้องรับเรื่องเมื่อ
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗  ถนนที่ร้านบีบีกันต์  ตรงข้ามบริษัทสินม่ันคง  ข้างโรงเรียนประชาวิทย์  ถนน
ตัดใหม่ เป็นโคมแก้วกลม แล้วก็ดับ ดับหลายหลอด และดับมานานแล้ว เจ้าของเรื่องได้บอกผมไว้  อีก
ถนนหนึ่งคือถนนทิพย์ช้าง ตรงข้ามร้านข้าวต้มบาทเดียว ทางไปกาดกองต้า ไฟดับในซอยทางเข้าวัดเกาะ  
และสปอร์ตไลท์ที่ส่องทางลงกาดกองต้า ๓ ดวงก็ดับ  อันนี้คือวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ นะครับ 
สองวันนี้ผมไม่ได้ไปดูไม่ทราบว่าสว่างหรือยัง  ลําดับที่สาม ถนนเจริญประเทศ และถนนเลียบแม่น้ําวัง 
ดับหลายดวงมาก  และดับมานานแล้ว มีการยื่นคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษรไปแล้วถึงสองครั้ง  ผู้ร้อง
ได้โทรศัพท์ไปถาม คําตอบที่ได้รับคือ รอเงินซื้อหลอดไฟอยู่  นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อย  นโยบายที่
ท่านผู้บริหารได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ ก็ไปอย่างหนึ่ง  อยากจะเรียนว่า ขณะนี้ลําปางอยู่ในยุคมืดของ
ผู้บริหารชุดนี้  ส่วนทางสะดวกและปลอดภัยนั้น คือเรื่องทาสีตีเส้น ซึ่งก็ยังมิได้ปรากฏให้เห็นอย่าง
ชัดเจน  เพื่อความปลอดภัยของลูกหลาน และผู้สัญจรไปมา  ความคาดหวังของประชาชนเยอะแยะ  
บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์  ถนนสายหลัก  หรือถนนเข้าบ้านหลายเส้น เขาตีเส้นขาวกลาง สีขาวขอบกลาง
สองข้าง เหลือกลางถนนก็มใีห้เห็นกันทั่วไป  แต่ในเขตเทศบาลนครลําปางหาดูได้ยากมากครับ  นี่ก็เป็น
เรื่องหนึ่งที่การบริหารราชการท้องถิ่นไม่เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับปากไว้  มีความต้องการของคนส่วน
หนึ่ง อย่างน้อยก็ยี่สิบเอ็ดคนในนี้ที่ต้องการให้นายกเทศมนตรี  กิตติภูมิ  นามวงค์  ลงไปน่ังรับเรื่อง
เหมือนที่เคยทํามาแล้ว  ตอนเช้าสักสองช่ัวโมง  ตอนบ่ายสักสองช่ัวโมง  รับเรื่องชม เรื่องติ เรื่องคําร้อง
ต่างๆ เพราะท่านมีทีมบริหารรองนายกฯ ที่แข็งแกร่ง เข้มแข็ง  สามารถปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีได้ดีทุกเรื่อง แต่อย่างไรก็ดี นโยบายหลายๆอย่างก็ยังไม่ได้รับการดําเนินงานเหมือน
ตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภา และต่อประชาชนตามใบประกาศหาเสียงโฆษณาตอนเลือกตั้ง   

ประเด็นที่สอง คือเรื่องที่เกี่ยวกับสภา  ผมไม่ค่อยสบายใจ  ภัยแล้งมาแล้ว ยิ้มกันไม่ค่อยออก
จากการอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ในวาระที่ ๒ 
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และที่ ๓ การแสดงออกสภาวะของท่าน  คล้ายๆ นักเลง ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นในสภาแห่งนี้ ผมได้กราบเรียน
ท่านประธานสภาในคราวประชุมพิจารณาร่างฯ ในวาระที่ ๑ แล้วว่า นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร
ชุดนี้ เสนอร่างเทศบัญญัติแบบไม่สุจริตใจต่อสภา  มุ่งร้ายทําลายสภาแห่งนี้  ซึ่งเป็นสภาตัวแทนของ
ประชาชน  สําเนาหนังสือพิมพ์ลําปางนิวส์ที่ได้แจกจ่ายไปท่านเห็นแล้ว  สอดคล้องกับการอภิปรายของ
ฝ่ายบริหารท่านหนึ่งเมื่อสักครู่  ชัดเจนหรือไม่ครับ มีงบประมาณหลายโครงการที่ได้ถูกตัดทอนลด
รายจ่ายลงไป  เพราะอะไรที่สภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบตามคําแปรญัตติของสมาชิกฯ ผู้เสนอขอตัด 
เพราะตั้งแต่วาระที่ ๑ เป็นร่างเทศบัญญัติที่ไม่มีคําอธิบาย คําแถลงประกอบงบประมาณอย่างชัดเจน 
อย่างครบถ้วน อย่างถูกต้องที่บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถพึงกระทําเลย  เป็นงบประมาณที่หลอกๆ 
หวังจะให้สภาแห่งนี้ตัดงบประมาณ  และเขาก็จะไปฟ้องผู้ว่าราชการ  หนังสือพิมพ์มันสอดคล้องกัน  
ยืนยันมาก่อนแล้ว ทั้งๆ ที่ผู้บริหารกระทําผิดหลายอย่าง  แต่พวกเราสภาฯ ไม่เคยถือสา แต่กลับเร่งเร้า
ว่า ทําไมไม่รีบนําเสนองบประมาณให้ทันภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 2557 ขอไปรื้อ ขอไปแก้  อันนี้ไม่
ว่ากัน หนังสือสั่งการจังหวัดก็ดี มาก่อนหน้านั้นชุดหนึ่งแล้ว ที่มาเดือนสิงหาคมก็มาภายหลัง แต่ที่ผมไม่
ค่อยสบายใจ และกราบเรียนท่านประธานสภาว่า ถ้าจะนักเลงใส่กันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้  ก็ทําไมในวาระ 
๒ ผู้แปรญัตติก็ดี ผู้ขอสงวนความเห็นก็ได้อภิปรายไปเยอะ แล้วให้โอกาสทางผู้บริหารก็ได้อภิปรายด้วย 
ทําไมไม่ทักท้วง  มาทักท้วงเอาตรงข้อ ๑๑ แล้วก็จะเล่นงานสภาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในข้อ ๕ ผมว่า
เป็นเรื่องของเด็กสามขวบ  เด็กสามขวบทะเลาะกันก็จะฟ้องผู้ใหญ่เหมือนหลานท่านสมาชิกสภาได้
อภิปรายไปครั้งที่แล้ว ทะเลาะกับใครก็ได้ แล้วก็จะฟ้องผู้ใหญ่สิ่งนี้ต่างหากที่ผมอยากกราบเรียนว่า ท่าน
ตั้งใจเข้ามารับใช้ประชาชน ก็จงตั้งใจทําดีไว้เถิด ท่านกล้ายืนยันหรือไม่  ผู้บริหารชุดนี้โดยเฉพาะ
นโยบายด่วน  ยังมีนโยบายอีกหลายข้อที่โกหกประชาชน และโกหกสภาอยู่  ท่านกล้ายืนยันตอนนี้
หรือไม่ กล้ายืนยันว่านโยบายที่ท่านแถลงมานั้น ถ้าท่านยอมรับ แต่ผมจะไม่เอาไปฟ้องใคร  มีที่ไหนครับ
ให้เงินอุดหนุนศาลแห่เจ้าทุกปีปีละสามแสนบาท ก็ยังยืนยันไม่เปลี่ยนแปลง   เขาแห่เจ้าสามปีหนึ่งครั้ง
จัดโดยมูลนิธิลําปางสงเคราะห์  นโยบายนี้ก็ยังยืนยันอยู่  ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง  ถ้านักเลงจริง
ออกมารับต่อสภาแห่งนี้ เดี๋ยวนี้สิครับ ว่ายังยืนยันอยู่  ผมจะได้รู้ว่า ท่านโกหก แต่ผมก็จะไม่เอาไปฟ้อง
ใคร  ประชาชนเขาทราบดีว่านโยบายหลายอย่างหลอกลวง  การที่กรรมการแปรญัตติก็ดี  สมาชิกสภา
ผู้ขอแปรญัตติก็ดี เขามีความเห็นอย่างหนึ่งว่า เห็นสมควรตัดลดรายจ่าย แล้วเสนอสภาแห่งนี้ให้
พิจารณาเลือกเอาระหว่างลด  กับร่างเดิม  หรือไม่ลด  ท่านก็มาโมเมเหมาเอาว่า  กรรมการแปรญัตติ 
๓ เสียง เป็นเสียงส่วนใหญ่ถูกต้องแล้ว ก็ชอบธรรมแล้ว  ผมก็ไม่ทราบว่าเอาความรู้ทางไหนขึ้นมา
พิจารณา  แต่ที่ผมไม่พอใจอย่างยิ่ง และกราบเรียนว่า มีคําอภิปรายตอนหนึ่งว่า สมาชิกผู้เสนอขอแปร
ญัตตินั้น ใช้ความคิด  น่ันหมายถึงใช้อารมณ์  ไม่ได้ใช้เหตุผล  แต่ผมอยากถามท่านประธานว่า  แล้ว
ผู้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ เขามีเหตุผลมาแสดงหรือไม่ ผมได้กราบเรียนในวาระที่ ๑ ไปแล้วว่า อย่าให้
เป็นเทศบัญญัติถามตอบ อ่านหรือไม่ตัวเลข ๕ หน้า ๘ แผ่น  ไม่พอ แล้วร่างเทศบัญญัติฉบับนี้เป็นฉบับ
ใหม่ เป็นรูปแบบใหม่ ซึ่งยอมรับว่า ไม่มีคําผิดบกพร่องเลย  แต่รูปแบบใหม่นี้ขาดสาระที่ว่า หน้าที่ของ
แต่ละกองแต่ละหน่วยงานมีภาระรับผิดชอบอะไร  ผมเรียนท่านตั้งแต่ต้นในวาระที่ ๑ ว่า ถ้าเป็นบริษัท
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จํากัด เขาประชุมผู้ถือหุ้น  เขาจะต้องแถลงว่า ผลประกอบการในปีที่แล้วเป็นอย่างไร เป้าหมายนโยบาย
ใหม่ปีนี้เขาจะมุ่งด้านไหน แล้วเขาจะมโีครงการอะไร เขาชัดเจน และผู้ถือหุ้นฟังแล้ว ไม่มีใครโต้แย้ง มีแต่
ให้ข้อคิดเห็นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้กิจการนั้นเจริญก้าวหน้า จริงอยู่เทศบาลเป็นนิติบุคคล เป็น
องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร แต่น่ันมีความหมายลึกซึ้งว่า  ท่านยิ่งต้องให้บริการประชาชนให้เต็มที่  ให้มาก
ยิ่งขึ้น  การเสนองบประมาณต้องชอบธรรมและมีคุณธรรมด้วย  ใบแถลงนโยบายคุณธรรมมี  
๖ ประการ แต่ของผู้บริหารชุดนี้มี ๔ ประการ  ขาดไป ๒ ประการ   ท่านประธาน  และท่านสมาชิกคง
จําได้ ไม่ได้พูดถึงความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง  แต่ในหลักอื่นต้องมีความคุ้มค่า ท่านเคยเอามาพูดไหม 
ผมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเมื่อปีที่แล้ว สอบถามอะไรไป ถามว่ามีโครงการที่ชัดเจนหรือไม่  ไม่มี  
แล้วอย่างนี้จะมาว่าใช้แต่ความคิดอย่างเดียวไม่ได้  ผู้เสนอไม่มีเหตุผล ไม่มีคําช้ีแจง ไม่มีหลักฐานที่
ชัดเจนและเพียงพอว่างานที่จะทํา กับเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่  จะเกิดความคุ้มค่า ตามเป้าหมาย เกิด
ผลลัพธ์โดยตรงต่อประชาชนอย่างไร  ดีต่อท้องถิ่นอย่างไร  แก้ปัญหาความเดือดร้อนได้หรือไม่  ได้
พัฒนาจุดใดไปบ้าง แก้ไขอะไรไปบ้าง  ที่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนสั้นๆ ว่า  มี  ๒  เรื่อง  คือเรื่อง
น้ําไหล ไฟสว่าง และทางปลอดภัย  และเรื่องของสภา  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
เรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  กระผม นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมมีประเด็นเรื่องหนึ่งที่คิดว่า
สําคัญ และจะเป็นประโยชน์ ฝากเรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร  ได้รับขอคําปรึกษาจากชุมชน
ต่างๆ หลายๆ ชุมชน เรื่องของเครื่องออกกําลังกาย ที่ทางเทศบาลผ่านงบ สปสช. ไปทําลานกีฬาโดยใช้
เครื่องออกกําลังกายไปตั้งตามชุมชนต่างๆ มีหลายชุมชนในขณะนี้ได้รับผลกระทบเนื่องจากว่า เครื่อง
ออกกําลังที่เราติดตั้งไวใ้ห้นั้น ผ่านการใช้งานเยอะ ก็ชํารุดไปตามสภาพ  ปัญหาอยู่ที่ว่าการดูแลรักษาที่
เราจะต้องไปดูแลและซ่อมแซมเพื่อให้เครื่องออกกําลังเหล่านั้นไม่เสื่อมประสิทธิภาพ  ทางชุมชนต่างๆ 
ได้ปรึกษาว่า ไม่มีงบประมาณของชุมชนที่จะต้องมาดูแลรักษา  และงบตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นงบประมาณ
โครงการของ สปสช. ที่จัดซื้อไป  ซึ่งบางแห่งก็ล่วงเวลามา ๒-๓ปีแล้วก็ชํารุดไปตามสภาพ สิ่งที่จะต้อง
ได้รับการปรับปรุงคือเรื่องของเบาะที่เป็นหนัง ที่ใช้น่ังในเครื่องออกกําลังแต่ละประเภท  ตากแดดตาก
ฝน และชํารุดไปตามสภาพ  และในส่วนของลูกปืนเหล็กทั้งหลายที่ใช้งานมาก ก็ฝากท่านประธานผ่านไป
ยังผู้บริหารว่า  จะช่วยดูแล ปรับปรุงซ่อมแซมให้เครื่องเหล่านั้นกลับมามีประสิทธิภาพ  ซึ่งชุมชนจะได้ใช้
ประโยชน์การออกกําลัง 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ 
อีกหรือไม่ เชิญ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 
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นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ผมมีเรื่องเกี่ยวกับงานประเพณีวัฒนธรรมก็คือ งานล่องสะเปาจาวละกอน ที่มีแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ออกมาแล้ว  งานนี้จะจัดวันที่ ๕-๗ พ.ย ๕๗ ณ เวทีกลางแม่น้ําวังท่าน้ําบ้านสิงห์ชัย และข่วงนคร
เทศบาลนครลําปาง  ปีที่แล้วก็จัดงานตรงนี้ จากท่าน้ําสิงห์ชัยผ่านไปทางบริเวณหน้าวัดสิงห์ชัยและ
เชื่อมไปทางหน้าวัดเชียงราย   ผมเป็นห่วงความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ในย่านนั้น 
ที่เขาเดือดร้อน  แจ้งมาบอกว่า จากการปล่อยโคมลอยไฟ รู้สึกว่าชาวบ้านแถวนั้นได้รับผลกระทบมาก  
เช่น  โคมลอยไฟ จะลอยไปติดสายไฟและสายโทรศัพท์บ้าง แถวนั้นก็สายไฟเต็มไปหมด  และลอยไปตก
ในบ้านของประชาชนแถวนั้นบ้าง  นับดูได้บ้านหนึ่งก็ประมาณ ๑๗-๒๐ ลูก ในหนึ่งคืน  ชาวบ้านก็ฝาก
ร้องเรียน เราจะมีมาตรการฝากไปยังฝ่ายบริหารว่ามีมาตรการดูแลในความปลอดภัยแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างไรบ้าง อย่างปีที่แล้วผมก็ยืนดูในพิธีเปิด มีการจัดการแสดงแสง สี เสียง 
มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเปิดงาน  ผมก็ยืนดูเห็นโคมลอยไฟลอยไปไหม้ที่สายไฟ และไฟก็ลุกไหม้เผา
สายไฟ เผาสายโทรศัพท์ ก็ไม่มใีครแกไ้ข อันนี้คือความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน  อยากจะทราบว่า
ทางฝ่ายบริหารได้จัดงานตรงนี้ ชุมชนหนาแน่นมีความสนุกสนานดี  แต่ผลกระทบต่อประชาชนก็มีเรื่อง
ของความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ก็อยากจะให้ทางฝ่ายบริหารได้มีมาตรการตรงนี้บ้างว่าจะทํา
อย่างไร  ให้มีเจ้าหน้าที่คอยมาดูแลหรือแนะนําให้ปล่อยตรงไหน ได้หรือไม่ เพราะบางทีประชาชน
นักท่องเที่ยวทั่วไป เมื่อมาสนุกสนานเห็นปล่อยโคมลอยไฟ ก็สนุกสนานก็พยายามจะปล่อยให้ลอยขึ้นฟ้า 
ปล่อยกันกลางถนน  แต่ลมก็พัดไปทางสายไฟบ้าง เข้าไปในบ้านบ้าง  ชาวบ้านท่าน้ําวัดสิงห์ชัยไปจนถึง
บริเวณหน้าวัดสิงห์ชัย และเชื่อมมาทางหน้าวัดเชียงราย  ก็อยากจะฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารให้
ช่วยดูแลเรื่องมาตรการป้องกันและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วย  เพราะว่าคืนหนึ่ง
เจ้าของบ้านอาจไม่ได้หลับ เพราะกลัวโคมลอยไฟจะตกใส่บ้าน  โดยเฉพาะใบไม้หล่นหรือบ้านที่มี
เชื้อเพลิง เช่น ไม้เก่า หรือหญ้าคา  อาจจะลุกไหม้ได้ ทําให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินขึ้นได้ 
ก็ขอฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารเกี่ยวกับมาตรการป้องกันดูแลด้านนี้ด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา  สมาชิก
กระผมในฐานะนายกเทศมนตรี  ต้องขอขอบคุณทุกคําเสนอแนะ คําติติง คําอธิบาย ตั้งแต่เรื่องข้อ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามวาระอื่นๆ และที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของร่างเทศบัญญัติรายจ่าย
ประจําปี  ด้วยความกรุณาสภาได้ผ่านในวาระที่ ๓ ไปแล้วนั้น  ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ในเทศบัญญัติ 
๒๕๕๘ ที่ได้ผ่านวาระ ๓ ไปแล้วนั้น บางประเด็น บางเรื่องก็สามารถที่จะดําเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  บางเรื่องก็ได้รับการแปรญัตติตัดลดบ้าง  และสามารถที่จะดําเนินการบริหารได้  แต่บาง
รายการ บางญัตติที่ขอแปรญัตติตัดลดจนทําให้ผู้บริหารไม่สามารถที่จะดําเนินการได้  แต่มีเรื่องบาง
เรื่องที่เรายังไม่เข้าใจระหว่างสภากับฝ่ายบริหาร ก็จําเป็นที่จะต้องสร้างบรรทัดฐานสภาแห่งนี้ไว้ให้
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ลูกหลานของเรา  ทางฝ่ายบริหารก็จําเป็นต้องทําหนังสือหารือหน่วยงานที่ให้ความกระจ่างในเรื่อง
ดังกล่าวได้  แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นการประชุมสภาในวันนี้ผมเองก็ไม่ได้อยู่ตลอดระยะเวลา  แต่ก็ได้ติดตาม
ตลอดว่า  เป็นไปด้วยดี ด้วยจิตด้วยใจของพวกเราที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่อยากจะเห็น
บ้านเมืองเจริญ  เทศบัญญัติฉบับนี้นอกจากที่เราได้ช่วยกันดูในรายละเอียดแล้ว สิ่งสําคัญที่สุดของ
เนื้อหาสาระทั้งหมดก็อยู่ที่ว่า เราจะช่วยกันติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างไรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่างหาก  สําหรับยอดเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละหมวดแต่ละประเด็น แต่ละโครงการที่เกิดขึ้นในเทศ
บัญญัติฉบับนี้ ก็แค่ประมาณรายจ่ายรายรับประจําปีเท่านั้น  บางครั้งการประมาณรายรับก็อาจจะไม่
ตรงกับเทศบัญญัติทั้งหมดโดยเฉพาะเงินอุดหนุนก็ดี  เงินภาษีพี่น้องประชาชนที่เก็บก็ดี ก็มีการปรับลด
เป็นเรื่องธรรมดา  สําหรับบางรายการถ้าเป็นอย่างนี้ทางฝ่ายบริหารก็จําเป็นที่จะต้องจัดการดําเนินการ
ภายใต้ข้อระเบียบกฎหมายว่า จะทําอย่างไร จะปรับลดอย่างไรเพื่อจะมาใช้จ่ายให้ภารกิจดังกล่าว
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้  สบายใจได้ครับ ไม่ได้ทําเพื่อตัวเอง ทําเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งนั้น  เพราะ
งบประมาณดังกล่าวเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล  พี่น้องประชาชนต้องได้รับ
ประโยชน์  เราในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชน  ผมมีหน้าที่บริหารผมก็ต้องบริหารให้ดีที่สุดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  ท่านมีหน้าที่ต้องติดตามตรวจสอบเร่งรัด ท่านต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุด  ถ้าต่างคนต่าง
ทําหน้าที่อย่างนี้แล้ว  ผมเชื่อว่าประโยชน์สูงสุดตกที่พี่น้องประชาชนตามความมุ่งหวังของท่าน  ผมต้อง
กราบขอบคุณที่ว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ก็คงจะได้มีกิจกรรม มีงาน มีภารกิจที่จะทําร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนอีกมากมาย ในส่วนของผู้บริหารเมื่องบประมาณรายจ่ายประจําปี 
๒๕๕๘ ผ่านสภาแห่งนี้แล้ว ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว  ส่วนที่จะเกิดประโยชน์นอก
งบประมาณ จะเป็นงบประมาณที่จะต้องไปวิ่งไปขอไปนําเสนอ ไปประสานงานจากหน่วยงานที่มี
งบประมาณเพื่อนําประโยชน์สูงสุดให้กับเทศบาลนครลําปางแห่งนี้  ผมก็ยินดีที่จะต้องทํา  หรือสมาชิก
สภาท่านใดมีเพื่อนมีคนรู้จักมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรภายนอกที่สามารถจะนําโครงการของเทศบาล
เราไปนําเสนอเพื่อดันงบประมาณดังกล่าวเข้ามาสู่ท้องถิ่นของเรา  ฝ่ายบริหารมีความยินดีที่จะได้รับ
การเสนอแนะและได้รับการประสานงาน  ต้องกราบขอบคุณท่านประธานสภา ท่านเลขาฯ และทุกๆท่าน
ในที่นี้ ที่ให้วาระ ๓ ผ่านไปด้วยดี  กราบขอบคุณทุกท่านครับ  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในวาระ ๒ และวาระ ๓ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ก็ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ผมขอปิดการประชุม  ขอบคุณครับ 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑6.10 น. 
 
  ........................................................           .......................................................... 
        (นายกิตติ  จิวะสันติการ)                                    (นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง             เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 


