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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันพุธที่  29  พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 
 
    
รายนามผู้เข้าประชุม 

  1. นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร        ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

  2. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจติต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

  3. นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาและเลขานุการ 

   สภาเทศบาลนครลําปาง 

 4. นายแพทย์วัฒนา วานชิสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

  5. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

  6. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

  7. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   

  8. นายพิทักษ์ แสนชมภ ู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

      9. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

 10. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

                11. นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 12. นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

13. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 14. นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 15. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์       สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 16. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

 17. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

  18. พันตรีวชิานนท์ แดงสรอ้ย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 19. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

รายนามผู้เข้าประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

  1. นายกิตตภิูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

  2. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

  3. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 4. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 5. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 
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 6. นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 7. นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง  

 8. นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 9. นายเผ่าชัย เทพยศ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายชาตร ี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 2. นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 3. นายยุทธนา ศรสีมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 4. นายพีระยศ วิรัตนเ์กษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 5. นางวรรณศรี อินทราชา ผูอ้ํานวยการกองวิชาการ 

 6. นายสุนทร จวงพลงาม ผูอ้ํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 7. นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผูอ้ํานวยการกองคลัง 

 8. นายวิชญ์ศคิภัทร์ วงศม์ณี ผูอ้ํานวยการกองสาธารณสุข 

   และสิ่งแวดล้อม 

 9. นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผูอ้ํานวยการส่วนการโยธา 

 10. ส.ต.ท.สวาท จําปาอูป หัวหนา้สํานักปลัดเทศบาล 

 11. นางวรารัตน์ ขลิบเงนิ ผูจ้ัดการสถานธนานุบาล 

 12. นายบรรยง เอือ้นจติร์ หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

 13. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมกิจการขนส่ง 

  14. นางสาววิไล              วงศพ์รม             หัวหน้าฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

          15. นางชัญญานุช ทองคํา หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานคลัง 

 16. นายศุภชัย วงค์บรรใจ หัวหนา้ฝา่ยนิตกิาร 

               17. นายอนุรักษ์ อุตยานะ หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

 18. นายชูศักดิ ์ สมแก้ว หัวหนา้ฝา่ยควบคุมอาคาร 

 19. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยกิจการสภา 

 20. นางเบญจวรรณ จนิตนพงค์พันธุ์ หัวหนา้งานตรวจสอบภายใน 

 21. นายมนัสพี เดชะ นายชา่งเขียนแบบอาวุโส 

 22. นายวรดล              หวานแหลม       นิตกิรชํานาญการ  

 23. นางสาวฉลัทชา ปัดสาพันธุ์ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 

 24. นางสาวสกาวรัตน์ จันทร์มาทอง นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 

 25. นางกาญจนา นะรานันท์ นักจัดการงานทั่วไปฯ 

 26. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 27. นางสาวพิมพ์ณารา  ทองคํา            คนงานสารบรรณ 
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ผู้เข้าฟังการประชุม 

 1. นายธีระศักดิ์             เสาวลักษณ์กุล ประธานชุมชนช่างแต้ม 

 2. นายสุพล                 พัฒนานุกูล เลขาผู้สูงอายุกาดกองต้าเหนอื 

 3. นางหัทยา   เจียมกุล ประธานชุมชนการเคหะ 

 4. นายฐาปนันค์   นาคเสนีย์ ชุมชนการเคหะ 

 5. ส.ต.ต.วเิศษ   พิจอมบุตร ชุมชนการเคหะ 

 6. นางสาวรัตนา   ธะนะคํา สื่อมวลชน  

ฯลฯ 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

 นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี ้

เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2562 บัดนี้

สมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหน้า

ส่วนการงานของเทศบาลนครลําปาง ตลอดจนผู้ที ่สนใจได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั ้งนี ้ด้วย    

และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้ กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร      

ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาล        

นครลําปาง ได้ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานฯ ในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเชญิครับ   

นายกิตติ จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2562 เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมฯ และ

สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง      

ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง  ก่อนที่จะ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศฯ 

และหนังสือจากเทศบาลนครลําปาง เชญิครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค ์พรหมศร ในฐานะเลขานุการ

สภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ ในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

ของการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2562 ในวันนี้ กระผมมีประกาศ

สภาเทศบาลนครลําปางและหนังสอืของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ซึ่งใช้ประกอบการประชุมในวันนี ้

เพื่อเรียนแจง้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 
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     ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2562 
 

 

ตามมตทิี่ประชุมและ/หรือประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ 

ประจําปี 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2562 มีกําหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 

พฤษภาคม 2562 ดังความแจง้แล้วนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จงึประกาศเปิดสมัยประชุมและเรียกประชุมสภา 

เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2562 มีกําหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 

พฤษภาคม 2562 

ประกาศ   ณ  วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2562 

กิตติ  จิวะสันติการ 

 (นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

และหนังสอื 

ที่ ลป 52001/2724            สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

              ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100 

                               28  พฤษภาคม  2562 

เรื่อง    มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติ  

          ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง  

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

อ้างถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/39 ลงวันที่  22 พฤษภาคม 2562 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่  2  ครั้ งที่  1  ประจําปี 2562 ในวันพุธที่  29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.               

ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

และอํานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์  

นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานัก      

และกอง เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง                 

ดังรายชื่อต่อไปนี ้
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1. นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

2. นายสุรทัศน์    พงษ์นกิร  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

3. นายสุวรรณ    นครังกุล  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

4. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 

                   กิตติภูม ิ นามวงค์         

             (นายกิตติภูมิ  นามวงค์)  

         นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่         

ในการประชุมตอ่ไป ขอเรียนเชญิครับ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ

จะแจง้ตอ่ที่ประชุม ในโอกาสนี้  ขอแนะนําพนักงานเทศบาลโอนย้ายมารับตําแหน่งใหม ่จํานวน 5 ท่าน 

ท่านแรกคือ คุณชาตรี สุขารมย์ มาดํารงตําแหน่ง ปลัดเทศบาล ท่านที่สองคือ คุณวิชญ์ศิคภัทร์      

วงศ์มณี มาดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ท่านที่สาม คุณศุภชัย           

วงค์บรรใจ มาดํารงตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ ท่านที่สี่ คุณชูศักดิ์ สมแก้ว มาดํารงตําแหน่ง หัวหน้า

ฝา่ยควบคุมอาคาร และท่านที่ห้า คุณอนุรักษ์ อุตยานะ มาดํารงตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป            

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในนามของสภาเทศบาลนครลําปาง ยินดีตอ้นรับครับ  

ที่ประชุม   รับทราบ 

1.1 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562 เทศบาลนครล าปาง  

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ลําดับต่อไป ในระเบียบวาระที่ 1 

ข้อ 1.1 เรื่อง ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ให้ใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562 เทศบาลนครลําปาง ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

2.1  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2562  วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

นายกิตติ จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 2 ข้อ 2.1  

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  1  

ประจําปี 2562 วันพุธที่  27 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรอืไม่ครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ต่อไป   

ผมจะขอมตทิี่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุม 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี  2562 เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โปรดยกมอืขึน้ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง   มติรับรองรายงาน         

การประชุมครับท่านประธานฯ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี  2562 เมื่อวันพุธที่  27 กุมภาพันธ์  2562 

 ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 

3.1  กระทู้ถาม โดย นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง          

งานก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค ์บรเิวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซี)   

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ข้อ 3.1 กระทู้ถาม โดย นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง งานก่อสร้าง

อาคารกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซี)  เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ทีเ่คารพ กระผมนายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม          

ต่อนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง งานก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณตลาดเทศบาล 4 

(ตรงขา้มบิ๊กซี) 

ตามที่เทศบาลนครลําปางได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ.อาร์.อลูมินั่ม ก่อสร้างอาคารกีฬา

อเนกประสงค์ บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซี) ตามสัญญาเลขที่ 54/2560 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 

2560 ปัจจุบันงานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ได้ล่วงเลยวันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 สิงหาคม 2561 มานาน

มากแล้ว ทําให้ประชาชนสูญเสียโอกาสการใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าวข้าพเจ้าจึงขอตั้งกระทู้ถาม

นายกเทศมนตรี ดังนี้ 
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1. ขณะนีง้านก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วรอ้ยละเท่าไหร่ 

2. เทศบาลได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างให้ผู้รับจ้างแล้วรวมกี่ครั้ง และจํานวนกี่วัน 

3. ปัญหาที่ทําให้งานล่าช้าคืออะไร 

4. เทศบาลจะขยายระยะเวลาก่อสร้างให้แก่ผูร้ับจ้างอกีหรอืไม่ 

โปรดบรรจุกระทู้ถามนี้เข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ ที่จะเกิดขึ้นในเดือน พฤษภาคม 2562 นี ้

เพื่อนายกเทศมนตรีจะได้ตอบกระทู้ถาม และข้าพเจ้าจะได้ช้ีแจงประชาชนให้ทราบต่อไป 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 ขอแสดงความนับถือ 

                   (ลงชื่อ)    สมบูรณ์  คุรุภากรณ์    ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

   (นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ ฝา่ยบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง      

ขอตอบกระทู้ ของสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกี ยรติ  ที่ ได้ ให้ความสนใจและติดตามงานดั งกล่ าวมา                     

อย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างและชัดเจน เพราะว่า โครงการดังกล่าวตอนนี้ได้ดําเนินการ   

และอยู่ในระหว่างการดําเนินการในขั้นตอนต่างๆ ตามข้อระเบียบกฎหมาย เพื่อให้เกิดความชัดเจน ขออนุญาต            

ใหผู้ร้ับผดิชอบโดยตรงได้ตอบคําถาม ตอบกระทู้ทั้งสี่ประเด็นดังกล่าว ขออนุญาตครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิครับ มอบหมายใหใ้ครครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติ ขออนุญาตใหท้่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ชีแ้จง/หรอืตอบกระทู้ครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิครับ 

นายชาตรี  สุ ขารมย์  ปลัดเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่ านประธานสภาฯ               

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน กระผมนายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลําปาง 

ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้ชีแ้จง/หรอืตอบกระทู้ถามในกระทู้แรก ผมขออนุญาตชี้แจง

แบบนี้ว่า ตามที่เทศบาลนครลําปางได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ.อาร์.อลูมินั่ม ก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์บริ เวณตลาด เทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซี )  ตามสัญญาเลขที่ 54/2560 ลงวันที่      

9 มถิุนายน 2560 และสัญญาสิ้นสุดวันที่  3 สิงหาคม 2561 จากคําถามที่  1  ผมขออนุญาตตอบ

ว่า ขณะนี้งานก่อสร้างแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 72 ของงานก่อสร้างทั้งหมด งานที่คงค้างอยู่

ประกอบด้วย งานทรายถมอัดแน่นพื้นลานภายในและภายนอก งานกระเบื้องพื้นผนัง งานร้อย

สายไฟฟ้าดวงโคม สวิตช์ ปลั๊ก พัดลมโคจร สัญญาณเตือน แผ่นปิดข้างหลังคา งานท่อระบายน้ํา

ภายนอก สําหรับคําถามที่ 2 เทศบาลได้ขยายระยะเวลาจํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรก จํานวน 88 วัน ครั้งที่สอง 
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จํานวน 24 วัน รวมเป็นระยะเวลาในการขยายงานก่อสร้างทั้งหมด 112 วัน แต่มีการแก้ไขแบบแปลน

และมีการระงับการก่อสร้าง จํานวน 119 วัน โดยให้งด เว้นค่าปรับแต่ไม่ขยายระยะเวลาก่อสร้าง         

ให้ทางผู้รับจ้าง คําถามที่ 3 ปัญหาที่ทําให้งานล่าช้ามีอะไรบ้าง สําหรับปัญหาที่ทําให้ ง านล่าช้า 

ประกอบด้วย 1. ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ 

ก่อสร้างบนพื้นที่ที่มีระดับความยาวของอาคารที่แตกต่างกันมาก การกําหนดระดับอ้างอิงของอาคาร  

ที่ ณ จุดกึ่งกลางอาคาร ทําให้ด้านหนึ่งของอาคารจมอยู่ในพื้นดินเดิม และทําให้ด้านหนึ่งของอาคาร 

ลอยจากพื้นเดิม เป็นผลทําให้การเข้าออกของอาคารมีระดับที่ต่างไปจากแบบรูปและรายการ จึงต้อง

แก้ไขอาคารในส่วนที่จม เพิ่มเติมส่วนอาคารในส่วนที่ลอย ก็เกิดช่องว่างใต้โครงอาคารริมอาคาร     

และจะต้องเพิ่มจํานวนขั้นบันไดทางขึ้นอาคาร ซึ่งเป็นผลทําให้ระยะห่างของอาคารกับแนวข้างเคียง

ลดลง 2. ปัญหา เกี่ยวกับพื้นที่ข้างเคียงที่มีการทรุดตัว มีระดับที่ต่างกันมาก อยู่ใกล้กับทางรถไฟ    

ในปัจจุบัน ทําให้ต้องขยายการวางแนวท่อ ระบายน้ํา บริเวณข้างอาคารด้านใน เพื่อแก้ปัญหาการ

ระบายน้ําในพื้นที่  3. ปัญหาที่เกิดจากตัวแทน ผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างข้างเคียงกันที่ไม่ได้มีการ

ประสานงานและดูแลบริหารจัดการ เรื่องพื้นที่ที่ทําการก่อสร้าง การจัดวางวัสดุก่อสร้าง ระบบงาน

สาธารณูปโภคต่างๆ  4. ปัญหาเรื่อ ง เทคนิคการก่อสร้างและทางเลือกด้านการจัดการก่อสร้าง         

ในระหว่างที่มีการประชุมกันนั้น ในฝ่ายบริหารการก่อสร้ างและคณะกรรมการตรวจการจ้าง          

ช่างควบคุมงาน ตัวแทนผู้รับจ้าง ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการประชุมและเตรียมเอกสารสนับสนุน       

ด้านเทคนิค ซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ แต่ในระบบการก่อสร้าง อาจขัดหลักวิชาช่างทําให้

ไม่สามารถทํางานตามขั้นตอนหรืองานส่วนใดๆ ก่อนได้ เพราะจะทําให้ได้ผลงานที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ตามจํานวนงานที่กําหนดไว้ 5. ปัญหาเรื่องภาระค่าใช้จ่ายคงค้างในการดูแล เมนไฟฟ้าของหน่วยงาน

รับผิดชอบของทางเทศบาล ภายหลังการส่งมอบพื้นที่  ได้ประสานงานให้ตัวแทนผู้รับจ้าง ทําหนังสือ

ติดต่อกับทางการไฟฟ้า เพื่อแก้ไขหม้อแปลงระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง แต่ก็ได้รับการยืนยัน      

ให้ชําระค่าใช้จ่าย จึงจะสามารถใช้หม้อแปลงเดิมได้ 6. ปัญหาเรื่องพื้นที่ว่างในการดําเนินการประกอบ

วัสดุโครงสรา้งหลังคา ระหว่างการก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค์ ประกอบด้วยโครงสร้างที่เป็นโครงถัก 

(Truss) ที่มีขนาดใหญ่หลายจุด และมีน้ําหนักมาก การจัดวางเรื่องพื้นที่ประกอบโครงหลังคาพร้อม   

การตดิตั้งเพื่อประกอบโครงหลังคา ทําได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากพื้นที่ด้านข้างอาคารมีจํากัด ประกอบ

กับมีเสาหม้อแปลงไฟฟ้าตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง ทําให้เวลาในการทํางานยกโครงหลังคาเป็นไปด้วย

ความยากลําบาก 7. ปัญหาเรื่องการติดตั้งเมทัลชีท คือ วัสดุมุงหลังคา บนหลังคาที่ เป็นโครงถัก 

(Truss) ที่มีระดับสูงเหนอืพืน้ดิน ระดับที่อ้างอิงในแบบ แต่ความสูงที่ไม่สามารถตั้งนั่งร้านได้ จึงทําให้

ช่างที่ไม่มีความชํานาญ พร้อมการติดตั้งอุปกรณ์ ความปลอดภัยโครงถัก (Truss) มีลักษณะโค้งตลอด

ความยาว ทําให้งานค่อนขา้งเป็นไปได้ยาก คําถามขอ้ที่ 4 เทศบาลจะขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่

ผู้รับจ้างอีกหรือไม่ เทศบาลนครลําปางคงไม่สามารถขยายการก่อสร้างออกไปได้อีก เนื่องจากสิ้นสุด

สัญญาและคงไม่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่า จะขยายสัญญาต่ออีกไปได้ สิ่งที่ต้องดําเนินการหลังจากนี้

ต่อไป ก็คือต้องปรับตามจํานวนวัน ตามสัญญาที่กําหนดไว้ สําหรับปริมาณงานที่เหลืออยู่ คาดว่าการ
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ก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม สําหรับหลังจากสัญญาสิ้นสุดเมื่อวันที่  3 สิงหาคม 

2561 เทศบาลได้ขยายระยะเวลาไปจํานวน 112 วัน และมีการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอีก 119 วัน 

ดังนัน้ ทั้งหมดเป็นจํานวน 231 วัน นั่นหมายความว่า เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เราจะ

นับเวลาทอดไปอีก 231 วัน ดังนั้นเราจะเริ่มมีการปรับ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งการ

ก่อสร้างในครั้งนี้  แบ่งเป็นทั้งหมด 8 งวดงาน และได้เบิกไปแล้วจํานวน 6 งวดงาน รวมเป็นเงิน 

13,925,100 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเหลืองานก่อสร้าง

อีก 2 งวดงาน คืองานงวดที่  7 จํานวน 2,387,160 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย

หกสิบบาทถ้วน) และงานงวดที่ 8 คืองวดสุดท้าย จํานวน 3,580,740 บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่น

เจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  รวมเป็นค่าก่อสร้าง  5,967,900  บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพัน  

เก้าร้อยบาทถ้วน)  ซึ ่งขณะนี้ผม ได้มอบให้ช่างควบคุมงานได้ประสานงานกับผู้รับจ้าง ก็ถามกัน

ตรงๆ ว่าท่านจะดําเนินการให้แล้วเสร็จหรือไม่ ก็ทราบข่าวว่าท่านก็มีวัตถุประสงค์จะดําเนินการ        

ให้แลว้เสร็จ ก็จําเป็นต้องปรับไปตามสภาพวันที่กําหนดไว้ ขออนุญาตช้ีแจงเพียงเท่านี ้ขอบคุณมากครับ 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ 

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ  กระผมนายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานฯ ครับ 

กระทู้เกี่ยวกับการก่อสร้างเรื่องนี้ ผมก็ได้ถามครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว เนื่องจากว่าพี่น้องประชาชน

หลายคน  ที่ได้พบกระผม ก็ได้สอบถามว่าทําไมงานก่อสร้างถึงมีระยะเวลานาน มีหลายคนสอบถาม 

ผมก็เลยจําเป็นต้องมาขอคําตอบกับทางฝ่ายบริหาร ครั้งที่แล้วก็ถามมาที สามถึงสี่เดือนที่ผ่านมาแล้ว 

ปัจจุบัน ก็ไปดูไซต์งานมา งานก็ยังไม่แล้วเสร็จอย่างที่ท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงมา ว่าแล้วเสร็จไป               

72 เปอร์เซ็นต์ สําหรับเหตุผลที่ท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงมา  7 ข้อ ผมดูแล้วก็ไม่น่าจะรับฟังได้        

เสียทีเดียว เนื่องจากว่าเหตุผลเรื่องพื้นที่ต่างระดับ เรื่องมีการทรุดตัวของดินด้านข้าง แล้วก็มีงานของ

ผู้รับเหมาที่อยู่ด้านข้างกระทบต่องาน มีเทคนิคการก่อสร้างที่มันยุ่งยาก ก็มีเรื่องของหม้อแปลง เรื่อง

พื้นที่วางโครงหลังคาเมทัลชีทที่มันโค้ง ติดตั้งยาก ตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่จะมาขอต่อสัญญาได้ 

เนื่องจากว่าการประมูลงานก่อสร้าง ปกติแล้วก่อนที่ผู้รับจ้างจะทําการประมูลงาน จะต้องไปสํารวจ

พื้นที่ แล้วถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจหรือสงสัยก็จะต้องสอบถามกับฝ่ายผู้ว่าจ้าง ฝ่ายเทศบาลก่อนที่จะมา

ประมูล เพราะฉะนั้นถ้ายอมรับสภาพแล้ว มาประมูลและได้งานแล้วถึงมาพูดเรื่องนี้มันไม่ถูกต้อง      

ผมทราบดีนะครับ ว่างานก่อสร้างจะมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งคือการชี้แจงสถานที่ ซึ่งทางฝ่ายผู้ว่าจ้างจะต้อง

นัดวันให้ผู้ที่จะมาประมูลมาดู มาชี้แจงพื้นที่ว่าก่อสร้างตรงไหน มีอุปสรรค มีปัญหาในพื้นที่อะไรบ้าง 

คือการประมูลงานเทศบาลไม่ได้ขอร้อง ไม่ได้บังคับให้ใครมายื่นซองประมูล เพราะฉะนั้นเมื่อท่าน  

ได้รับทราบ ได้รูเ้ห็นสภาพพื้นที่แล้ว แล้วท่านประมูลมา ก็เท่ากับท่านยอมรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ยอมรับ

ความเสี่ยง เพราะฉะนั้นการที่……(มีผู้ประท้วง) 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คุณณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์           

มีอะไรครับ 
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 นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ผมขอประท้วงครับ            

ท่านประธานฯ ครับ ตามข้อ 98 วรรค 2 ผมประท้วงผู้อภิปราย 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่ใช่การอภปิรายนะครับ เป็นกระทู้ 

 นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ถูกต้องครับท่านประธานฯ 

กระทู้ถามขอ้ 98 วรรค 2 ครับ ต้องถามเป็นกระทู้ แล้วเราต้องถามตอบ ไม่ใชว่่าเป็นการอภปิรายแบบนีค้รับ  

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง อันนี้เป็นกระทู้ แล้วผู้ตั้งกระทู้  

เขาสงสัยในข้อที่ท่านปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงครับ 

 นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่ต้องไปอ้อมค้อม ถามตรงๆ  เลยครับ 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ก็ถามตรงๆ ครับ ทีนี ้          

ท่านปลัดเทศบาลได้ช้ีแจง 

 นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ท่านประธานฯ วินิจฉัยแล้ว     

ใช่ไหมครับ ขอบคุณมากครับ 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ใช่ครับ  เชิญ คุณสมบูรณ์       

คุรุภากรณ์ 

 นายสมบูรณ์ ค ุร ุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านประธานฯ             

ที่ได้มาชี้แจงตอบให้ผู้ประท้วง จริงๆ แล้วที่ผมพูดก็คือยกคําอธิบายเหตุผลของท่านปลัด แล้วก็มา

อธิบายเพิ่มเติมนะครับ จากประสบการณ์ จากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับงานจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้พูด  

อ้อมคอ้มเลย ซึ่งอันนีผ้มคิดว่าการที่ฝ่ายเทศบาล ไปอธิบายเรื่องแล้วก็มีการขยายเวลาให้ตั้งหลายครั้ง 

ตอนแรกผมก็คิดว่าขยายเวลา 2 ครัง้ 112 วัน แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการปรับกัน ก็กลายเป็นว่าได้มาฟรี

อีก 119 วัน แล้วค่อยมาปรับเอาวันที่ 23 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ที่จริงผมกับผู้รับจ้างก็รู้จักกันดี       

ที่ผมถามตรงนี้ ผมก็มีความเห็นอกเห็นใจผู้รับจ้าง เพราะว่าเขาก็จะต้องโดนปรับ ก็จะต้องประสบ

ปัญหากับเรื่องการดําเนินกิจการของเขา แต่ที่ผมพูดเป็นเรื่องหน้าที่ค้ําคอผมอยู่ แล้วผมเห็นชาวบ้าน 

มาถาม ผมจงึจําเป็นต้องมาถามในสภาฯ จรงิๆ ถ้าเฉยเมยทําตัวเหมอืนเป็นผู้รับใช้ฯ....      (ถอนคําพูด) 

ของผู้มีอํานาจ ผมก็ทําได้ แต่ถ้าผมทําแบบนั้น ก็เหมือนกับเป็นการเนรคุณ เพราะทุกวันนี้ผมกินเงิน

ตอบแทนของเทศบาล ผมจะไม่ควบคุมได้อย่างไรครับ  

 นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ             

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิก

สภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอประท้วงครับท่านประธานฯ ผู้ที่ตั้งกระทู้ถามเมื่อสักครู่ ท่านจะตั้ง   

กระทู้ถาม ก็ตั้งกระทู้ถามครับ อย่าไปพูดจาในลักษณะที่นอกเหนือนอกประเด็น กล่าวเสียดสี โดยใช้

คําพูดว่า เป็นขี้ข้าฯ ผมขอให้ท่านประธานฯ วินิจฉัยด้วยครับ แล้วให้ผู้ตั้งกระทู้ถามถอนคําพูดนี้ด้วย 

ขอบคุณครับท่านประธานฯ 
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 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์       

ช่วยถอนคําพูดด้วยครับ 

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อให้เกิดความสงบ จริงๆ แล้ว

ผมหมายถึงตัวผมเอง ผมไม่ได้ว่าผู้อื่น เพื่อให้เรื่องมันยุติลง ผมขอถอนคําพูดแล้วกัน ก็ไม่มีอะไรมาก

แล้วครับต่อจากนี้ ผมเพียงแต่ให้ข้อสังเกตว่าเป็นการกระทํา การต่อระยะเวลาที่ไม่สมเหตุสมผล      

ขอเรียนต่อท่านประธานฯ ผมก็จะได้นําข้อมูลนี้ไปชี้แจงกับประชาชนที่เขายังสงสัย และก็ติดตามในเรื่องนี้ 

ขอบคุณครับท่านประธานฯ 

 3.2 กระทู้ถาม โดย นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง โครงการน าสายไฟฟ้าลงดิน ถนนบุญวาทย์ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ข้อ 3.2 กระทู้ถาม โดย น าย แพ ท ย์ว ัฒ น า  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง           

เรื่อง โครงการนําสายไฟฟ้าลงดิน ถนนบุญวาทย์ เชญิ นายแพทย์วัฒนา วานชิสุขสมบัติ 

 นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอบพระคุณครับ   

ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

เรียนปรึกษาท่านประธานฯ ว่า ก่อนที่ผมจะอ่านกระทู้ถามนั้น อยากจะปรารภได้หรือไม่ต้องเรียนถาม

ท่านก่อน ถ้าไม่ได้ก็ขอใหเ้รียนตอนนีเ้ลย เพราะเหตุผลที่ผมตอ้งยื่นกระทู้ถามนี้เพราะอะไร 

 นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมว่าเข้ากระทู้เลยครับ 

 นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เข้ากระทู้เลยนะครับ 

สิ่งที่ผมปรึกษาท่านประธานฯ เมื่อสักครู่ ผมมีความคับข้องใจหลายประการ ก็เลยต้องตั้งกระทู้ถามแทน

พี่น้องประชาชนราษฎรที่ใช้ถนนสายนี้ประกอบการค้า ในหนังสือที่ผมได้ทําถึงท่านประธานฯ ก็มี

ข้อความว่า ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้า นายแพทย์วัฒนา  วานชิสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม

ตอ่นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง โครงการนําสายไฟฟ้าลงดิน ถนนบุญวาทย์ ดังนี้ 

1. ขอทราบรายละเอียดโครงการนําสายไฟฟ้าลงดิน ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่ต้น เริ่มลงนาม 

MOU, ทําสัญญาต่างๆ ฯลฯ จนถึงปัจจุบัน และโครงการนีจ้ะแล้วเสร็จเมื่อใด 

2. มรีะเบียบกฎหมายใดมารองรับการทําโครงการร่วมกับการไฟฟ้าภูมภิาคในโครงการนีห้รอืไม่ประการใด 

3. ทําไมระหว่างการก่อสร้างจึงไม่มีป้ายเตือน ป้ายบอกโครงการ ป้ายบอกการใช้เส้นทาง

จราจรและอื่นๆ อีกทั้งหมดนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ใด 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ขอแสดงความนับถือ 

                   (ลงชื่อ)    วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ    ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

   (นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ ฝา่ยบริหาร 

 นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง       

ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ได้ให้ความสนใจโครงการเคเบิลใต้ดิน ถนนบุญวาทย์ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่าง   

การดําเนินการตามสัญญา แต่เพื่อให้เกิดความกระจ่างและก็ความชัดเจน ในกระทู้ถามทั้งสามประเด็น     

ที่สมาชิกสภาฯ ได้ตั้งกระทู้ถามในวันนี้ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ได้มอบหมายให้กับทาง        

ท่านปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นประธานฯ ตรวจการจ้างดังกล่าว ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวของสมาชิกสภาฯ 

ต่อไป ขอบคุณมากครับ 

 นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ ปลัดเทศบาล 

 นายชาตรี  สุ ขารมย์  ปลัด เทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่ านประธานสภาฯ               

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน สําหรับกระทู้ถามในครั้งนี้ ผมขออนุญาตตอบคําถาม 

ดังต่อไปนี้นะครับ สําหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน บริเวณ        

ถนนบุญวาทย์ เป็นโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเทศบาลนครลําปางร่วมกันดําเนินการปรับปรุง

จําหน่ายไฟฟ้า ซึ่งได้นําเคเบิลลงสู่ใต้ดิน ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ขออนุญาตเกริ่นนํา      

ความเป็นมา สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความเห็นชอบในการพัฒนา

ระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ๆ ระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ เมืองพัทยา 

เทศบาลนครเ ชียงใหม่  เทศบาลนครราชสีมา และเทศบาลนครหาดใหญ่  ส่ วนระยะที่  2 

กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้พิจารณาดําเนินการคัดเลือกเมืองอื่นๆ 

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ ที่จะดําเนินการให้รอบคอบ โดยให้

พิจารณาถึงหลักเกณฑ์สําคัญๆ ดังต่อไปนี้ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนา

ระบบไฟฟ้าในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และเทศบาลนครเป็นหลัก แล้วให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลงทุน เพื่อเปลี่ยนสายไฟฟ้าใต้ดินตามศักยภาพ           

ในการบริหารจัดการ โดยให้คํานึงถึงสถานการณ์การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง   

ที่จะร่วมลงทุนในการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยกัน สําหรับเทศบาลนครลําปาง เป็นองค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้คัดเลือกให้เป็นพื้นที่ที่จะสามารถขยายการลงทุน          

เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อดําเนินการนําสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินอย่างเหมาะสม 

หลังจากนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประสานงานมายังเทศบาลนครลําปาง เพื่อจะร่วมกันพัฒนาระบบ

ปรับปรุงจําหน่ายไฟฟ้าและระบบสื่อสารเป็นเคเบิลใต้ดิน โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งให้  
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย    

โดยความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือที่เรารู้จักกัน

ในนามสภาพัฒน์ และต่อมาการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ได้มีหนังสอืจัดส่งข้อมูลความเห็นของคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ พร้อมทั้งส่งข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 

ให้นายกเทศมนตรีนครลําปางทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินโครงการรว่มกันและให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่นครลําปางต่อไป เทศบาลนครลําปางได้พิจารณาแล้ว ว่ามีศักยภาพ        

ในการบริหารจัดการและสถานการณ์การคลัง เห็นว่าเทศบาลนครลําปางมีศักยภาพในการบริหาร

จัดการ การนําสายไฟฟ้าและการนําสายสื่อสารใต้ดินร่วมกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ ทําให้เกิด

ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ปลอดภัย มีความยุ่งยากในการแก้ไขซ่อมแซมและบํารุงรักษา 

ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน และการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังจะเกิด

อันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมา และที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ดังนั้นเทศบาลนครลําปางในฐานะ

หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะในพื้นที่เทศบาล 

นครลําปาง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 56 (1) ประกอบ

มาตรา 50 (2) และมาตรา 53 (1) ที่บัญญัติกําหนดให้เทศบาลนคร มีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาลให้    

มีการบํารุงการไฟฟ้าหรอืแสงสวา่งโดยวิธีอื่น การให้มบีํารุงทางบกและทางน้ํา และมาตรา 57 ประกอบ

มาตรา 54 (11) บัญญัติกําหนดให้เทศบาล อาจทํากิจการร่วมกันในการรักษาความสะอาดเรียบร้อย

ของบ้านเมือง และพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2512 มาตรา 16 บัญญัติกําหนดให้เทศบาลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ    

การบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นของตนเอง กล่าวคือ (17) การรักษา

ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (23) การรักษาความปลอดภัยและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณะอื่นๆ มาตรา 21 บัญญัติกําหนดไว้ว่า     

ในการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ที่ระบุในมาตรา 16 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกัน

ดําเนินการหรืออาจร้องขอให้รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นแล้วแต่กรณีดําเนินการแทนได้ 

ดังนั้น เพื่อจัดให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง มีไฟฟ้า การอุปโภค ตลอดจนเพื่อให้เกิด

ทัศนียภาพที่สวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้ถนนหรือ

สาธารณสถานและส่งเสริมการท่องเที่ยว อันเป็นการจัดทําบริการสาธารณะ ตามภารกิจอํานาจและ

หน้าที่ ตามที่กฎหมายกําหนดดังกล่าว เทศบาลนครลําปางและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ร่วมกัน

จัดทําโครงการการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานบริเวณถนนบุญวาทย์   

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เป็นระยะทางประมาณ 1 ,460 เมตร โดยได้มอบหมายให้การไฟฟ้า       

ส่วนภูมิภาค เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบไฟฟ้าแบบเคเบิล    

ใต้ดิน พร้อมทั้งย้ายระบบจําหน่ายสายไฟฟ้าเดิม ลงสู่ระบบเคเบิลใต้ดิน เนื่องจากการก่อสร้างระบบ

ไฟฟ้าดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 36 
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ประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องใช้งานด้านการก่อสร้าง ด้านการโยธา เช่น ท่อร้อยสายไฟฟ้า  

บ่อพักสายไฟฟ้า และจุดจ่ายไฟต่างๆ เพื่อจ่ายให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าหรือจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ   

จึงต้องดูแลควบคุมงานก่อสร้างอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ แล้วต้องใช้ผู้มีความรู้ ความชํานาญ ในการ

ก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินเป็นการเฉพาะ สําหรับเทศบาลก่อนที่จะมีการตั้งงบประมาณ เพื่อดําเนิน

โครงการก่อสร้างระบบปรับปรุงไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของเทศบาลนครลําปาง ได้มีการศึกษาข้อมูลจาก

หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ หลายแห่ง โดยเห็นว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์  

อย่างมาก และสมควรที่จะนํามาเป็นแนวทางพัฒนาท้องถิ่น จึงได้มคีวามคิดริเริ่มในการดําเนินโครงการ

ต่อไป หลังจากนั้นเทศบาลนครลําปาง ได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนิน

โครงการบูรณาการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ โดยได้เชิญชวนผู้ที่อาศัยอยู่ที่

บริเวณโครงการดังกล่าว ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้ตอบแบบ

สํารวจความคิดเห็น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชาวดี ช้ัน 4 อาคารสํานักงาน    

กองช่าง กองคลัง สํานักงานเทศบาลนครลําปาง ซึ่งจากผลสํารวจรับฟังความคิดเห็นในครั้งนั้น       

ของประชาชนเกือบทั้งหมด ได้มีความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแบบเคเบิล

ใต้ดินบริเวณถนนบุญวาทย์ ในระดับพึงพอใจมาก หลังจากนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเทศบาลได้    

มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรอืที่เราเรียกว่า MOU ในการดําเนินโครงการดังกล่าวร่วมกัน เมื่อวันที่ 

5 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ าย

ด้านการไฟฟ้าและเทศบาลนครลําปาง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในด้านการโยธา การดําเนินการ

ก่อสร้างให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินการก่อสร้างทั้งงานด้านการไฟฟ้าและโยธา โดยงานด้านโยธา

เทศบาลจะต้องชําระเงิน 50 เปอร์เซ็นต์ ก่อนการดําเนินการและจะชําระส่วนที่เหลือจากการดําเนินการ

แล้วเสร็จตามการก่อสร้างจริง เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ ทรัพย์สินด้านระบบไฟฟ้าเป็นของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคและทรัพย์สินด้านระบบโยธาเทศบาลนครลําปางยินยอมมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ ของ      

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป หลังจากนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งนําส่งแบบก่อสร้าง ประมาณราคา

ค่าใช้จ่าย ในการก่อสร้างต่อเทศบาลนครลําปาง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียด    

พอสรุปได้ดังนี้ ค่าใช้จ่ายด้านการไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงทุน 42,925,234 บาท (สี่สิบสองล้าน

เก้าแสนสองหมื่นหา้พันสองร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) ค่าใช้จ่ายด้านโยธาเทศบาลลงทุน 38,849,493 บาท 

(สามสิบแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) หลังจากนั้นต่อมา การไฟฟ้า    

ส่วนภูมิภาคได้ดําเนินการประกวดราคาหาผู้รับจ้าง เพื่อดําเนินการก่อสร้างด้านไฟฟ้าและด้านโยธา 

โดยได้บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี ้

สัญญาจ้างที่ทําต่อการไฟฟ้า สัญญาจ้างที่ จป 273/2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ระยะเวลา      

การดําเนินการก่อสร้าง 270 วัน ครบกําหนดสัญญาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 หลังจากนั้นการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคได้ลงนามการก่อสร้างด้านโยธากับเทศบาลนครลําปาง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561     

โดยมีรายละเอียดดังนี้ สัญญาจ้างเลขที่ 81/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 ระยะเวลาการดําเนิน

ก่อสร้าง 300 วัน งบประมาณค่าจา้ง 34,668,722 บาท (สามสิบสี่ล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย
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ยี่สิบสองบาทถ้วน) ครบกําหนดสัญญาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ในการดําเนินโครงการดังกล่าว   

ในครั้งนี้ ได้ดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560             

และกฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 เหตุผลที่ทํา

สัญญาในลักษณะใบสั่ งจ้ าง  อัน เป็นสัญญาแบบลดรูป  ซึ่ งสามารถทําได้ตามมาตรา 96                

แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เนื่องจากเป็นการจัดซื้อ     

จัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกรณีดังกล่าว เทศบาลนครลําปางได้ส่งใบจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว         

ให้สํานักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาแล้ว โดยสํานักงานอัยการสูงสุดได้มีความเห็นว่า ในใบสั่งจ้าง

ที่เทศบาลนครลําปางทํากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่จําเป็นต้องทําตามแบบสัญญา ตามมาตรา 93 

แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก็ได้ ทั้งนี้เนื่องจากเป็น    

การจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 76 (2) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ในส่วน  

ของภารกิจอํานาจหน้าที่เทศบาลนครลําปาง ดําเนินการบูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้าง

พื้นฐานระบบไฟฟ้าแบบเคเบิลใต้ดินดังกล่าว  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ

กระทรวงมหาดไทย และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเห็นสอดคล้องตรงกันสรุปความว่า การที่เทศบาลนครลําปาง     

ได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนบุญวาท ย์      

เพื่อนําระบบจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าฝังใต้ดิน และเพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินโครงการบูรณาการ

ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ และทําการก่อสร้างปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน พร้อมทั้งย้ายระบบจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเดิม รวมทั้งสาย

สื่อสารอื่นๆ ลงสู่ระบบเคเบิลใต้ดิน เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของเทศบาลนครลําปาง และเกิดความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ถนนหรือ

สาธารณสถาน อันเป็นการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ประกอบกับ  

มติคณะรัฐมนตรี ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ตามที่

กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้กระทรวงมหาดไทยโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินการให้เป็นไปตาม

มติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ ซึ่งคณะกรรมการของ

สภาพัฒน์ มีมติเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการลงทุน เพื่อเปลี่ยนสายไฟฟ้า   

ใต้ดิน ตามศักยภาพในการบริหารจัดการและสถานะทางการคลัง เมื่อเทศบาลนครลําปางได้ตั้ง

งบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระบบงานโยธา การดําเนินการดังกล่าว  

จึงเป็นไปตามมาตรา 51 (7) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ณ ปัจจุบันแผนการดําเนินการ

ของการไฟฟ้าได้ตั้งไว้ที่ 91.95 เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายถึงเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562 แต่งานก่อสร้าง

จริงตอนนี้ถึง 73.45 เปอร์เซ็นต์ ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งตามแผนงานที่การไฟฟ้า     

ส่วนภูมิภาคได้กําหนดกับผู้รับจ้างคือบริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) จะทําการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามสัญญาที่ได้กระทํากับทางเทศบาลต่อไป ส่วนปัญหา

อุปสรรคในการก่อสร้าง เนื่องจากการก่อสร้างขุดร้อยท่อสาย ระบบแรงต่ํา ใช้วิธีขุดเปิดผิวถนน ทําให้
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ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบในการก่อสร้าง หากก่อสร้างวางท่อร้อยสาย โดยการดันท่อจะใช้

งบประมาณในด้านการลงทุน ด้านการโยธาค่อนข้างสูง ระบบสาธารณูปโภคเดิมใต้ดิน เราไม่มีแบบ

ก่อสร้างที่ชัดเจนทําให้เกิดปัญหาล่าช้าในการก่อสร้างร้อยสาย เนื่องจากขุดแล้วไปโดนประปาก็ดี      

ไปโดนสิ่งที่อยู่ข้างล่างก็ดี ทําให้มันแตกง่ายจึงต้องซ่อม แล้วส่วนพื้นที่อีกส่วนหนึ่ง พื้นที่ถนน เป็นพื้นที่

แคบทําให้ไม่สามารถนําเครื่องจักรทํางานได้ตลอดทั้ง 24 ช่ัวโมง เพราะว่าเป็นถนนที่แคบและทําให้

เสียงเครื่องจักรก้องและดังมาก ทําให้กลางคืนประชาชนได้รับความเดือดร้อน สําหรับป้ายเตือน      

ป้ายบอกโครงการ ป้ายบอกการใชเ้ส้นทางจราจร จรงิๆ แลว้ก็อยู่ในพืน้ที่ความรับผดิชอบของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้รับจ้างเรา ที่เห็นมามีการติดตั้งป้ายจํานวน 2 จุด คือบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ

ตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกาหน้าป้อมตํารวจและบริเวณสิ้นสุดโครงการติดตั้งที่สี่แยกวัดบุญวาทย์วิหาร 

หน้าหลวงพ่อดํา ส่วนป้ายเตือน และป้ายบอกเส้นทางการจราจรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเห็น     

มีติดอยู่แต่อาจมีน้อยไป ทางเทศบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ วันนี้ผมเองก็ได้ ลงไปตรวจให้บ่อยที่สุด            

ก็พยายามกําชับทางการไฟฟ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าให้ติดตาม เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ท่านก็ต้อง

เป็นผู้รับผิดชอบในสิ่งตรงนั้น ก็กราบด้วยความเคารพว่าในการทําเคเบิลใต้ดินครั้งนี้ ผมยังเห็นว่า            

ในอนาคตข้างหน้าเมื่อเสร็จแล้ว ก็ยังคิดว่ามันเป็นภาพที่สวยงาม แล้วก็เป็นภูมิทัศน์ที่สวยงาม ส่วนการ

ดําเนินการในช่วงระยะก่อสร้าง ก็อาจจะมีบ้างในการทําปัญหาเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียง 

ซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่เทศบาลเองไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยเฉพาะผม ผมเองก็ตั้ง  war – room คุยกันทุกวัน     

ก็ด้วยความเคารพครับ ขออนุญาตช้ีแจงเพียงเท่านีข้อบคุณครับ 

 นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ 

มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ เชญิครับ 

 นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอบพระคุณครับ   

ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง      

มีอีกเยอะครับ คําตอบเมื่อสักครู่นั้นไม่ชัดเจนและเพียงพอ ผมเขียนกระทู้ว่าขอทราบรายละเอียด     

ท่านอ้างนูน้อ้างนี่แตไ่ม่ระบุวันที่ มตคิรม.ที่มีไว้มเีมื่อใด อ้างแต่ว่า เทศบาลมีอํานาจทําได้มาตรา 53 ก็ดี 

มาตรา 57 ก็ดี อ้างตามนี้ได้หมดครับ แต่ถามว่าไฟฟ้าเขายังใช้ได้อยู่ไหม อํานาจหน้าที่ให้เทศบาลทํา 

ทั้งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย แสดงว่า   

ท่านได้ใช้อํานาจหน้าที่นี้โดยไม่สุจริต เมื่อเป็นอํานาจหน้าที่ต้องทําแล้ว ถนนสายอื่นที่สายสื่อสาร

สายไฟฟ้ามันรกรุงรัง ท่านเคยทําไหม 5 – 6 ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มนับหนึ่ง ไม่เคยทํา ถนนพหลโยธิน

ผ่านหน้าโรงพยาบาลสายอะไรก็ไม่รู้ห้อยลงมาจนใกล้ศีรษะคนเดินทางเท้า  ทําไมมาเพ่งเล็ง           

ถนนบุญวาทย์สายเดียว ท่านไม่ได้อธิบายเลยว่าการกระทําการลงทุนร่วมกัน ก็ต้องมีผลประโยชน์   

ตอบแทน ไม่ได้อธิบายให้ชัดเจน เรื่องระบุวันที่ไม่ได้ปรากฏ ซึ่งผมก็ต้องการทราบตรงนั้น มติครม.ก็ดี 

ตามสภาพัฒน์ก็ดี ไม่มีวันที่ระบุชัดเจน ผมขอทราบด้วยนะครับ สรุปตอนแรกคือไม่ได้ใช้อํานาจหน้าที่    

ที่ควรจะเป็นอย่างสุจริต ท่านละทิ้งเพิกเฉย ถนนอีกหลายสิบเส้นทาง สายไฟฟ้าพวกนี้ลงมาใกล้ศีรษะ

คนเดินทางเท้าข้างถนนทั้งนั้น แล้วมาอ้างแต่ถนนบุญวาทย์สายเดียว จะทําให้เกิดความปลอดภัยแล้ว  
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ที่เหลอืละครับ สิ่งที่ง่ายๆ ไม่ตอ้งลงทุนเป็น 30 ล้านบาท ทําไมไม่ทํา นี่เป็นกระทู้คําถามจะต้องตอบผม

ว่าทําไมไม่ทํา ทําไมถึงเพิกเฉย การมอบทรัพย์สินให้กับหน่วยงานอื่น ที่การไฟฟ้าเป็นผู้รับมอบอํานาจ

ทั้งหมด มีคําตอบนั้นคําตอบหนึ่งแบบก็ไม่เรียบร้อย แล้ววันเซ็นสัญญาเซ็นไปได้อย่างไร เอาหลักฐาน  

มาแสดงวา่มีแบบเรียบร้อยไหม มาอ้างว่าบริษัทผู้รับเหมาในสัญญาแบบไม่ชัดเจนไม่เรียบร้อย แล้วเซ็น

สัญญาจา้งไปได้อย่างไรโดยแบบไม่มหีรอืมีแต่ไม่เรยีบร้อย งานโยธาที่เทศบาลจา่ยเงนิไป 30 ล้านกว่าบาท 

ต้องยกมอบใหก้ับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วทําไม ผมไม่ทราบระเบียบที่ถูกต้อง ต้องผ่านสภาฯ หรือไม่ 

การที่ เทศบาลจะมอบทรัพย์สินใดๆ ก็ตามให้หน่วยงานอื่น สภาฯ ไม่ได้รับทราบไม่ได้รับรู้และ        

เรื่องทั้งหมดนั้นควรที่จะให้สภาฯ ทราบตั้งแต่ต้นแล้ว ถ้าบริสุทธิ์ใจจริง สุจริตจริงต้องการจะทํา

โครงการนีใ้ห้ประชาชน ก็ต้องให้รับทราบ ส่วนการที่จะสอบถามความพึงพอใจนั้น ผมไม่มีความเชื่อถือ 

ไม่ได้มีหลักฐานมาแสดงว่าคนที่มาเข้าฟังนั้นอยู่ถนนบุญวาทย์กี่คน กี่เปอร์เซ็นต์ กี่ร้านค้า ระยะเวลา    

ที่ผ่านมาตอนนี้ คนอาศัยในถนนเส้นนั้นตายไป 1 คนแล้ว ทั้งความเครียด ฝนตก น้ําท่วม ไม่ได้พูดถึง

เลยครับว่าจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร ป้ายทําไว้ 2 จุด เช้าเปิดถนน สายๆ ผมจะไปธนาคารก็ปิดถนน 

ผมจะไปถอนเงินของธนาคารธนชาติก็ไม่ได้ ตอนเย็นคลินิกหมอหลายคลินิก คนไข้จะป่วยจะตาย       

ก็มาหาหมอ ก็เข้าไม่ได้บ้างอะไรบ้าง นี่คือความเดือดร้อนของประชาชน คําตอบที่ว่าป้ายแค่นั้นไม่พอ 

ผมจะเรียนท่านประธานฯ ว่า ผมเคยขับรถที่จะเข้าถนนทิพย์วรรณก็เข้าไม่ได้ปิดหมด จะเข้ าตรงซอย

ข้างโรงแรมเอเชียเข้ามาก็ปิดหมด แล้วก็ไม่มีป้ายอะไรซักป้ายเดียวที่จะบอกว่าเวลานั้นจะปิดตรงนี ้   

จะเปิดตรงนั้น จะทําอะไร นี่คือความหละหลวม การเพิกเฉยละเลยไม่ทําตามหน้าที่ที่ เทศบาล         

ควรจะต้องกระทํา ขนาดคนในเมืองเองยังหาทางไปไม่ถูก แล้วราษฎรต่างเมือง ก็คงหาทางไปไม่ได้    

ใช่ไหมครับ มีหลายคนที่ยังทําธุรกิจการค้าตอนนี้พังหมดแล้ว ผมขอคําตอบเพิ่มเติม จะตอบให้ผม      

ได้ไหม ผมไม่ได้อภิปรายนะครับ แต่ว่าเป็นคําตอบที่ไม่ชัดเจนและสิ่งที่ผมต้องการมันมากกว่านั้น 

ขอบพระคุณครับ 

 นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิครับ 

 นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ขออภัยเพิ่มเติม       

อีกหน่อยครับ ความรับผิดชอบที่ผมถาม ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ แล้วจะรับผิดชอบสถานใด อย่างไร 

เพียงใด สภาพเศรษฐกิจที่มันตกต่ําค้าขายไม่ได้ ร้านอาหารหลายร้านต้องปิดลง เพราะลูกค้า           

มากินไม่ได้ ขอบพระคุณครับ 

 นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ ฝา่ยบริหารครับ 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  

คําตอบของท่านปลัดเทศบาลที่ได้รับมอบหมายจากกระผมให้เป็นผู้ตอบกระทู้กับทางผู้ตั้งกระทู้ถาม  

ผมก็ว่าชัดเจนทุกประเด็นคําถามตามกระทู้ และได้ตอบตามเอกสารทั้งหมด นอกเหนอืจากตรงนั้น ถ้าอยากจะได้

เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด ก็ทําเรื่องขอเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรในโอกาสต่อไป ขอบคุณมากครับ 
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 นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ  

 นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอบพระคุณครับ       

ก็สรุปกระทู้ถามผมก็ไม่ได้รับทราบว่าใครจะเป็นผู้รับผดิชอบ จะให้ผมทํากระทู้ถามไปถามใครครับ  

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ฝ่ ายบริหารมีอะไร                

จะตอบเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ 

 นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เป็นคําพูดครั้ง          

ที่สาม ที่จะกราบเรียนต่อท่านประธานฯ ก็คือ นั่นแสดงว่าเทศบาลไม่ใช่ผู้รับผิดชอบ เพราะหา

ผู้รับผิดชอบไม่ได้ คงจะเป็นแบบนั้นนะครับ ผมจะได้นําเรียนให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนว่าไม่มี

ผูร้ับผิดชอบในโครงการนี้ ขอบพระคุณครับ 

 3.3 กระทู้ถาม โดย ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลหลักเมือง 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3  

กระทู้ถาม ข้อ 3.3 โดย ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงศาลหลักเมอืง เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงสใ์จสี 

 ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงส์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ผมร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้า ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อ

นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลหลักเมอืง ดังตอ่ไปนี ้

1. การก่อสร้างปรับปรุงได้ดําเนินการแล้วเสร็จหรอืยัง 

2. โครงการนีไ้ด้ปฏิบัติตามสัญญาจา้งเลขที่ 62/2558 หรอืไม่ 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนนิการตอ่ไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

                (ลงชื่อ)         ศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี          ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

   (ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี) 

   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ ฝา่ยบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และ

สมาชิกผูท้รงเกียรติ กระผมนายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตตอบกระทู้ถาม

ของสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ที่ให้ความสนใจในเรื่องของการปรับปรุงศาลหลักเมือง ที่ท่านสมาชิกสภาฯ 
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ได้ถามแบบสั้นๆ แต่เพื่อให้เกิดความกระจ่างจะขยายความให้เกิดความเข้าใจอีกนิดหนึ่งนะครับ ในข้อ   

ที่ 1 การก่อสร้างปรับปรุงได้ดําเนินการแล้วเสร็จหรือยัง ตอบให้ก็คือ เสร็จเรียบร้อยแล้วและจะมีการ

สมโภชตั้งแต่วันพรุ่งนี้มะรืนนี้ สามสี่วันติดต่อกันนะครับ ก็กราบเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ไปร่วมด้วย   

นะครับ ในข้อที่ 2 โครงการนี้ได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างเลขที่ 62/2558 หรือไม่ ก็เป็นไปตามสัญญาจ้าง

ทุกประการนะครับ ผมจะขออนุญาตอภิปรายตรงนี้นิดหนึ่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับเพราะที่จริง

สมาชิกสภาฯ ได้ถามว่า หรอืไม่เท่านั้นนะครับ แต่ผมจะตอบด้วยว่า อย่างไร ด้วยนะครับ เพื่อเกิดความ

กระจา่ง โครงการปรับปรุงศาลหลักเมอืงผู้รับจ้างได้ส่งมอบงวดงานงวดที่ 1 ทางเทศบาลได้เบิกจ่ายเงิน

ให้กับทางผู้รับจ้างไปเป็นเงินอยู่ 2 ล้านกว่าบาท คงค้างเนื้องานอยู่ทั้งหมดตั้งแต่งวดที่ 2 ถึงงวดที่ 5    

มีทั้งหมด 6 งวดงานนะครับ อีก 6 ล้านกว่าบาท เราได้บอกเลิกสัญญาไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

โดยสํานักการช่างได้ตรวจสอบเนื้องานของผู้รับจ้างก่อสร้างทั้งหมดเกินเนื้องานไปอยู่ 4 ล้านกว่าบาท

นะครับ และเงินคงค้างที่ไม่ได้เบิกไปทั้งหมดนอกเหนือจากเงนิ 2 ล้านกว่าบาทแล้ว นี่ก็ตกเป็นเงินสะสม

ของทางเทศบาลนครลําปางไปเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นทางกองทุนศาลหลักเมืองก็ขอเข้ามา

ดําเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางเทศบาลใดๆ เลย และก็เป็นไปตามแบบของทางเทศบาล

ดําเนินการ ซึ่งแบบของเทศบาลก็ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่ามีอะไรที่ยังคงค้างอยู่ ถ้าอยู่ในแบบของทาง

เทศบาลก็ได้ดําเนินการให้กับทางเทศบาลรวมไปถึงลวดลายต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ในแบบของเทศบาล

กองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองลําปาง ก็ได้ดําเนินการให้จนแล้วเสร็จโครงการ บัดนี้โครงการดังกล่าว

เสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้หลังจากมีการสมโภชเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการกองทุน      

ก็จะสรุปเนื้องานทั้งหมด เพื่อส่งมอบศาลหลักเมืองกลับมาอยู่ในความดูแลของเทศบาลนครลําปาง

ต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผมร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมก็ได้ยื่นกระทู้ถาม     

ท่านฝ่ายบริหารก็ได้ตอบมาผมก็พอเข้าใจเป็นบางส่วนนะครับ แต่ผมยังติดใจตรงที่ว่า ในสัญญาเลขที่ 

62/2558 เทศบาลได้ลงนามไว้กับบริษัท พ. อภิวัฒน์การก่อสร้าง ในข้อ 5 ได้ตกลงไว้ว่า กําหนดเวลา

แล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ก็จะถามอีกนิดเดียวนะครับว่า ผู้รับจ้าง        

เริ่มทํางานที่รับจ้างภายในวันที่ 16 กันยายน 2558 จะต้องทํางานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 26 

มิถุนายน 2559 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไม่สามารถทํางานได้แล้วเสร็จ

ตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา   

หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือถูกศาล       

สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย  หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ

ตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ

บอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาทํางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย      

โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายแทนผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น ตรงนี้แหละครับ ท่านประธานฯ ครับ ขอถามว่า 
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เมื่อสัญญาเขียนไว้เช่นนี้ว่า ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายแทนผู้ว่าจ้าง ผมอยากถามท่านประธานสภาฯ ไปถึง

ผู้บริหารว่า ได้ตอบว่าได้ยกเลิกสัญญาไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 แล้วใช้กองทุนศาลหลักเมือง

เข้ามาดําเนนิการ ท่านประธานฯ ครับ ผมอยากทราบว่าใช้ระเบียบใดในการก่อสร้างปรับปรุงแทนตรงนี้

นะครับ แล้วให้กองทุนศาลหลักเมืองเข้ามาดําเนินการปรับปรุงต่อ ใช้ระเบียบข้อใดในการดําเนินงาน 

คือข้อที่ 1 ผมถามไว้นะครับ และในสัญญาจ้างที่  62/2558 ข้อ 15 สรุปค่าปรับง่ายๆ สั้นๆ นะครับ     

ว่า ผู้รับจ้างตอ้งชําระค่าปรับใหแ้ก่ผูว้่าจา้งเป็นเงนิวันละ 22,450 บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ไม่ทราบว่าทางเทศบาลได้ดําเนินการไปถึงไหนแลว้ เรื่องค่าปรับตรงนี้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ผมขอ

ถามสั้นๆ ในสองประเด็นนี้ครับท่านประธานฯ ขอบคุณครับ  

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และ

สมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก็ขออนุญาตเพิ่มเติม

ตรงนี้นิดหน่อยนะครับว่า หลังจากที่ทางเทศบาลได้บอกเลิกสัญญากับบริษัทดังกล่าวไปแล้ว ในส่วน

ของการบริหารจัดการสัญญาที่ไม่เป็นไปตามสัญญา เราได้ส่งมอบให้แก่ฝ่ายกฎหมายได้ดําเนินการ

ตามข้อระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะนี้เราก็ได้ดําเนินการอยู่ในขั้นตอนของข้อระเบียบ

กฎหมายอยู่ ซึ่งผมเองก็คงไม่สามารถอธิบายในข้อระเบียบกฎหมายได้ เพราะยังไม่สิ้นสุด แต่สิ่งที่

สําคัญเราต้องเข้าใจอยู่สองประเด็นในเวลาเดียวกันนะครับว่า อันที่หนึ่ง เรื่องของเราปฏิบัติตาม       

ข้อสัญญานะครับ ก็คือที่เบิกจ่ายจากงบประมาณของทางเทศบาล เราก็ว่ากันไปตามข้อระเบียบ

กฎหมายทุกอย่าง แต่ถ้าอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางที่กองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองได้ดําเนินการ      

ซึ่งยังอยู่ตามแบบโครงสร้างที่ทางเทศบาลกําหนด โดยทางเทศบาลควบคุมอยู่โดยในส่วนที่เกิน

นอกเหนือจากแบบแปลนทั้งหลายก็เป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างช่างคุมงาน สถาปนิกของทาง

เทศบาลร่วมกับกองทุนศาลหลักเมืองว่า ความเหมาะสมได้ขนาดไหนอะไรเพียงพอที่จะสามารถ

ดําเนินการให้โครงการแล้วเสร็จ เพราะฉะนั้น ทั้งสองแนวทางนะครับ  ทั้งในเรื่องของสัญญา              

ก็ว่ากันไปตามข้อระเบียบกฎหมาย เรื่องของการดําเนินการโครงการพัฒนาศาลหลักเมืองก็ว่ากันไป   

จนแล้วเสร็จ ณ ปัจจุบันนีก้็แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผมร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่ท่านผู้บริหาร    

ก็ได้ตอบแต่ผมยังติดใจนิดหนึ่งว่า กองทุนศาลหลักเมืองที่เข้ามาดําเนินการใช้ระเบียบใดของเทศบาล   

ที่เข้ามาดําเนนิการตอ่นะครับ ใชร้ะเบียบไหนที่วา่สามารถใหอ้ํานาจให้กองทุนเข้ามาดําเนินการสร้างต่อ

ในเมื่อกรณีเรื่องสัญญาจา้งก็ว่ากันไปตามกฎหมาย คดียังไม่สิน้สุด ขอบคุณครับท่านประธานฯ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ฝ่ายบริหาร มีอะไรเพิ่มเติม

หรอืไม่ ไม่มนีะครับ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี   
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ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผมร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในเมื่อกองทุนศาลหลักเมือง

เข้ามาดําเนนิการ ผมก็ไม่ได้คําตอบว่าใช้ระเบียบใดที่สามารถเข้ามาทําได้ตรงนี้ ท่านประธานฯ จะตอบ

ผมได้หรือไม่ครับว่า ผมจะไปติดตามได้ที่ไหน ว่าการเข้ามาทํางานถูกต้องตามระเบียบหรือไม่        

ท่านประธานฯ ตอบได้หรือไม่ครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่ทราบครับ ไม่ใช่อํานาจหน้าที่ผมครับ 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับท่านประธานฯ 

 3.4  เรื่อง โครงการปรับปรุงศูนย์บริหารสมรรถภาพทางกาย (สวยเขลางค์ฟิตเนส) 

งบประมาณ 365,000 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (โดย นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง) 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ข้อ 3.4 โดย นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง โครงการปรับปรุง     

ศูนย์บริหารสมรรถภาพทางกาย (สวนเขลางค์ฟิตเนส) งบประมาณ 365,000 บาท (สามแสนหกหมื่น

หา้พันบาทถ้วน) เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาลนครลําปาง กระผมนายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม  

เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้า นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอกระทู้ถามต่อ

นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง โครงการปรับปรุงศูนย์บริหารสมรรถภาพทางกาย (สวนเขลางค์ฟิตเนส) 

งบประมาณ 365,000 บาท (สามแสนหกหมื่นหา้พันบาทถ้วน) ว่าได้ดําเนนิการคบืหนา้ไปแล้วอย่างไร 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนนิการตอ่ไป 

ขอแสดงความนับถือ 

   (ลงชื่อ)     สมหมาย  พงษ์ไพบูลย์    ผูต้ั้งกระทู้ถาม 

(นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ  ฝา่ยบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และ

สมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตตอบกระทู้

ท่านสมาขิกสภาฯ ที่ได้สอบถามเรื่องสวนเขลางค์ฟิตเนส เพื่อให้เกิดความกระจ่างเพราะขณะนี้เราได้

ดําเนินการ แต่ยังไม่ได้เปิดใช้บริการเท่านั้น ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุง  เพื่อให้ใช้พื้นที่        
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ได้เต็มศักยภาพ และก็อยู่ระหว่างการพิจารณาหาผู้รับจ้างดําเนินการ แต่เพื่อให้เกิดความกระจ่าง    

ขออนุญาตมอบหมายใหผู้อ้ํานวยการกองสาธารณสุขเป็นผู้ตอบเรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ ผูอ้ํานวยการกองสาธารณสุขฯ  

นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กราบเรียน   

ท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ กระผมนายวิชญ์ศิคภัทร์  

วงศ์มณี ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากท่านผู้บริหารเทศบาล    

นครลําปาง ให้ตอบกระทู้ถามในกระทู้ที่ 3.4 นะครับ ผู้บริหารเทศบาลนครลําปางได้มีนโยบายส่งเสริม

ให้ประชาชนหันมาออกกําลังกายโดยสามารถเข้าถึงบริการเครื่องออกกําลังกายหลายประเภท          

ที่มีสมรรถนะสูงกว่าเครื่องออกกําลังกายทั่วไป โดยใช้อาคารสํานักงานเดิมสองช้ัน เป็นอาคาร

สํานักงานเดิมของสํานักการช่างที่ตั้งอยู่ในสวนเขลางค์ เพื่อความสะดวกแก่ประชาชนที่มาออกกําลังกาย

บริเวณสวนเขลางค์ เบือ้งตน้ได้มีการปรับปรุงห้องทํางานเดิมเพื่อให้พร้อมใช้งาน ในระหว่างนั้นได้มีการ

ดําเนินการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 12 รายการ ซึ่งก็ได้มีการส่งมอบแล้วเสร็จไปก่อนหน้า

นั้นแล้วนะครับ แต่ว่าพอถึงเวลาที่จะมีการเปิดให้บริการประชาชนจะต้องมีการรับรองความปลอดภัย

ของอาคารเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า อาคารนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสมเพียงพอที่จะรับ

น้ําหนักเครื่องออกกําลังกายและผู้มาใช้บริการ ปรากฏว่า ไม่สามารถที่จะรับรองความปลอดภัย     

ของอาคารได้ ดังนั้น จึงมีการตั้งงบประมาณก่อสร้างเพื่อปรับปรุงอาคารพื้นที่ว่างซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่

จอดรถติดกับอาคารที่ปรับปรุงเดิม มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 42 ตารางเมตร ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง 

เครื่องปรับอากาศ และก็งานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเป็นรายการใหม่

เนื่องจากว่า เดิมไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นจํานวนเงิน 365,000 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาท) 

และเนื่องจากเป็นอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครลําปาง จึงมีการเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน   

เหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ซึ่งต่อมา

ก็ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลนครลําปาง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเมื่อมีการอนุมัติงบประมาณ

ดังกล่าวเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 จึงได้มีการกันเงินดังกล่าวเพื่อไปดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง ก็คือ

ปีงบประมาณปัจจุบัน ทั้งนี้งบประมาณอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างมาดําเนินการ     

ขอกราบเรียนตอ่ที่ประชุม ขอบคุณครับ 

 นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  

 นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ความจริงผมอยากจะได้

คําตอบจากท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมก็มีความผิดหวังเล็กน้อยทําให้ความกระจ่างที่ชาวบ้าน

ฝากถามมาไม่ชัดเจน เพราะว่าทางผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ ท่านเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ก็อาจจะตอบ

รายละเอียดไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับ ก็ต้องขอบคุณท่านผู้อํานวยการฯ ที่อุตส่าห์เก็บข้อมูลมาตอบ  
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ให้เราได้เป็นบางสว่น ท่านประธานฯ ครับ เมื่อสมัยประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 

ผมเคยบอกท่านประธานฯ แล้วว่า ขอความกรุณาให้ฝ่ายบริหารช่วยทําคําชี้แจง ติดป้ายประชาสัมพันธ์

ให้กับชาวบ้านที่เขามาออกกําลังกายว่า เป็นเพราะเหตุใดศูนย์แห่งนี้ทําไมไม่เปิดซักทีมีปัญหาอะไร    

ผมเคยท้วงติงในวาระอื่นๆ เมื่อครั้งที่แล้วนะครับ แต่ ณ วันนี้สามเดือนกว่าแล้ว ผมก็ไม่เห็นมีอะไร

เปลี่ยนแปลง ผมเลยต้องตั้งกระทู้ถามขึ้นมา เพื่อจะเอาคําตอบของฝ่ายบริหารไปติดที่สวนเขลางค์เลย 

เป็นเพราะเหตุนี้ ถึงไม่ได้เปิดซักที งบประมาณการปรับปรุงก็ 3 แสนกว่าบาท ทั้งซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไร

อีก 2 ล้านกว่าบาท ไม่รู้ข้อมูลตรงนี้จะถูกต้องหรือเปล่านะครับ สองปีกว่าแล้วนะครับ งบประมาณ  

ของประชาชน ภาษีของประชาชนที่เสียไปตรงนี้  ที่เอามาทําโครงการตรงนี้ ที่จะได้ประโยชน์กลับไม่ได้

ประโยชน์อะไรเลยอยู่ตรงนั้นมาสองปี ผมทําหน้าที่ตัวแทนประชาชนนะครับ อันไหนที่ล่าช้าหรือไม่ได้

ตามความต้องการของประชาชนก็มาเป็นกระบอกเสียงให้ท่านแก้ไขดําเนินการให้นะครับ อันนี้เป็น

ความเดือนร้อนของชาวบ้านที่ผมจึงทํากระทู้ถามนี้ขึ้นมา ทั้งๆ ที่คราวที่แล้วผมก็บอกท่านฝ่ายบริหาร  

ไปแล้วว่า น่าจะทําหนังสือชี้แจงติดป้ายไว้เลย ชาวบ้านจะได้รู้เหตุผล แต่ ณ วันนี้เค้ายังถามอีกว่า    

ท่านสมาชิกสภาฯ รับปากจะไปประสานให้ไม่เห็นมีคําตอบอะไรสักอย่าง ก็ผมบอกแล้วไงว่าตอบไม่ได้

เพราะว่า เทศบาลเราเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปนู้นเปลี่ยนไปนี่ จับจุดไม่ได้เลย ผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบเค้าได้อย่างไร 

เลยจะขออนุญาตตรงนี้ว่า ที่บันทึกการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ท่านนายกฯ ไม่ได้ตอบ ให้ผู้อํานวยการ      

กองสาธารณสุขฯ มาตอบ ผมก็เห็นดว้ยนะครับ ทํางานทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีปัญหา แม้กระทั่งหลับนอน

ยังมีปัญหาเลย นอนผิดท่าเจ็บคอเจ็บเอว การทํางานแบบนี้ก็ต้องมีปัญหา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ ม ี    

ความรับผิดชอบต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหา ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยแบบนี้ ชาวบ้านเสียภาษีมาก็หวังว่า   

จะเอาเงินตรงนี้ไปทําประโยชน์ กลับมานิ่งนอนใจอยู่อีก ผมเน้นย้ําอีกทีนะครับ ผมไม่ใช่มาตําหนิใคร   

ที่ทํางานสะเพร่า เพียงแต่ทําตามหน้าที่ของผม หน้าที่สมาชิกสภาฯ ก็คือ ติดตามโครงการที่อนุมัติไป 

ตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหาร เป็นกระบอกเสียงของประชาชนที่มอบหมายให้เรามาทําหน้าที่

ตรงนี ้ผมก็อยากจะฝากใหท้างฝ่ายบริหารช่วยดําเนินการแต่ละโครงการให้ชาวบ้านเดือดร้อนน้อยที่สุด 

แต่ละโครงการที่ผมเห็นมาล่าช้าไปหมดทุกโครงการ เดี๋ยวผมจะขอพูดในวาระอื่นๆ เพราะว่าหากผม  

พูดไปนอกเรื่องนอกประเด็นก็อาจจะมีเพื่อนสมาชิกสภาฯ ประท้วงอีก ผมขอจบตรงนี้ก่อนครับ ในวาระ

อื่นๆ ผมจะขออภปิรายอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ในแผนงานพาณิชย์  งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5    

เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ

การสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานพาณิชย์ งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เชญิผูเ้สนอครับ 

นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา 

รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง    เสนอญัตติขออนุมัติใชจ้า่ยเงนิสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร 

 ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562 ในแผนงานพาณชิย์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภท 

 ครุภัณฑส์ํานักงาน 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่าย 

เงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       

ในแผนงานพาณิชย์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 1 รายการ เพื่อจัดซื้อเก้าอี้เหล็กแบบแถว ชนิด 4 

ที่นั่ง ขาเหล็กคู่  ขนาดประมาณ กว้าง 213 เซนติเมตร X ลึก 68 เซนติเมตร X สูง 80 เซนติเมตร จํานวน 

50 ชุด งบประมาณ 350,000.- บาท  (สามแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อให้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) ซึ่งได้จัดให้เป็นที่จอดรถตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56 (6) มีสิ่งอํานวย

ความสะดวกต่างๆ ไว้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการและเป็นไปโดยเรียบร้อย จึงจําเป็นต้องขอ

อนุมัตใิช้จ่ายเงนิสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน   

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที่ 4) พ.ศ.2561 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา

ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังตอ่ไปนี ้ 

(1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ

ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หรือกิจการที่จัดทํา  เพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืตามที่กฎหมายกําหนด 

(2) ได้สง่เงนิสมทบกองทุนฯ................” 

เหตุผล 

 เนื่องจากงานบริหารกิจการสถานีขนส่ง ฝา่ยส่งเสริมกิจการขนส่ง สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ในการ

จัดให้มีบริการต่างๆ และสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ ให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการสถานี

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) แต่เนื่องจากเก้าอี้พักคอยสําหรับประชาชน         

มีไม่เพียงพอและมีสภาพเก่า ดังนั้น เพื่อบริการชุมชนและสังคม และเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของ

ประชาชน จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อเก้าอี้เหล็กแบบแถว ชนิด 4 ที่นั่ง ขาเหล็กคู่ ขนาด

ประมาณ กว้าง 213 เซนติเมตร X ลึก 68 เซนติเมตร X สูง 80 เซนติเมตร จํานวน 50 ชุด งบประมาณ 

350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 หน้า 17 ทั้งนี้ เงินสะสมของงบประมาณ

รายจ่ายเฉพาะการสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร ประจําปี พ.ศ.2562 มีรายละเอียด ดังตอ่ไปนี ้

เงนิสะสม ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562       5,091,240.00 บาท 

หัก สํารองจ่ายด้านบุคลากร (6 เดือน)          373,800.00 บาท 

     สํารองจ่ายกรณีสาธารณภัย 10%             309,000.00 บาท 

เงนิสะสมคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562         4,408,440.00  บาท  

   ดังนัน้ ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติใชจ้่ายเงินสะสม

ของงบเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวต่อไป 

                  ขอแสดงความนับถือ 

           ลงช่ือ      กิตติภูมิ  นามวงค์       ผูเ้สนอ 

       (นายกิตตภิูมิ  นามวงค์) 

                                                        นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายกิตติ   จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่ท่านสมาชิกฯ             

จะอภปิรายนะครับ ขอเชญิท่านเลขานุการฯ ได้ช้ีแจงระเบียบหรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตตินี้ครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่านครับ กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ

รายจ่ายเฉพาะการสถานีขนสง่ผู้โดยสารประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานพาณิชย์ งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ที่ทางผู้เสนอได้เสนอญัตติดังกล่าวต่อที่ประชุมและ     

ได้แถลงญัตติไปเมื่อสักครู่ ท่านประธานฯ ครับ เกี่ยวกับญัตตินี้ มีระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุม



26 

 

จะต้องใช้ประกอบการพิจารณา ผมจะได้นําเรียนดังนี้ครับ คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย    

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง   

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ได้กําหนดหลักการเอาไว้ว่า 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข

ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุน

ส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว  (3) ให้กันเงินสะสม

สํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (4) เมื่อได้รับ

อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้น

ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม

นั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” นอกจากนี้ ยังมีข้อ 89/1 ได้กําหนดไว้ว่า 

“ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงหมาดไทยและจําเป็นต้องให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ โดยมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอ และไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสม 

หรือเงินทุนสํารองเงินสะสม ตามข้อ 87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสํารองเงินสะสมได้โดยความเห็นชอบ    

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” นี่คือสาระสําคัญของระเบียบที่เกี่ยวข้องกับที่ประชุมแห่งนี้   

ใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับญัตตินี้ ญัตติดังกล่าวเป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการสภา ซึ่งที่ประชุมแห่งนี้

ก็พิจารณาเพียงว่า จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ เมื่อที่ประชุมเข้าใจระเบียบแล้วผมก็ขอกราบเรียน         

ท่านประธานฯ ได้ดําเนินการให้ที่ประชุมแห่งนีไ้ด้พิจารณาครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด          

จะอภปิรายหรือไมค่รับ เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์  

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ดิฉันนางสาวอมลยา เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อยากจะตั้งข้อสังเกต    

เรื่องราคากลางว่า ตัวเก้าอี้เหล็กแบบแถว ชนิด 4 ที่นั่ง ราคาชุดละ 7,000 บาท ไม่ทราบว่า           

ทางเจ้าหน้าที่เอาข้อมูลตัวเลขราคามาจากที่ไหนคะ เพราะว่าเท่าที่ไปเช็คราคามา แค่ 3,200 กว่าบาท

เท่านั้นเอง ราคาตรงนี้เกินกว่าความเป็นจริงไปตั้งร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ มันทําให้เทศบาลเรา

สิน้เปลืองงบประมาณ โดยใช้เหตุจากราคาครุภัณฑท์ี่สูงเกินจริง อันนีก้็ขอตั้งข้อสังเกตไว้นะคะ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่น        

จะอภปิรายอีกหรอืไม่ครับ เชญิ นายแพทย์วัฒนา วานชิสุขสมบัติ  

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผมนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในเรื่องนี้ที่สถานี

ขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของเทศบาลที่ทําเรื่องการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเฉพาะการนั้น   

ก็เป็นเรื่องที่สมควรที่จะต้องให้ความเห็นชอบเพราะว่า กิจการนี้เป็นจุดสําคัญที่เป็นหน้าตาของ     

เมืองลําปาง เพราะผู้โดยสารที่เดินทางผ่านก็ดี เดินทางมาติดต่อธุรกิจการค้าก็ดี จะมองเห็นเป็น    

ด่านแรก เพราะฉะนั้นการที่จะมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสิ่งอํานวยความสะดวกให้เกิดขึ้น  ก็เป็นเรื่อง  

ที่ดีและผมคิดว่า สมาชิกหลายท่านในสภาแห่งนี้ก็คงจะไม่ขัดข้อง เพียงแต่ที่จะท้วงติงก็คือตามที ่    

ท่านสมาชิกสภาฯ บางท่านได้กล่าวถึงว่า ขอดําเนินการตรวจสอบราคาให้ได้วัสดุคุณภาพดีและราคา

เหมาะสมเท่านั้นก็เป็นสิ่งสําคัญ ส่วนกรณีที่จะต้องปรับปรุงส่วนอื่นๆ นั้น กระผมจะได้นําเรียนท่าน

ประธานฯ ในวาระอื่นๆ จากกรณีที่มีผู้โดยสารไปสะดุดพื้นแล้วล้มศีรษะแตก หน้าตาแตกอันนั้น  จะไป

พูดในวาระอื่นๆ ไม่ทราบว่า ได้ปรับปรุงไปบ้างหรือยัง สําหรับกรณีญัตตินี้โดยส่วนตัวของกระผม       

ก็เห็นชอบและจะอนุมัตใิห้ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด          

จะอภปิรายอีกหรือไม่ครับ เชญิ นายจาตุรงค ์ พรหมศร 

นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่านครับ กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกา ร           

ของสถานขีนส่งนะครับ ตามที่ผู้เสนอได้แถลงไปนั้น ผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การดําเนินการเกี่ยวกับ

การจัดหาเก้าอี้พักคอยสําหรับประชาชน ซึ่งในญัตติบอกว่า มีไม่เพียงพอ มีสภาพเก่าจึงจําเป็น      

ต้องจัดหา แต่ว่าเนื่องจากไม่มีงบประมาณหรือไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ทางผู้เสนอญัตติจึงขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมเฉพาะการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ผมพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดหาวัสดุหรือเก้าอี้นี ้

นอกจากจะต้องดําเนินการตามภารกิจที่ทางเทศบาลได้รับการถ่ายโอนให้เป็นไปตามแบบมาตรฐาน    

ที่ตกลงกัน และประการสําคัญ ผมเห็นว่าการดําเนินการที่จะจัดหาเก้าอี้ดังกล่าว ยังเป็นไปตามระเบียบ

กรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการบริหารและดําเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 การบริหารสถานีขนส่งผู้โดยสาร ผมขออนุญาตอ่านครับว่า 

ระเบียบที่ผมอ้างถึงนี้ ได้กําหนดไว้ว่าอย่างไร ข้อ 18 “การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บํารุงรักษาอาคาร

สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ต้องดําเนินการตรวจตราดูแล บํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานี

ขนส่งและบริเวณโดยรอบสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นกิจการสถานีขนส่ง ให้สามารถใช้งานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย ตลอดจนจัดให้มีสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้

ในการดําเนินกิจการสถานีขนสง่ให้เกิดประสิทธิภาพและความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ” ผมเห็นว่า ญัตตินี้
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ด้วยหลักการของระเบียบดังกล่าว และผมก็จะโยงไปที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้อ 89 ที่กล่าวว่า 

การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขตาม (1) (2) (3) ที่ผมได้ชี้แจงไป

แล้ว ที่บอกว่า กระทําได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ

ด้านการบริการชุมชนและสังคม และเป็นไปตามแผน ซึ่งในญัตติก็ได้มีการระบุแผนฯ ประกอบญัตติด้วย 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ ผมยังมีข้อสงสัยอยู่ประการหนึ่ง ในระเบียบข้อ 89 (2) “ได้ส่งเงินสมทบกองทุน

ส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว”แต่ผมมาดูในญัตตินี้

หน้าที่ 2 ของญัตติ ที่เป็นเหตุผลชี้แจงเรื่อง เงินสะสมของสถานีขนส่งผู้โดยสารนี้ว่า เงินสะสม ณ วันที่ 

30 เมษายน 2562 มจีํานวนเท่าไหร่ หักเท่าไหร่ อะไร อย่างไร ซึ่งผมดูในรายละเอียดนี้แล้ว การที่ได้ส่ง

เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้ไม่ปรากฏ ผมก็เลยสงสัยว่า   

เงินสะสมของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งเป็นงบประมาณเฉพาะการนี้ และในระเบียบดังกล่าวก็ได้พูดไว้

ว่าต้องหัก ตรงนี้ไม่ปรากฏว่ามีการหัก ผมจึงอยากจะถามผู้เสนอญัตติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ได้

ชีแ้จงดว้ยว่า กรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม ข้อ 89 (2) ที่ว่าต้องหักนี้ เพราะเหตุใดจึงไม่ปรากฏรายการที่หัก

ตรงนี้ เพราะผมจะใช้ประกอบในการพิจารณา ถ้าท่านชี้แจงเหตุผลประกอบตรงนี้มา ผมในฐานะ

สมาชิกสภาฯ ผมเห็นว่า เป็นภารกิจ เป็นอํานาจหน้าที่ ในเบื้องต้นนี้ผมเห็นด้วย แต่ถ้าผมได้ฟังคําชี้แจง

ของท่านแลว้ ผมจะใช้ประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับท่านประธานฯ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด          

จะอภปิรายอีกหรือไม่ครับ เชญิ ฝา่ยบริหาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เพื่อขยาย

ความและตอบข้อสงสัยบางประการของสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมขออนุญาตให้ นายยุทธนา         

ศรสีมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง ได้ตอบในข้อกฎหมายที่สมาชิกสภาฯ ได้ตัง้ข้อสังเกตไว้ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์  รองปลัดเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาลนครลําปางที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ 

รองปลัดเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตเรียนชี้แจงกรณีที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับ       

ข้อที่ 89 (2) เกี่ยวกับการส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในญัตตินี้

เป็นการขอใช้จ่ายเงินสะสมของงบเฉพาะการของสถานีขนส่งนครลําปาง ซึ่งงบเฉพาะการนั้น 

เป็นเทศพาณิชย์อย่างหนึ่ง เป็นหนึ่งในสองของเทศบาลนครลําปางของเรา ก็คือ โรงรับจํานําและ   

สถานีขนส่ง สําหรับกรณีการส่งเงินสมทบกองทุนกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระบุไว้       

ในข้อ 89 (2) นั้น ในกรณีนี้ทางกรมแจ้งมาว่า ให้จัดส่งในส่วนของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป            

ซึ่งของเทศบาลนครลําปาง ได้จา่ยเงนิสมทบไปแล้วตามฎีกาเลขที่ 1737 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 

9,230,263.07 บาท (เก้าล้านสองแสนสามหมื่นสองร้อยหกสิบสามบาทเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้นําส่งสมทบ
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เงินกองทุนส่งเสริมกิจการของเทศบาลไปเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของงบเฉพาะการไม่ว่าจะเป็นงบของ

สถานีขนส่งหรือโรงรับจํานํา ไม่ได้อยู่ในเกณฑท์ี่จะต้องส่งครับ ขอชีแ้จงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด         

จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ ในญัตติข้อ 5.1 ญัตติ

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานพาณิชย์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

สํานักงาน สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านประธานฯ ถามเกี่ยวกับ

ญัตติดังกล่าวนะครับว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัตโิปรดยกมอืนะครับ เห็นชอบ 18 เสียงครับ ท่านประธานฯ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ   

โปรดยกมอืขึน้ครับ  

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มคีรับ  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมจํานวน 18 เสียง เห็นชอบอนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย

เฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานพาณิชย์  งบลงทุน    

หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑส์ํานักงาน ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี, งดออกเสียง 1 คน 

5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 2 รายการ รวม

งบประมาณท้ังสิ้น 530,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ของกองวชิาการและแผนงาน 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5    

เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 5.2 ญัตติ เรื ่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป จํานวน 2 รายการ 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 530,000 บาท (หา้แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ของกองวิชาการและแผนงาน  เชิญ ผูเ้สนอ 

นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  

และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรี

นครลําปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้  

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2562    

ไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป จํานวน 2 รายการ รวมงบประมาณ

ทั้งสิน้ 530,000 บาท (หา้แสนสามหมื่นบาทถ้วน) (กองวิชาการและแผนงาน)      
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เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

      ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเสียงตามสายชุมชน 

จํานวน  1  ชุด งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และงานวางแผนสถิติและวิชาการ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก 

(Intrusion Prevention System) แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 430,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 530,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) (กองวิชาการและแผนงาน)         

ตามหลักการและเหตุผล ดังนี ้

หลักการ 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน        

ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนและชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครลําปาง           

ใหเ้ป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเพื่อใหก้ารปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเทศบาลนครลําปาง จึงจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป จํานวน 2 รายการ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวด  

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย         

เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27             

เหตุผล 

1. งานประชาสัมพันธ์ ฝา่ยบริการและเผยแพร่วชิาการ กองวิชาการและแผนงาน ได้ออกสํารวจ

ความตอ้งการเสียงตามสายชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ประกอบกับได้รับแจ้งจากชุมชนการเคหะ

นครลําปางว่าประสบปัญหาด้านการใช้หอกระจายข่าวที่มีสภาพเก่าชํารุดทรุดโทรมจากการใช้งาน    

มานาน ทําใหป้ระชาชนรับฟังขา่วสารได้ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชน จึงมีความจําเป็นจะต้อง

จัดหาเสียงตามสายชุมชนทดแทนของเดิม เพื่อให้การรับฟังขา่วสารของชุมชนมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  

2. งานจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและ

แผนงาน ได้ตดิตั้งอุปกรณ์ Firewall ยี่ห้อ Fort igate รุ่น 200B ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัย

ของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ให้ถูกโจมตจีากผู้ไม่หวังดีหรอืการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต และได้ทําสัญญา

ต่ออายุอุปกรณ์ Firewall กับบริษัท G-net Network Solut ion  Co.,Ltd. โดยจะหมดสัญญาในวันที่        

4 กรกฎาคม 2562 ประกอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ Firewall ยี่ห้อ Fortigate รุ่น 200B จะยุติ  

การบริการดูแลและบํารุงรักษา (MA : Maintenance Service Agreement) รวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์
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และการใหค้ําปรึกษาต่างๆ  โดยจะยุติการพัฒนาระบบโปรแกรมต่างๆ ที่สนับสนุนการทํางานของอุปกรณ์

ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ

เครือขา่ยคอมพิวเตอร์เทศบาล นครลําปาง จึงมีความจําเป็นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับ

การบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1 เครื่องใหม่ที่มปีระสิทธิภาพสูงมาทดแทนเครื่องเก่า 

        แต่เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการตามรายการดังกล่าวข้างต้นไว้        

และมีความจําเป็นจะต้องดําเนินการเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562 รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิ น

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเสียง   

ตามสายชุมชน จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และงานวางแผนสถิติ   

และวิชาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับ

การบุกรุก ( Intrusion Prevent ion System )  แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 430,000 บาท    

(สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  530,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)          

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป 

                                                                   ขอแสดงความนับถือ 

               (ลงช่ือ)        กิตติภูมิ นามวงค์      ผูเ้สนอ 

                   (นายกิตตภิูม ินามวงค์) 

            นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง

เกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ  

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่านครับ กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติตามระเบียบวาระที่ 5.2 ซึ่งทางผู้เสนอได้แถลง      

ต่อสภาฯ ไปเมื่อสักครู่นี้ กรณีถือเป็นการบริหารงบประมาณนะครับ โดยขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังหลักการและเหตุผลที่ปรากฏนั้น  

ผมมีระเบียบที่จะเรียนแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อใช้ประกอบญัตติดังกล่าว ก็คือ ระเบียบกระทรวงหมาดไทย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 

พ.ศ. 2543 หมวดการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 มีหลักการว่า “การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
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หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” นี่คือหลักการและระเบียบ    

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมจะนํามาใช้พจิารณาในการอนุมัตหิรอืเห็นชอบญัตตินี้ ซึ่งญัตติดังกล่าวเป็นญัตติ

เกี่ยวกับกิจการสภา ที่ประชุมก็พิจารณาแล้วลงมติจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ   

ผมมีระเบียบที่จะชีแ้จงเพียงเท่านี้ จากนีไ้ปขอกราบเรียนท่านประธานฯ ได้ดําเนินการประชุมในญัตตินี้ตอ่ไปครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกสภาฯ     

ท่านใดจะอภิปรายหรอืไม่ครับ เชญิ นายแพทย์วัฒนา วานชิสุขสมบัติ  

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง สําหรับญัตติ   

เรื่องนี้นั้น พวกเราคงทราบกันดีนะครับ โดยเฉพาะท่านประธานฯ ก็คงทราบดีว่า ระบบไอทีหรือ

เทคโนโลยีสมัยนีเ้ปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และที่สําคัญที่สุดก็คือ ผู้ใช้งานจําเป็นต้องมี

บุคคลหรือบริษัทที่เค้าต้องมาดูแลในระบบ เพื่อทําให้ระบบนั้นสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

เพราะฉะนั้นตามญัตติที่เสนอมานั้นก็มีเหตุผลพอสมควรนะครับที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง 

เตรียมการให้สามารถใช้การได้ตลอดไป เพราะฉะนั้นผมเห็นชอบและเห็นสมควรในเรื่องการขอโอน

งบประมาณเพื่อไปปรับปรุงในเรื่องของวัสดุเกี่ยวกับระบบไอที  คือการป้องกันอะไรเหล่านี้เป็นต้น      

ส่วนรายการที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องของระบบเสียงตามสายที่การเคหะชุมชน ซึ่งสภาฯ แห่งนี้ก็ได้เห็นชอบ   

ในเรื่องของการรับมอบที่จะเข้าไปดูแลในสาธารณูปโภคสาธารณูปการทั้งหลาย ก็คิดว่าเป็นเรื่อง       

ที่สําคัญและจําเป็นทั้งจากญัตติเหตุผลนั้นก็คือว่า เครื่องมันเก่าและผมก็ยังไม่แน่ใจอีกว่ายังมีอีกหลาย

ชุมชนซึ่งอาจจะชํารุดหรอืเก่าพอๆ กันกับชุมชนการเคหะก็ได้ ซึ่งถ้าหากว่า ชุมชนอื่นมีก็คงจะได้ทําเรื่อง

มาตามระบบของงานงบประมาณประจําปีต่อไป เพราะฉะนั้นในญัตติเรื่องนี้โดยส่วนตัวก็มีความเห็นชอบ

ทั้ง 2 รายการและก็ไม่ขัดข้องและหวังว่า สมาชิกสภาฯ ท่านอื่นก็คงจะไม่ขัดข้องด้วยเช่นกันครับ ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์   

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กรณีทางฝ่ายบริหาร   

ยื่นญัตติมานี้ ผมดูหลักการและเหตุผลแล้วก็เห็นด้วยนะครับ เพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ

ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้น แต่ผมมีข้อห่วงใยอยู่กรณีหนึ่งนะครับ จากประสบการณ์ผมเองเลย 

กรณีเครื่องเสียงทางคณะกรรมการชุมชนที่อยู่ประจํา บางครั้งอาจจะมีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ   

การใช้งานนี้ ไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหารของเทศบาลเราได้ศึกษาหรือหาแนวทางให้ผู้รู้ เรื่องนี้ไปดูแล

บํารุงรักษา เพราะว่าที่ผ่านมาใช้ได้ไม่ถึงปีก็เกิดปัญหา และไม่รู้วา่ทางบริษัทที่จําหนา่ยนี้ จะมีประกันกี่ปี 

ผมก็อยากให้ฝ่ายบริหารตระหนักถึงตรงนี้ แต่ละชุมชนที่ฝากให้มาช่วยดูแลหรือถามไถ่ตรงนี้ก็มีปัญหา

แบบนี้แทบจะทุกชุมชน บางครั้งอย่างกรณีบางชุมชนมีโครงการของ SML เอาไปซื้อเครื่องขยายเสียง 

พอเสียขึ้นมาก็ทําหนังสือมาขอซ่อมแซมจากทางเทศบาล เทศบาลก็บอกว่าไม่ได้รับผิดชอบโครงการนี ้

เรื่องนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับ แต่กรณีอย่างนี้ ทางเทศบาลเราซื้อให้ จัดให้ ไม่รู้ว่าจะมีช่างเฉพาะกาล
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ตรงนี้ไปดูแลให้เขาหรือเปล่านะครับ แล้วให้ความรู้กับทางชุมชนเกี่ยวกับการบํารุงรักษาวิธีการใช้

หรอืไม่ ก็ขอฝากทางฝา่ยบริหารช่วยคํานงึถึงปัญหานีด้้วย ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด          

จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี 

ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ ในญัตติข้อ 5.2 เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป จํานวน   

2 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 530,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) (กองวิชาการและ

แผนงาน) เนื่องจากขออนุมัตมิา 2 รายการ ผมจะขอมตทิีละรายการนะครับ  

รายการที่ 1  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562   

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ รายการเสียงตามสายชุมชน จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 18 เสียงครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ   

โปรดยกมอืขึน้ครับ 

 นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มีครับ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติจํานวน 18 เสียง เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป    

งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ รายการเสียงตามสายชุมชน จํานวน 1 

ชุด งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี, งดออกเสียง 1 คน 

รายการที่ 2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562  

ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention 

System) แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 430,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) สมาชิกท่านใด

เห็นชอบโปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 18 เสียงครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ   

โปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มคีรับ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติจํานวน 18 เสียง เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์
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ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 

430,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี, งดออกเสียง  1 คน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้เวลา 12.00 น. ผมจะพัก

การประชุม 1 ช่ัวโมง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และกลับมาประชุมต่อในเวลา 13.00 น.ครับ 

ขอบคุณครับ  

- พักรับประทานอาหารกลางวัน - 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขณะนี้ เวลา 13.00 น. และ      

มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมครบองค์ประชุมแลว้ ผมจะดําเนนิการประชุมตอ่นะครับ 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.3 ญัตติ เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการขยายเวลาเบิกตัดปี)  ในแผนงานเคหะและชุม      

งานไฟฟ้าถนน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3 

ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 (รายการขยายเวลาเบิกตัดปี) ในแผนงานเคหะและชุม งานไฟฟ้าถนน เชญิ ผูเ้สนอครับ 

นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรี       

นครลําปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง    เสนอญัตติขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

   (รายการขยายเวลาเบิกตัดปี) ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

     ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการขยายเวลาเบิกตัด

ปี) ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท         

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนลําปาง-แม่ทะ ซอยข้างบ้านเลขที่ 

74 (ซอยดวงด)ี ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(รายการขยายเวลาเบิกตัดปี) ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค คา่ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนลําปาง-แม่ทะ 

ซอยข้างบ้านเลขที่ 74 (ซอยดวงดี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 31     

การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไ ว้    

จะกระทําได้ตอ่เมื่อได้รับอนุมัติจากผูม้ีอํานาจใหเ้บิกตัดปีได้ หรอืขยายเวลาเบิกตัดปี  

เหตุผล 

            เทศบาลนครลําปาง ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560             

ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนลําปาง-แมท่ะ ซอยข้างบ้านเลขที่ 74 (ซอยดวงดี) 

จํานวน 1,911,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และสภาเทศบาลนครลําปางได้

อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเป็นระยะเวลาอีกหนึ่งปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันโครงการฯ ดังกล่าว   

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 27 

กันยายน 2561 แตเ่นื่องจากได้มกีารรังวัดสอบแนวเขตทางสาธารณะ โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง

แล้ว ปรากฏว่าที่ดินบางส่วนไม่เป็นทางสาธารณประโยชน์ ทําให้เทศบาลฯ ไม่สามารถดําเนินการ

ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ําดังกล่าวฯ ได้ตามความยาวที่กําหนดไว้ จึงจําเป็นต้องขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการขยายเวลาเบิกตัดปี) ดังนี้ 

 

ค าชี้แจงเดิม ค าชี้แจงที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

- ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนลําปาง-แม่ทะ 

ซอยข้างบ้านเลขที่  74 (ซอยดวงดี) โดยทําการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร 

หรือตามสภาพ  ความยาวประมาณ 218 เมตร  

หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม

บ่อพักประมาณ 218 เมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบ

แปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-

2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 

4.1 หนา้ 18) (สํานักการช่าง) 

- ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนลําปาง-แม่ทะ 

ซอยข้างบ้านเลขที่  74 (ซอยดวงดี) โดยทําการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร 

หรือตามสภาพ  ความยาวประมาณ 105 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม

บ่อพักประมาณ 105 เมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบ

แปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-

2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 

4.1 หนา้ 18) (สํานักการช่าง)  
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รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 (รายการขยายเวลาเบิกตัดปี) เอกสารแบบแปลนเทศบาล และประมาณราคาค่าก่อสร้าง  

ที่แนบมาพร้อมนี ้   

ดังนัน้ ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการขยายเวลาเบิกตัดปี)           

ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 31 ต่อไป 

                    ขอแสดงความนับถือ 

               (ลงช่ือ)        กิตติภูมิ นามวงค์       ผูเ้สนอ 

                   (นายกิตตภิูม ินามวงค์) 

            นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 นายกิตติ จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ

ได้ช้ีแจงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชญิครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่ เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ตามญัตติที่ทางผู้เสนอได้แถลงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการขยายเวลาเบิกตัดปี) ในแผนงานเคหะ

และชุม งานไฟฟ้าถนน ตามหลักการและเหตุผลซึ่งได้แถลงไปแล้วนั้น เกี่ยวกับญัตตินี้มีระเบียบ         

ที่จะต้องใช้ประกอบการพิจารณาของที่ประชุมคือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 31 

ว่า “การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิก     

ตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี” จากการ

แถลงในญัตตินี้ยังไม่มีการก่อหนี้ ดังนั้นจึงเป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น และก็เป็นญัตติเกี่ยวกับ    

กิจการสภา การพิจารณาของที่ประชุมคืออนุมัติหรือไม่อนุมัติ เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ จึงเรียนให้ที่

ประชุมทราบ และขอให้ท่านประธานฯ พิจารณาดําเนนิการตอ่ไปครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด          

จะอภปิรายหรือไมค่รับ เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผมนายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติขออนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายฯ งานก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนลําปาง-แม่ทะ 

ซอยดวงดี ผมเห็นว่า มีการตรวจสอบที่ดินใหม่ ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะที่ดินไม่ได้เป็นที่สาธารณะ 

แต่เมื่อตรวจสอบแล้ว การประมาณการค่าใช้จ่ายก็ลดลง จากประมาณการความยาวรวมบ่อพัก 218 เมตร 
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เหลือ 105 เมตร จากงบประมาณหนึ่งลา้นเก้าแสนกว่าบาท เหลือเพียงหนึ่งล้านสองพันบาท ในส่วนตัว

ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน และเทศบาลนครลําปางเราก็เน้นการบริการสาธารณะอยู่แล้ว    

ผมจงึเห็นดว้ยกับญัตตินี้ และจะยกมอือนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณฯ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด          

จะอภปิรายอีกหรอืไม่ครับ เชญิ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผมนายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จากญัตติที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอมานี ้  

ผมเข้าใจว่า สภาฯ แห่งนี้ ได้เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายไปแล้วจากงบประมาณเดิม ซึ่งตาม

เหตุผลและความจําเป็นตามเอกสารได้แจ้งให้ทราบแล้วในญัตติว่า ในเรื่องความจํา เป็นขั้นพื้นฐานของ

ประชาชนที่อยู่ตรงนัน้ คอ่นข้างใชเ้วลานานพอสมควร ซึ่งโครงการนีผ้มเคยนําเสนอ และเคยได้อภิปราย

ความต้องการของประชาชนในซอยนี้ ที่เขาต้องทนทุกข์ลําบากในเรื่องของการใช้ถนนในการสัญจร   

เข้าออก ในช่วงหน้าฝนก็ดี ที่ทําให้ติดหล่มอยู่บ่อยๆ ผมไม่ขัดข้องที่จะอนุมัติให้ดําเนินการแก้ไข 

เนื่องจากติดข้อจํากัดในเรื่องของสถานที่ทางราชการที่เราไม่อาจจะก้าวล่วงไปทําได้ งบประมาณ       

ก็ลดลงร่วม 9 แสนบาท ก็ถือว่าเป็นการดีที่เราใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนได้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ดีกว่าทําไปแล้วมีปัญหาทีหลัง แต่ก็อยากจะฝากนะครับว่า เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว ควรจะต้องรีบ

ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยในซอยนี้ได้รับความสะดวกในการให้การสนับสนุน   

ในเรื่องของสาธารณูปโภคได้ดียิ่งขึน้ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผมนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ความจําเป็น

ของถนนก็ดี ความเดือดรอ้นของประชาชนในละแวกนั้นก็ดี เชื่อว่าเขาก็ยังเดือดร้อนอยู่ต่อไป ความหวัง

ที่จะได้ใช้ถนนที่มีสภาพดีก็คงจะใช้เวลาอีกนานพอสมควร ในญัตตินี้ก็มีการขอแก้ไขที่สําคัญที่สุด      

ไม่น่าเชื่อว่า ระยะทางหดไปเกินครึ่งหนึ่งหรอื 50% จากเดิมความยาว 218 เมตร แก้ไขเป็นเหลือ 105 เมตร 

จริงๆ น่าจะต้องตําหนิทั้งฝ่ายบริหาร ไม่ทําการตรวจสอบให้ดีเสียก่อน ทั้งๆ ที่มีระยะเวลาเหลือเฟือ 

เบิกตัดปีก็แล้ว แต่เพิ่งจะมายื่นญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคราวนี้ แสดงถึงความไม่รอบคอบไม่รัดกุม     

ซึ่งกระผมเองก็เคยเรียนท่านประธานฯ ในสภาฯ แห่งนี้แล้วว่า การร่างงบประมาณทั้งหลายทั้งปวง  

ต้องมีความละเอียดรอบคอบเพียงพอ มีแบบแปลน แผนผังที่ชัดเจนพร้อมที่จะดําเนินการประกวดราคา

ได้หลังจากงบประมาณนั้นได้ผ่านสภาฯ ไปในเวลาอันไม่ช้า นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ถึงแม้ว่าเงินจะ

หายไปเกือบครึ่งก็ตาม ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเตือนใจฝ่ายบริหาร ว่าควรจะต้องทําอะไรให้รอบคอบกว่านี้   

ในญัตติอีกเรื่องหนึ่งก็เช่นเดียวกัน แต่นั่นก็พอจะอนุโลมได้ ถนนมันสั้นไปเพียงเล็กน้อย แต่ถนนสายนี้

ผมก็ยังแปลกใจ ไม่น่าเชื่อ หายไปเกินครึ่ง 105 เมตร คูณด้วย 2 ก็เป็น 210 เมตร ความยาวตาม

งบประมาณเดิม 218 เมตร ก็เกินครึ่ง แต่อย่างไรก็ดี เมื่อญัตตนิีเ้ข้ามาก็เชื่อว่าคงจะได้รับความเห็นชอบ 
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ซึ่งกระผมเองก็ให้ความเห็นชอบอยู่แล้ว ก็อยากจะขอให้ฝ่ายบริหารได้เร่งรัดเร็วที่สุดเพื่อให้เป็นไปตาม

แผนงานที่จะทําให้ถนนสายนีไ้ด้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในย่านนั้นต่อไป โดยรวดเร็ว ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด          

จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี 

ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ ในญัตติที่ 5.3 ญัตติ  เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง      

คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการขยายเวลาเบิกตัดปี) ในแผนงาน

เคหะและชุม งานไฟฟ้าถนน สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขฯ โปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบให้แก้ไขฯ 16 เสียง 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ  

โปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มคีรับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมจํานวน 16 เสียง มีมติเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการขยายเวลาเบิกตัดปี) ในแผนงานเคหะ

และชุม งานไฟฟ้าถนน ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี, งดออกเสียง 3 คน 

5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

ข้อ 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน เชญิ ผูเ้สนอครับ 

นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนคร

ลําปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง    เสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี     

          งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอน

เงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงาน

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนริมน้ํา ซอยข้างบ้านเลขที่ 42/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 

42/2 งบประมาณตั้งไว้ 157,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี ้  
 

ค าชี้แจงเดิม ค าชี้แจงที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

- โครงการก่อสร้างถนนริมน้ํา ซอยข้างบ้านเลขที่ 

42/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 42/2 จ านวน 157,000 

บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนริมน้ํา ซอยข้าง

บ้านเลขที่ 42/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 42/2 โดยทํา

การก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาดกว้าง

ประมาณ 4.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาว

ประมาณ 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และ

งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-

2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้าที่ 

46 ลําดับที่ 22  

- ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการช่าง) 

- โครงการก่อสร้างถนนริมน้ํา ซอยข้างบ้านเลขที่ 

42/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 42/2 จ านวน 139,000 

บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนริมน้ํา ซอยข้าง

บ้านเลขที่ 42/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 42/2 โดยทํา

การก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาดกว้าง

ประมาณ 3.00-4.00 เมตร หรือตามสภาพ ความ

ยาวประมาณ 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร

ลําปาง  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-

2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้าที่ 

46 ลําดับที่ 22  

- ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการช่าง) 

 และขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในส่วนที่ลดลง ไปเพิ่มในแผนงานเคหะและชุมชน          

งานไฟฟ้าถนน งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 18,000 บาท 

เพื่อให้เพียงพอต่อการใชจ้า่ย รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบกับเอกสารแบบแปลนเทศบาล และประมาณราคา

ก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้ 
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ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้   

ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง      

คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 29 

เหตุผล 

       เนื่องจากความกว้างของถนนริมน้ํา ซอยข้างบ้านเลขที่ 42/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 42/2 ในพื้นที่

ก่อสร้างจริงมีความกว้างประมาณ 3.75-4.00 เมตร ซึ่งไม่ตรงกับคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายที่ได้ระบุ

ความกว้างของถนนไว้ประมาณ 4.00 เมตร ทําให้เทศบาลฯ ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างถนนได้ตาม

ความกว้างที่กําหนดไว้ ดังนั้น เพื่อคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ อีกทั้ง เพื่อให้โครงการ

ดังกล่าวสามารถดําเนินการได้สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้างจริง จึงจําเป็นต้องโอนเงินและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

   ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงินและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไข

เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 และข้อ 29 ตอ่ไป 

                                                                  ขอแสดงความนับถือ 

               (ลงช่ือ)        กิตติภูมิ นามวงค์      ผูเ้สนอ 

                   (นายกิตตภิูม ินามวงค์) 

            นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ

ได้ช้ีแจงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชญิครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่ เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน  กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ตามญัตติข้อ 5.4 ซึ่งผู้เสนอญัตติได้แถลงญัตติขออนุมัติโอนเงิน

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานเคหะ

และชุมชน งานไฟฟ้าถนน ตามหลักการและเหตุผลที่ได้แถลงไปแล้วนั้น เกี่ยวกับญัตตินี้มีระเบียบ          

ที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 กรณี เพราะในญัตติขออนุมัติโอนเงิน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณฯ 



41 

 

เพราะฉะนั้นในส่วนของญัตตินี้  ส่วนของการอนุมัติ โอนเงินนั้นก็จะไปเกี่ยวโยงกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เ ป็น

อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” และในส่วนที่เกี่ยวกับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ    

ในญัตติดังกล่าว ก็จะไปเกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 29 ว่า “การแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” และ

ญัตติดังกล่าวก็เป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการสภา ทั้งสองประเด็นตรงนี้ที่ประชุมต้องพิจารณา แล้วลงมติ

อนุมัตหิรอืไม่อนุมัต ิจากนีผ้มขอนําเรียนท่านประธานสภาฯ ได้ดําเนินการปรึกษาหารอืในที่ประชุมต่อไปครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย

หรอืไม่ครับ เชญิ นายแพทย์วัฒนา วานชิสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผมนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้เพียงแต่ 

ขอแก้ไขความกว้างของถนน จากเดิมที่กําหนดไว้ 4 เมตร เป็นระหว่าง 3 – 4 เมตร ทําให้พื้นที่ลดไปบ้าง

เล็กน้อย ในญัตติเรื่องนี้ก็มีสมาชิกบางท่านสอบถามผมว่า ตอนผ่านญัตติร่างงบประมาณนั้น ถนนสาย

นี้มีบ้านราษฎรอยู่กี่หลัง ผมก็เรียนไปว่า ผมจําไม่ได้ แต่ถ้าดูจากแผนผัง บ้านเลขที่ 42/1 และ 41/2 

แสดงว่ามีบ้านอยู่ 2 หลัง ถ้าดูตามทะเบียนราษฎร์นะครับ แต่ข้อเท็จจริงก็อยากจะถามผู้รู้ หากฝ่าย

บริหารจะตอบชี้แจงได้ก็จะเป็นการดีครับว่ามีบ้านกี่หลังเท่านั้นเอง ซึ่งก็ไม่ได้เป็นข้อจํากัด การที่

เทศบาลจะทําถนนให้ดีสักสายหนึ่งจะต้องมีบ้านราษฎรกี่หลัง มากน้อยแค่ไหน เราต้องดูสภาพ      

ตามความเดือดร้อน การที่บ้านน้อย แต่ถ้าถนนดี แถวนั้นก็อาจจะมีการปลูกสร้างอะไรเพิ่มเติมขึ้นก็ได้ 

ก็ทําให้ย้อนนกึไปถึง เชน่ โครงการถนนไร้ฝุ่น ผา่นมาจะสิบปีแล้ว ปัจจุบันก็ยังมีถนนไร้ฝุ่นอยู่กลางเมือง

อีกหลายเส้นทาง ซึ่งเดิมปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา แต่ก็ไม่มี ซอยตรงข้ามโรงแรม HOP INN ถนนพหลโยธิน  

ยังเป็นถนนลูกรังอยู่ ยิ่งถ้าฝนตกจะมีขี้โคลนออกมาบนถนนแอสฟัลท์ติค ทั้งที่เส้นทางถนนเส้นนี้      

ปากซอยจะเป็นร้านค้าข้าวเกรียงไกร ภาษีโรงเรือนเสียเต็มที่ ด้านในเป็นโกดังอีกสองโกดังใหญ่      

ภาษีโรงเรือนก็ให้เต็มที่ แต่ไฉนเลย ผมหาดูในแผนพัฒนา แต่ก่อนเคยมี และตอนหลังแผนนี้ไม่ปรากฏ   

ก็ทําให้เข้าใจได้ว่า แผนพัฒนาที่เขียนกันไว้อย่างสวยหรูและงดงามครบถ้วนนัน้ ไม่ได้เคยถูกมาจัดลําดับ

ความสําคัญใดๆ เลย ว่าจะต้องทําในปีไหน ท่านนึกอยากจะทําอะไรก็เอามาเพิ่มเติมในแผนเพื่อให้เข้า

ระเบียบกระทรวงเท่านั้นเอง นี่คือสิ่งที่ผมจะเอามาเปรียบเทียบกับถนนริมน้ําเส้นนี้ว่า ฝ่ายบริหาร    

ควรจะได้ปรับทัศนคติใหม่ในเรื่องนี้ ได้แล้ว ก็มี เรื่องที่จะนําเรียนท่านประธาน ฯ เพียงเท่านี ้            

ส่วนความเห็นชอบนั้นก็แนน่อน ต้องใหค้วามเห็นชอบ เพราะว่าราษฎรจะได้บรรเทาความเดือดร้อน ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด          

จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี 

ผมจะขอมตใินที่ประชุมนะครับ ในญัตติที่ 5.4 ญัตติ เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขฯ โปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 18 เสียง 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มคีรับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมจํานวน 18 เสียง  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในแผนงานเคหะและชุมชน     

งานไฟฟ้าถนน ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี, งดออกเสียง 1 คน 

5.5 ญัตติ เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการ

บริการชุมชนและสังคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 3 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 17,005,000 

บาท (สิบเจ็ดล้านห้าพันบาทถ้วน) 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

ข้อ 5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการบริการชุมชน

และสังคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน 3 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 17,005,000 บาท (สิบเจ็ดล้าน

ห้าพันบาทถ้วน) เชญิ ผูเ้สนอครับ 

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรี       

นครลําปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปางเพื่อการบริการชุมชนและสังคม 

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน 3 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 17,005,000 บาท (สิบเจ็ดล้าน

ห้าพันบาทถ้วน) 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่าย 

เงนิสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน จํานวน 3 โครงการ 

เป็นจํานวนเงนิ 17,005,000 บาท ตามหลักการและเหตุผล ดังนี ้
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หลักการ 

      เพื่อจัดให้มีและบํารุงทางบก ทางระบายน้ํา และบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างในเขตเทศบาล

นครลําปางให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14            

พ.ศ. 2562 มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53  (1) (7) มาตรา 51 (7) และมาตรา 50 (2)                       

อันเป็นการบริการชุมชนและสังคมด้านการสาธารณูปโภค ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้

จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของ

ประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ.2561 ข้อ 89 (1) ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 

26 ธันวาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑก์ารใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขออนุมัติใช้

จา่ยเงนิสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อกระทํากิจการดังกล่าว จํานวน 3 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 

17,005,000 บาท (สิบเจ็ดล้านหา้พันบาทถ้วน) 

เหตุผล 

1. ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 เป็นถนนในความ

รับผิดชอบของเทศบาลนครลําปาง เป็นเส้นทางสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา มีการจราจรหนาแน่น 

เนื่องจากถนนบุญวาทย์เป็นถนนที่ผ่านย่านธุรกิจที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลําปาง เป็นที่ตั้งของสถานที่

ราชการ สถาบันการเงิน ตลาด ร้านค้าต่างๆ มากมาย เป็นเส้นทางศูนย์กลางที่เชื่อมต่อไปยังถนนสายอื่นๆ 

ในเขตเทศบาลนครลําปาง ปัจจุบันเทศบาลนครลําปาง ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลําปาง 

ดําเนินการโครงการปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน โดยการดําเนินงานโครงการดังกล่าวได้มี

การขุดเปิดพืน้ที่ภายในถนนและทางเท้าหลายจุด เพื่อดันส่งท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน ก่อสร้างบ่อพักสําหรับ

สายไฟแรงสูงและสายไฟแรงต่ําบนผิวจราจร ซึ่งเมื่อดําเนินการในส่วนงานทั้งหมดแล้วเสร็จ จะมีการคืน  

ผิวถนนและทางเท้าให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิมโดยผู้รับจ้างของโครงการ แต่ผิวถนนและทางเท้า

จะไม่เรียบสม่ําเสมอกันตลอดทั้งสาย เนื่องจากเป็นการซ่อมปะ ผิวทางเฉพาะที่มีการขุดเท่านั้น ซึ่งอาจจะ

ทําใหเ้กิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาได้ และการไฟฟ้าฯ จะทําการรื้อถอนเสาไฟฟ้าทั้งหมดออกจากทางเท้า 

ทําให้ถนนบุญวาทย์ไม่มีแสงสว่างในเวลากลางคืน จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของ   

ถนนบุญวาทย์ จํานวน  2 รายการ ได้แก่ ปรับปรุงทางเท้า และปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวก ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมจราจร 

และเพื่อใหเ้มอืงมีความน่าอยู่สวยงาม 

 2. เนื่องจากบริเวณถนนเลียบแม่น้ําวัง (กองฮิมวัง) ในเวลากลางคืนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ      

ต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
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ในเส้นทางดังกล่าว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืน ไฟฟ้า  

แสงสว่างทําให้ผู้ขับขี่ มีทัศนะวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้น ทําให้เกิดแสงสว่างบริเวณทางแยก  

ทางร่วม ทางโค้ง และบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางเดินรถ แสงสว่างจะช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น   

มีประโยชน์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่เขตชุมชน ป้องกันอาชญากรรมให้กับคนเดินเท้าได้อีกด้วย     

และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศนบ์ริเวณเลียบแมน่้ําวังให้มคีวามสวยงามมากยิ่งขึ้น  

 3. ถนนตลาดเก่า เป็นถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลนครลําปาง เป็นเส้นทางที่มีอาคาร

สถาปัตยกรรมเก่าตั้งอยู่บนเส้นทางสายดังกล่าวมากมาย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อของจังหวัดลําปาง 

(ถนนคนเดินกาดกองต้า) เทศบาลนครลําปางได้ทําข้อตกลงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลําปาง   

ในการดําเนินโครงการเก็บสายไฟฟ้าบริเวณถนนตลาดเก่าทั้งสาย โดยการไฟฟ้าฯ จะทําการรื้อสายไฟฟ้า

ออกจากเสาไฟฟ้า และจะทําการรวบเก็บสายไฟฟ้ากับอาคารตลอดทั้งสายทาง ซึ่งจะทําการรื้อถอนเสา

ไฟฟ้าทั้งหมดออกจากบริเวณดังกล่าว ทําให้ถนนตลาดเก่าไม่มีแสงสว่างในเวลากลางคืน จึงจําเป็นต้อง

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนนตลาดเก่า เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน      

ในเวลากลางคืน ไฟฟ้าแสงสว่างทําให้ผู้ขับขี่ มีทัศนะวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้น ทํา ให้เกิด   

แสงสว่างบริเวณทางแยก ทางร่วม ทางโค้ง และบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางเดินรถ แสงสว่าง

จะช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น มีประโยชน์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่เขตชุมชน ป้องกันอาชญากรรมให้กับ

คนเดินเท้าได้อกีด้วย และเพื่อใหเ้มอืงมีความสวยงามมากขึ้น 

ทั้งนี้ เพื่อบริการชุมชนและสังคมด้านการสาธารณูปโภคและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

เป็นการเร่งด่วน และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง       

แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 3 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 17,005,000 บาท (สิบเจ็ดล้านห้าพันบาทถ้วน) 

รายละเอียด ดังต่อไปนี ้
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หน่วยงาน แผนงาน งาน 
โครงการ 

ล าดับที่ รายละเอียด 

สํานัก   

การช่าง 

 

 

 

 

 

 

เคหะ

และ

ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ไฟฟ้า

ถนน 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการปรับปรุงทางเท้าและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน      

บุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้าโรงเรียน

เทศบาล 3 

- โดยทําการปรับปรุงทางเท้า กว้างประมาณ 0.80-3.00 เมตร 

ยาวประมาณ 1,363 เมตร และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อม

อุปกรณ์ จํานวน 73 ชุด และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล 

จุดเริ่มต้นที่พิกัด 18.3061200, 99.5108600 จุดสิ้นสุดที่พิกัด 

18.3035900 , 99.5125440   งบประมาณ 14,347,000 บาท 

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ .ศ.  2561–2564 เพิ่ ม เติม /

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 

หนา้ที่ 3) 

สํานัก 

การช่าง 

เคหะ

และ

ชุมชน 

ไฟฟ้า 

ถนน 

2 โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนเลียบแม่น้ําวัง    

(กองฮิมวัง) 

- โดยทําการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมฐานตอม่อ และ

อุปกรณ์ จํานวน 42 ชุด และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล 

จุดเริ่มต้นที่พิกัด 18.1731800, 99.2954390 จุดสิ้นสุดที่พิกัด 

18.1737060 , 99.3011600   งบประมาณ 500,000 บาท (ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561–2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 5/2562 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 แนวทางที่ 4.1 หนา้ที่ 4) 

 

สํานัก   

การช่าง 

เคหะ

และ

ชุมชน 

ไฟฟ้า

ถนน 

3 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนนตลาดเก่า 

- โดยทําการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมฐานตอม่อ และ

อุปกรณ์ จํานวน 33 ชุด และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล 

จุดเริ่มต้นที่พิกัด 18.1733400, 99.3034600 จุดสิ้นสุดที่พิกัด 

18.1725690 , 99.2946100 งบประมาณ 2,158,000 บาท (ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 5/2562 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 แนวทางที่ 4.1 หนา้ที่ 5) 
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หมายเหตุ : เบิกจ่ายเงนิฝากสมทบ เงนิทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) 

เป็นการเรียบร้อยแล้ว ฎีกาเลขที่ 1737 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 จํานวน 9,230,263.07 บาท 

เช็ค ธกส. เลขที่ 29056799 

รายละเอียดประกอบแบบรายงานยอดเงินสะสมตามเอกสารแนบท้าย 

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

ของเทศบาลนครลําปาง จํานวนเงิน 17,005,000 บาท (สิบเจ็ดล้านห้าพันบาทถ้ วน) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ  

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561            

ข้อ 89 (1) ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ต่อไป 

                                                               ขอแสดงความนับถือ 

               (ลงช่ือ)        กิตติภูมิ นามวงค์      ผูเ้สนอ 

                   (นายกิตตภิูม ินามวงค์) 

           นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
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 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 

ได้ช้ีแจงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชญิครับ 

 นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานเลขานุการ 

สภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการ

บริการชุมชนและสังคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน 3 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 17,005,000 บาท 

(สิบเจ็ดล้านหา้พันบาทถ้วน) ซึ่งทางผู้เสนอญัตติได้แถลงญัตติไปเมื่อสักครู่นัน้ เกี่ยวกับญัตตินี้มีระเบียบ

ซึ่งเป็นสาระสําคัญที่ที่ประชุมจะต้องใช้ประกอบในการปรึกษาหารือก็คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ว่า “องค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้          

(1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการ

บริการชุมชนและสังคม หรอืกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการ

ที่จัดทํา เพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  

ไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย   

ในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นต้องดําเนนิการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่

ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

เสถียรภาพในระยะยาว” นอกจากนี้ ข้อ 89/1 กล่าวว่า “ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของ

รัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยและจําเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ โดยมี

ความจําเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าว     

ไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสํารองเงินสะสมตามข้อ 87 และ    

ข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสม

หรือเงินทุนสํารองเงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” นี่คือ

สาระสําคัญของระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับญัตตินี้ และผมขอเรียนว่าญัตติดังกล่าว     

ก็เป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการสภา ที่ประชุมก็พิจารณาและลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอนุมัติหรือ  

ไม่อนุมัติ ผมก็กราบเรียนท่านประธานฯ ในที่ประชุม หลังจากนี้ขอท่านประธานฯ ได้นําญัตตินี้

ปรึกษาหารอืต่อไปครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด             

จะอภปิรายครับ เชญิ นายสันติ เขียวอุไร 
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นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จากญัตติที่ทางฝ่ายบริหารได้ขออนุมัติ   

ใช้เงินสะสมของเทศบาลจํานวน 3 โครงการตามญัตติที่ได้เสนอเข้ามา ผมใคร่ขอแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับทั้ง 3 โครงการ อาจจะมีข้อสังเกตรวมถึงข้อเสนอแนะ ทั้ง 3 โครงการผมคิดว่าเป็นประโยชน์ 

นะครับ ก็คงจะเป็นเรื่องของความต่อเนื่อง ผมขออนุญาตอภิปรายในภาพรวมทั้ง 3 โครงการนะครับ 

โครงการแรกเป็นโครงการที่จะต้องปรับปรุงทางเท้า ถ้าดูจากตัวเลขใช้เงินสิบสี่ล้านกว่าบาทก็คงจะ

เยอะเหมือนกัน  ถ้าลองคิดจากภาพรวมคร่าวๆ จากเงินสะสมที่เรามีอยู่ เจ็ดร้อยกว่าล้านบาท หากคิด

เป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่าย ก็ใช้ไปแค่เพียง 2 เปอร์เซ็นต์ ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อย แต่ว่าจากที่เราเห็น

วันนี้ก็ดีหรือที่ผ่านมาก็ดี จากที่สภาฯ ได้อนุมัติให้ทางฝ่ายบริหารได้ทําการนําสายไฟลงใต้ดินใช้

งบประมาณไปเยอะ และอาจจะเห็นข่าวหรือกระแสสังคม ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ             

จะมีผลกระทบอะไรบ้าง จากคํายืนยันว่าโครงการถนนบุญวาทย์นั้นจะเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม     

ทางผู้รับเหมาจะต้องส่งมอบปรับปรุงพื้นที่ถนนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ แต่ก็จะมีผลกระทบในเรื่องของ

โครงการที่จะต้องดําเนินการใหม่คือเรื่องของแสงสว่าง ผมมีข้อสังเกตนิดหนึ่งว่า เพื่อเป็นการมอง      

ไปข้างหน้า เราทําสายไฟลงใต้ดินถนนบุญวาทย์ใช้เวลาอย่างรวดเร็วไม่ถึงปีจะเสร็จสิ้นแล้ว แต่การทํา

ถนนทางเท้าจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควร จะต้องใช้เวลาอกีเท่าไหร่ จะส่งผลกระทบอะไรบ้าง 

ตรงนีน้่าเป็นหว่งครับ เพราะยังไม่มีกําหนดการชัดเจน แต่ผมจะพูดถึงความคุ้มค่าก่อนว่า  ถ้าทําแล้ว

จะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง ก็แน่นอนว่าเมื่อเอาสายไฟลงใต้ดินแล้ว แสงสว่างไม่มีแล้ว ก็คงต้องเพิ่ม  

แสงสว่างปรับปรุงให้สวยงามตามที่ฝันไว้ว่าจะทําให้ถนนสายนี้เป็นแบบไหน ตามที่ขอไว้ครั้งแรก 

โครงการนี้ผมไม่ขัดข้องนะครับ ผมเห็นดีเห็นงามที่จะให้ทําเพราะเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องทํา เก็บสายไฟ

แล้วถ้าไม่ทําถนนหนทางให้ดแีล้ว และไม่มแีสงสวา่งที่ดีก็คงจะไม่มปีระโยชน์กับโครงการที่เราลงทุนไปแล้ว       

ส่วนโครงการต่อไปที่จะใช้เงินประมาณ 5 แสนบาทในการเพิ่มแสงสว่างให้กับถนนเลียบแม่น้ําวังหรือ

กองฮิมวัง ที่เรารู้จักกัน เงิน 5 แสนบาทก็คงไม่มากสําหรับการที่จะไปเพิ่มแสงสว่าง ความปลอดภัย 

และอาจจะไปส่งเสริมกิจกรรม ถนนเส้นนี้ที่เราเห็นกันทุกวันนี้ สายไฟมีอยู่ เสาไฟฟ้ามีอยู่ แสงสว่าง    

มีอยู่ แต่มีอยู่ข้างเดียว อีกข้างหนึ่งเป็นแม่น้ํา เรามีโครงการที่ทํามาเมื่อสมัยที่แล้ว ทําโคมไฟสวยๆ    

แต่พอทําเสร็จแล้วก็ถูกมือดีทําลายโคมไฟเหล่านั ้นจนใช้การไม่ได้ ทําให้มืดอยู่อย่างนั้นมาหลายปี  

โครงการนี้ผมใคร่ขอวอนสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้เห็นใจ เพราะผมไปสัมผัสกับการใช้ชีวิตของชุมชน      

ในบริเวณนีต้ลอด 2 ปีที่ผา่นมา เพราะได้มสี่วนรว่มกับทางจังหวัดที่ทําสตรีทอาร์ต ตั้งแต่หลังจวนผู้ว่าฯ 

ในการจัดกิจกรรมก็ประสบปัญหาตลอดในเรื่องของความไม่สว่าง ทํา ให้กิจกรรมที่ทางจังหวัด        

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจการของกาดกองต้าก็ต้องสะดุดไปเป็นบางครั้ง เพราะฉะนั้น      

ในอนาคตอันใกล้นี้ทราบว่าทางจังหวัดก็จะมีโครงการที่จะส่งเสริมถนนเส้นนี้ให้เป็นจุดบริการ จุดจัด

กิจกรรมประจําเดือนก็คือโครงการสตรีทอาร์ตของทางจังหวัด ซึ่งทุกวันเสาร์ที่หนึ่งของเดือนก็จะจัด

กิจกรรม คงเริ่มวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ที่ผ่านมาเราได้ไปขออํานวยความสะดวกเรื่องของแสงสว่างจาก

ไฟฟ้าบ้าง จาก ปภ. บ้างตลอดเวลา ถ้าเราเป็นเจ้าของพื้นที่เราสนับสนุนกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์    
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ต่อชาวบ้าน ตอ่การค้า ต่อกิจกรรมของจังหวัดที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในภายภาคหน้าได้ ผมก็คิดว่า

เราก็ควรจะทํา อีกโครงการหนึ่งเรื่องของการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนนตลาดเก่า ถ้าคิดดีทําดี   

คงไม่มีปัญหา โครงการเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ทั้งสิ้น สรุปในภาพรวมทั้ง 3 

โครงการ ทําอะไรก็ดีหมด ถ้าคิดที่จะทําดีนะครับ แต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากเป็นข้อคํานึง

คือว่า เรามีบทเรียนมาแล้วจากโครงการใหญ่ที่เราทําอยู่ขณะนี้ มีผลกระทบอะไรบ้าง การทําถนน

หนทางหรือการทําอะไรก็ดีที่ไปมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนที่อยู่ในเขตนั้น ผมคิดว่ าควร

จะต้องเอามาใส่ใจ ข้อควรคํานึงที่สําคัญคือ ก่อนที่เราจะทําโครงการนี้เราต้องทําอะไรบ้าง ก็ควร

จะต้องฝากข้อคิดนี้ไปทางฝ่ายบริหารว่า จากบทเรียนที่เราทํามาจากโครงการถนนบุญวาทย์ก็ดี       

ซึ่งโครงการนีก้็จะเกี่ยวข้องกับถนนบุญวาทย์ ก่อนที่เราจะดําเนินการเราต้องทําอะไรบ้าง ผมคิดว่าเป็น

สิ่งสําคัญที่ผู้เสนอโครงการจะต้องไปคิดและทํา และระหว่างดําเนินการที่ผ่านมาเรามีบทเรียนแล้วว่า 

เราทําแล้วในระหว่างโครงการ เราละเลยเรื่องอะไรบ้างจนเกิดผลกระทบต่อประชาชนในเขตที่

รับผิดชอบหรือได้รับผลกระทบในการทํางานของโครงการเรา และหลังโครงการเราจะทําอะไรบ้าง   

ผมคิดว่าโดยเฉพาะโครงการที่ 1 ที่ขอมาจะต้องกระทบในระยะยาว เราคงทราบดีนะครับว่า ถนนเส้นนี้

เราจะส่งเสริมให้เป็นถนนธุรกิจ แต่เมื่อได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ถนนที่แคบ ทํางานไม่สะดวก 

หรือผู้รับเหมาทํางานแล้วไม่เป็นไปตามสเปคหรืออะไรก็แล้วแต่ เป็นเรื่องของข้อกฎหมายข้อระเบียบที่

ทางเทศบาลจะต้องดําเนนิการ แตว่่าหลังโครงการเมื่อเกิดผลกระทบอย่างนี้แล้ว เราคิดหรือยังว่าเราจะ

เยียวยา หรือส่งเสริมสนับสนุนอะไรได้บ้าง ผมคิดว่าโครงการที่ 1 ในอนาคตจะต้องใช้เวลา ทําฟุตบาท

จะต้องไปกระทบหน้าบ้านเขาอีกแน่นอน ระยะเวลากี่เดือนจึงจะเสร็จโครงการ กว่าจะผ่านขั้นตอน

จัดซื้อจัดจ้าง หาผู้รับเหมา เมื่อถึงวันนั้น เมื่อทําแล้วจะกระทบอะไรอีก จากถนนบุญวาทย์ก็เหมือนกัน 

ผมไม่ทราบว่าบทบาทหนา้ที่เราทําได้มากน้อยแค่ไหน แต่ระหว่างที่เขาได้รับผลกระทบเรามีการเยียวยา

อะไรหรือไม่ ช่วยเหลืออะไรหรือไม่ หลังจากนั้นจะส่งเสริมหรือสนับสนุนอะไรกับเขาบ้างเพื่อที่จะเป็น

จุดเริ่มต้นในการพัฒนาธุรกิจย่านนั้น ตัวอย่างเช่น ผมไม่รู้ ว่าจะทําได้หรือไม่ แต่เป็นข้อเสนอแนะ     

เมื่อถนนบุญวาทย์เสร็จแล้ว เขาได้รับผลกระทบมาหลายเดือน เราจะทําอะไรให้เขาได้บ้าง ชดเชยอะไร

ได้บ้างในระหว่างที่เขาเสียไป ไฟฟ้าทําแล้วมสี่วนลดให้เขาได้หรือไม่ ไม่รู้ว่าเป็นอํานาจหน้าที่ใครนะครับ 

แต่ก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องคิดว่าทําอย่างนี้ได้หรือไม่ ภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่ สามารถที่จะ

ลดหย่อนหรือบรรเทาให้เขาได้บ้าง เพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการปลุกกระแสธุรกิจให้ดีขึ้นในอนาคต 

หรอืปัญหาเรื่องการสื่อสารที่ขุดแล้วขุดอีก ทางสื่อสารเขาจะสามารถสนับสนุนในระยะเวลาหนึ่งปีที่จะ

ฟื้นฟูนั้น สามารถลดค่าใช้จ่าย ค่าสื่อสารให้เขาได้ครึ่งหนึ่ง 80% 100% เพื่อที่เขาจะได้มีต้นทุนที่น้อย  

ในการฟื้นฟูธุรกิจของเขา ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ส่วนหลังนี้เมื่อเราคิดแล้วผมว่าสําคัญ 

สําคัญตรงไหน สําคัญที่จะต้องไปเริ่มเอาข้อหลังสุดไปบอกในระยะก่อนดําเนินการให้ประชาชนแถวนั้น

ได้รับทราบเข้าใจว่า เมื่อเราจะลงทุนทําเหล่านี้แล้ว เราจะต้องเสียอะไรบ้าง  เมื่อเสร็จแล้วเราจะได้

อะไรบ้าง ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทํา ทุกวันนี้เราละเลย เราคิดที่จะทําไปข้างหน้า แต่ไม่

คิดว่าเราจะทําอะไรเพื่อสนับสนุนเมื่อเขาเกิดผลกระทบ ผมมีข้อเสนอแนะ จากปัญหาที่ทางฝ่ายบริหาร
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ได้กรุณาให้ท่านปลัดได้ช้ีแจงเรื่องผลกระทบในการทํางานของถนนบุญวาทย์ เรื่องที่จะพูดนี้ก็เกี่ยวเนื่อง

กับถนนบุญวาทย์ เพราะจะต้องของบประมาณที่จะไปทําฟุตบาท ทําแสงสว่างให้กับถนนบุญวาทย์   

เรามีหน้าที่จะต้องรับรู้ปัญหาต่างๆ เสนอว่าเราน่าจะตั้งกองอํานวยการ ณ จุดที่ทํางานและ           

เป็นผลกระทบ เพื่อให้ชาวบ้านแถวนั้นได้รับทราบข่าวสารข้อมูล ผมเห็นอยู่ว่าเทศบาลลงเพจของ

เทศบาลเองทุกวัน ว่าพรุ่งนี้จะปิดถนนเส้นนั้นเส้นนี้ ผมก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้าง เพราะผมเปิดดู บ้าง       

ไม่เปิดบ้าง การใช้สื่อโซเชียลมีเดียก็ดี แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เขาไม่รู้ เราจะทําอย่างไรได้บ้าง เรามีรถ

ประชาสัมพันธ์ เราทําได้หรือไม่ ผมเคยเสนอเรื่องของการสื่อสารว่ายุคนี้รวดเร็วก็จริง ในเรื่องของการ

ใช้โซเชียลมีเดีย แตค่นที่ไม่ทันสมัยก็มีอกีเยอะที่เขาไม่ได้ใชโ้ซเชียลมีเดีย ในการดําเนินชีวิตหรือรับทราบ

ข้อมูลขา่วสาร การใชจ้ดหมายข่าวก็ดี การออกไปประชาสัมพันธ์ก็ดี ผมคิดว่าสําคัญ ทําไมเช้ามาเราไม่

มีรถประชาสัมพันธ์บอกให้เขาวา่ วันพรุ่งนีเ้ราจะปิดถนนเส้นนี้ วันนี้เราจะทําถนนเส้นนี้ ขุดตรงนั้นตรงนี้

ให้เขาได้รับทราบ ให้เขาได้เตรยีมตัวว่าต้องทําอะไรบ้าง จากที่ทราบปัญหามาคือเขาไม่ทราบ ตื่นเช้ามา

พบว่าถนนหน้าบ้านปิด เพราะเขาไม่ได้อ่านข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดีย แต่ถ้าเราประกาศ เรามีรถ

ประชาสัมพันธ์ เราออกประกาศทุกวันๆ ผมคิดว่าคงไม่เสียเวลามาก เพราะถนนไม่ได้ยาวหลายสิบกิโล 

ตรงนีก้็อยากจะฝากไว้ว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งหรือข้อเสนอแนะเรื่องการประชาสัมพันธ์ เพราะจะได้ลดเรื่อง

ของความขัดแย้ง หรืออารมณ์ของผู้ได้รับผลกระทบไปในตัว ซึ่งทั้ง 3 โครงการนี้ผมคิดว่าก็น่าจะช่วย

บรรเทา อย่างนอ้ยก็ได้ทําวา่ สง่เสริม สนับสนุนอะไรหลายๆ อย่างที่จะทําให้บ้านเมืองของเราได้พัฒนา

และเจริญรุง่เรอืงขึ้น ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

ทีเ่คารพ กระผมนายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมเองเห็นด้วยในโครงการ

ลําดับที่ 1 ที่อยากจะให้มีทางเท้าและแสงสวา่งเพื่อให้ประชาชนผู้ใชเ้ส้นทางมีความสะดวกและปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน แต่เมื่อผมพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ในญัตตินี้ผมของดออกเสียงนะครับ 

เนื่องจากว่าการที่เราจะทําทางเท้าก่อนที่จะทําถนนจะเกิดปัญหาคือ ปกติแล้วถนนกับทางเท้าควรจะ

เป็นสัญญาเดียวกัน ผู้รับจ้างรายเดียวกัน เพราะเป็นงานที่ต่อเนื่องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของ

ผิวจราจรกับทางเท้าจะต้องมีระดับที่แตกต่างกันพอสมควร เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้ทางเท้า 

ถ้าเราทําทางเท้าไปก่อนแล้วจึงมาทําถนน ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะมีความต่างระดับที่เกิดความปลอดภัย     

หรือไม่ อีกประการหนึ่งก็คือการที่เราทําสองครั้ง ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นสองครั้ง ทําทางเท้าเสร็จ  

ก็มีการทําถนนต่อ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าโครงการนี้ผมไม่เห็นด้วยที่จะทําทางเท้าไปก่อน ตามประเด็นที่

ผมได้นําเรียนให้ที่ประชุมทราบนะครับ ประการต่อมาในเรื่องของราคา ถ้าสมาชิกทุกท่านมีเอกสาร   

ในมือขอให้เปิดในแผ่นถัดไปที่มรีายการประมาณราคา งบประมาณ 14 ล้านกว่าบาทจะมีรายการที่แพง

อยู่สองรายการ คือ งานลําดับที่ 3 งานทางเท้า 5 พันกว่าตารางเมตร ตารางเมตรละแปดร้อยกว่าบาท 

เป็นเงิน 4 ล้านกว่าบาท รายการต่อไปที่มีราคาแพงจนน่าสงสัยก็คือ งานลําดับที่ 6 โคมไฟฟ้าพร้อม

อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 73 ชุดๆ ละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รายการเดียวนี้ใช้เงินไปถึง    
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สามล้านหกหมื่นกว่าบาท เสาไฟดวงโคมต้นละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ผมคิดว่าพวกเรา    

ทุกท่านเคยซื้อดวงโคม ก็เข้าใจว่ามีความสวยงามแต่ว่าราคาสูง ก็ไม่รู้ว่าทําไมราคาจึงสูง เพราะฉะนั้น

ผมจึงเห็นว่า ถ้าพูดถึงหลักการให้เกิดความปลอดภัยก็เห็นด้วย แต่ด้วยเหตุผลที่ผมชี้แจงในเรื่องของ

การทําทางเท้าไปก่อน และเรื่องของแพงด้วย และปัจจุบันก็ใกล้จะงบประมาณปี 2563 ผมคิดว่าเรารอ

บรรจุเป็นงบปกติไปก่อนก็ได้ มีเรื่องที่เราอาจกังวลใจคือเรื่องการรื้อทางเท้า ก็ไม่ได้หมายความว่า 

ระบบไฟถนนจะต้องรื้อทั้งหมด ก็รื้อเป็นแห่งๆ เราสามารถที่จะซ่อมคืนเพื่อให้ใช้งานได้ เพราะผมเห็น

ประมาณราคาของงานถนนก็มีงบที่จะซ่อมผิวทางที่เป็นร่อง ที่วางสายที่อยู่ขอบทางเท้า ตัวนี้ผมเห็น

แล้ววา่ มีงบในการซ่อมแซมหลายล้านบาท เพราะฉะนั้นทางเท้าตัวนี้ผมคิดว่ายังไงก็จะมีงบตัวนี้อยู่แล้ว 

เพราะการวางสายไฟและไม่ซ่อมแซมก็เป็นไปไม่ได้นะครับ อีกประการหนึ่ง เรียนตรงๆ ว่าปัญหาที่

เกิดขึ้นจากการทําถนน เมื่อเช้าท่านนายแพทย์วัฒนาฯ ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ได้ตั้งกระทู้ถาม  

เรื่องนี้ ก็ทราบว่าปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องที่อยู่บนถนนบุญวาทย์ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากมาย

กับการที่เทศบาลได้ทําโครงการสายเคเบิลลงใต้ดิน และฝ่ายบริหารก็ไม่เคยไปพบ ไปพูดคุย ไปชี้แจง 

บรรเทาความเดือดร้อน หรือให้ข้อมูลที่เกิดความมั่นใจ บรรเทาความทุกข์ใจของพี่น้อง เพราะฉะนั้น   

ผมคิดว่าท่านไม่ต้องทําเป็นคนใจดีที่จะทําโครงการนี้ให้ชาวบ้าน ผมคิดว่าปล่อยไปตามปกติ และต้อง

ขอชมท่านปลัดนะครับที่ลงไปแก้ไขปัญหา ผมเห็นออกข่าว ออกเฟสบุ๊คอยู่บ่อยๆ เรื่องการแก้ปัญหา 

ผมก็ขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับ ผมได้ลงพื้นที่มา ไปดูความเดือดร้อนก็ได้ทราบเรื่องตามที่ท่านสมาชิก

สภาฯ คุณสันติ เขียวอุไร ได้พูดถึง แม้ว่าทางเทศบาลจะได้ออกประกาศทางเพจของเทศบาลว่าจะขุด

หรือทําอะไรตรงไหน ก็ไม่เพียงพอครับ ต้องมีทีมที่จะไปบอกด้วยตัวเองหรือไม่ก็ต้องมีป้ายว่า วันนี้ปิด

ตรงนี้ ต้องปิดจริงๆ นะครับไม่ใช่ว่าตรงนี้ปิด ตรงนั้นเปิด แต่พอจุดที่บอกว่าเปิดก็กลายเป็นปิด 

ร้านอาหารหลายแห่งเขาเจง๊นะครับ เพราะเขาเชื่อในเรื่องที่เทศบาลว่าจะเปิด แต่พอถึงเวลาจริงๆ ก็คือ

ปิดตามอําเภอใจ และอาหารที่เตรียมไว้ขายก็ไม่ได้ขาย ก็ขาดทุน และที่ได้รับฟังมาอีกอย่างคือ เรื่องที่

ท่านปลัดฯ ได้พูดถึง ขออนุญาตอา้งไปในภาคเช้านะครับ เรื่องที่ได้ทําประชาพิจารณ์และชาวบ้านพอใจ 

เขาพอใจจริงครับ วันนั้นทางฝ่ายบริหารได้ไปชี้แจงว่าจะทําเป็นช่วงเป็นท่อน พอเสร็จท่อนแรกก็จะไปทํา      

ท่อนสอง แต่ที่เดือดร้อนก็คือทําหัวท้ายทีเดียวเลยครับ เสร็จแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเดินรถ การค้า  

การขายต่างๆ เข้ามาด้วย เพราะฉะนั้นต่างๆ เหล่านี้ ผมจึงของดออกเสียงนะครับทั้งๆ ที่ผมเห็นด้วยกับ

โครงการที่จะทําให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ทางเท้า ผมคิดว่างบตัวนี้อาจจะล่าช้าไปสัก

นิดหนึ่ง แต่ก็คงไม่ถึงขั้นทําให้พี่น้องเดือดร้อนหรอกครับ เพราะว่าทางเท้าส่วนใหญ่ยังใช้งานได้อยู่      

ก็มีเพียงเท่านี ้ขอบคุณครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด          

จะอภปิรายอีกหรือไม่ครับ เชญิ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

 นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผมนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เงินสะสมที่เทศบาล

นครลําปาง มีอยู่ 700 กว่าล้านบาท ใช้จริงๆ ได้ ณ ตอนนี้ 300 กว่าล้านบาทนั้น ถ้าหากว่าเป็น         
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สาธารณภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ผมก็คงจะให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ด้วยความเต็มใจ แต่ในญัตตินี้ที่จะ

ขอใช้จ่ายเงนิสะสมจํานวน 17,005,000 บาท (สิบเจ็ดล้านห้าพันบาทถ้วน) ใน 3 โครงการที่ได้เสนอต่อ

สภาฯ แล้วนั้น ฟังเหตุผลดูเหมือนจะดี แต่ถ้าอ่านให้ละเอียดแล้ว ไม่ดีไม่เข้าท่า ผมเรียนผ่าน          

ท่านประธานฯ ฝากถามฝ่ายบริหารว่า ท่านนายกก็ดี ท่านรองนายกก็ดี หรือใครก็ดี  มีข้อมูลอะไรที่จะ

ให้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ข้อมูลความจริงเกี่ยวกับญัตติเรื่องนี้  มีอะไรที่จะเพิ่มเติมให้สภาแห่งนี ้           

และสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เป็นเบื้องต้นก่อนครับ เพื่อผมจะได้อภิปรายต่อไป       

ขอเรียนท่านประธานฯ ทราบเท่านี้ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด          

จะอภปิรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มนีะครับ ฝา่ยบริหารจะชีแ้จงหรอืไม่ครับ ไม่ชีแ้จงนะครับ 

 นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ถ้าไม่มีแสดงว่าท่าน   

ให้ข้อมูลเพียงในกระดาษสิบกว่าแผ่นนี้เท่านั้น สิ่งที ่กระผมเรียนท่านประธานสภาฯ ไปเมื่อสักครู่ 

เหตุผลดูเหมือนจะดีแต่ไม่เข้าท่า อ่านบรรทัดต่อบรรทัด ประโยคต่อประโยคเป็นวาทกรรมที่เหลวไหล 

ไม่ได้ใช้อํานาจหน้าที่ทําให้สิ่งที่ควรกระทํา การที่จะเอาเงินสะสมไปทําทางเท้าความยาว 1 ,363 เมตร 

ยิ่งไปกระหน่ําซ้ําเติมความทุกข์ยากของประชาชน ไปทําลายระบบเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปีใหม่มาแล้ว ซ้ําเติม

ให้ประชาชนเกิดความเครียด ไปดูวัดสวนดอกตั้งศพไว้หนึ่งศพ ท่านประธานฯ อ่านดูได้เลย อ่านสวยหรู

เป็นวาทกรรมที่ไม่ผิดระเบียบ แผนมี เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน แต่ผมเรียนถาม         

ท่านประธานฯ ว่า ปกติในการขุดซ่อมอะไร ในนี้ท่านอ้างว่าเป็นการซ่อมปะผุ แต่ถามว่าถ้าเป็นรถยนต์

ไปซ่อมปะผุ สภาพจะดูสวยงามหรือไม่ สวยงามเรียบร้อย พ่นสีเรียบร้อย ขัดมันลงแลคเกอร์เรียบร้อย  

ถนนหนทางก็ดี เสาไฟฟ้าที่ถอนขึ้นก็ดี ทางเท้าที่จะต้องขุดยกอะไรก็ดี ย่อมต้องได้รับการปรับสภาพ  

ให้คืนพื้นผิว ในญัตตินี้เขียนว่าให้สภาพใช้การได้ คําว่า ใช้การได้ หมายความว่า ต้องเรียบ ไม่สูง ไม่ต่ํา 

ไม่สะดุด ไม่เป็นหลุม ไม่เป็นบ่อ ฝุ่นต้องไม่มี คงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับ แต่ถ้าหากว่าสภาพตอนนี ้

วันที่ 21 22 23 น้ําท่วม ฝนตก ไหนจะโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เฟสบุ๊ค  ไลน์ทั้งหลาย มีทั้งรถมอเตอร์ไซต์ 

รถยนต์ รถกระบะ ลอ้หนา้ตกหลุมอยู่หลายคัน เดอืดร้อนมาก น้ําท่วมจากถนน บางบ้านที่ต่ํา ก็กระเซ็น

เข้าไปท่วมได้ แต่ถึงแม้วา่ฝนไม่ตก แหง้แล้ว ฝุ่น ควันจากถนนก็เกิดขึ้น รถสี่ล้อยังพอไหว กระโดกกระเดกได้ 

แตร่ถมอเตอร์ไซต์หลายคันเหลือเกินที่ไปล้มบาดเจ็บ แต่เขาเหล่านั้นมีใจเมตตา ไม่ฟ้องร้องต่อเทศบาล 

อย่างที่ผมได้ตั้งกระทู้ถามก็ไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนว่า 1. ท่านจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 2. ท่านจะ

บรรเทาเบาบางผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างไร โดยเฉพาะผู้ทํามาค้าขายในย่านนั้น ไม่ได้มีคําตอบที่

ชัดเจนใดๆ และ 3. ท้ายที่สุดไม่มผีูใ้ดจะออกมารับผิดชอบ อํานาจหน้าที่มีครับ แต่ไม่ออกมารับผิดชอบ 

ผมคงจะไม่ไปแนะนําว่าควรจะทําอย่างไร แต่ผมจะดูในฐานะของตัวแทนประชาชนว่าตอนนี้เรา

เดือดร้อนอย่างไร ผู้ที่ควรจะต้องรับผิดชอบกลับไม่ทํา ท่านประธานฯ ทราบดี ทางเท้าหลายเส้นทาง

เหลือเกิน บางเส้นเพียงหนึ่งร้อยกว่าเมตร ทําแล้วร้านค้าแถวนั้นก็บ่น รื้อถอนกระเบื้องออกมาก็ทิ้ง  

ข้างร้านไว้สามวันเจ็ดวันแล้วจึงจะทําสักครั้งหนึ่ง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ผมไม่มีความเชื่อมั่นและไม่ไว้วางใจ

เทศบาลโดยเด็ดขาด ก่อนสงกรานต์หลงดีใจเพราะมีท่านปลัดคนใหม่เข้ามา เชิญชวนสมาชิกสภาฯ 



53 

 

บุคลากรไปทําความสะอาดถนนบุญวาทย์ ผมไปดูครับ ไปดูว่าทรายหยาบๆ โรยไว้เต็มถนนตั้งแต่หัว  

ถึงท้าย แล้วก็มีรถน้ําไปฉีด นั่นคือกิจกรรมก่อนสงกรานต์ไม่ว่ากัน เท่าที่ผมเจอทําเพียงครั้งเดียว ทําไม

จึงไม่ทําต่อเนื่อง และถ้าทําต่อเนื่องจะเป็นหน้าที่ของใครครับ ถ้าบริษัทผู้รับเหมาผู้รับจ้างจะใช้รถ

เทศบาล ก็ต้องจ่ายเงนิให้เทศบาล คา่น้ํา ค่าคนงาน ค่าใช้รถ เหมือนดั่งที่เอกชนเวลาขาดน้ําในหน้าแล้ง

ก็ขอความอนุเคราะห์ ใช้รถมายังเทศบาล เราก็ยอมจ่าย ค่าน้ําประปาด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงอะไรทั้งหลาย  

นี่เป็นตัวอย่าง อ่านดูในรายละเอียดตามนี้แล้ว ช่างน่าขัน เพราะฉะนั้นผมจึงไม่เห็นด้วย เหตุผลที่อ้างมา

นั้นเป็นสิ่งที่ต้องทําได้อยู่แล้ว ทําไมไม่ปล่อยให้ผู้รับจ้างเขาปรับสภาพถนนให้อยู่ในสภาพใช้การได้

ดังเดิมไปก่อน ให้สภาพเศรษฐกิจฟื้นสักหนึ่งปีจนถึงสงกรานต์ปีหน้า แล้วค่อยมาใช้เงินสะสม หรือตั้งใน

แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีก็ได้ ทั้ง 3 โครงการ โดยเฉพาะถนนบุญวาทย์นั้น ทุกปีจะเริ่มค้าขายดี

ตั้งแต่เดือนมกราคมมา โดยเฉพาะก่อนช่วงสงกรานต์นั้นค้าขายดีมาก เศรษฐกิจที่อื่นคนไม่คับคั่ง      

แตถ่นนบุญวาทย์ตัง้แต่ห้าแยกหอนาฬิกาไปจนถึงโรงเรียนเทศบาล 3 คึกคักตลอดเส้นทาง สิ่งที่ผ่านมา

ผมเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้คงจะทราบและเคยผ่าน ความเดือดร้อนนั้นกระทบไปทุกหย่อมหญ้า นักเรียน

นักศึกษา พ่อค้าประชาชนที่เคยสัญจรเส้นทางผ่านถนนเส้นนี้ ไม่ว่าจะไปธนาคารก็ดี ไปโรงเรียนก็ดี    

ซึ่งเป็นถนนสายหลักก็ได้รับความเดือดร้อน เพราะฉะนั้นถ้าจะไปทําทางเท้าอีก ผมยิ่งไม่มั่นใจใหญ่   

ท่านอย่าเอาเคราะห์ไปซ้ําเติมเขาอีกเลยครับ ให้เขาพักฟื้น ให้เศรษฐกิจดีซะก่อน เพียงแต่ฝ่ายบริหาร

จะต้องควบคุมดูแลให้เขาปรับสภาพถนนที่เป็นแอสฟัลท์ติกให้อยู่ในสภาพเดิม ราบเรียบ ใช้การได้   

ทางเท้าที่ขุด ที่เจาะ ที่ยกอะไรออกก็ทําให้ดีเหมอืนเดิม ไม่ต้องดีกว่าเดิมครับ เอาดีเท่าเดิมพอ ถ้าจะยกเสา

ขึน้มาก็เอาคอนกรีตปิดให้เรียบร้อย ไม่ใช่ทําแบบที่เราประสบปัจจุบัน ในโครงการที่ 2 อีก 500,000 บาท

นั้น ที่กองฮิมวัง ทําไมเมื่อห้าหกปีที่ผ่านมานั้นท่านจึงไม่ทํา โครงการลําปางสตรีทอาร์ตมีมากี่ปีแล้ว 

ตอม่อเทศบาลทําดีๆ สวยๆ ต้องถูกลบเพราะอะไร โคมไฟนั้นมีการทําเรื่องร้องเรียนมาบ่อยเหลือเกิน 

ไม่ได้รับการดูแลและแก้ไข โคมไฟที่แตกด้วยอะไรก็ตามแต่ ปล่อยให้มืดได้อย่างไร แล้วจะมาขอใช้เงิน

สะสมเพื่อปรับปรุงทําเร่งด่วน อ้างโน่นอ้างนี่อย่างสวยงาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อความ

ปลอดภัย แต่อีกไม่กี่เดือนจะมีการเลือกตั้ง มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว ก็จะ

เลือกสภาท้องถิ่น ผมไม่ว่า แต่อย่ามาใช้งบเงินสะสม ไม่สมควร ถามว่าห้าหกปีที่ผ่านมานั้นทําอะไร     

รู้ทั้งรู้ เห็นทั้งเห็นเรื่องร้องเรียนมาก็เยอะ แต่ทําไมไม่ทํา ก็เป็นคําถามว่าทําไมมายื่นเอา ตอนนี ้ 

โครงการถัดไป กาดกองต้า ผมเรียนท่านประธานฯ ว่า คนที่มากาดกองต้า เขาอยากมาดูของเก่า    

หรือของใหม่ครับ มีผู้ค้ากับชาวบ้านที่กาดกองต้ามาถามผมว่า เทศบาลจะทําอะไร เห็นข่าวว่าเขา     

จะมาตั้งตอม่อ ทําเสาไฟ เห็นมาวัดหน้าบ้านผม ผมก็เรียนไปว่า ผมยังไม่ทราบ แต่ถ้ามาอ่านดู        

จากญัตติแล้ว ท่านจะไปยัดเยียดอะไรใส่ในกาดกองต้าอีกเล่า คนที่เขามาเขาอยากจะมาดูสภาพ

ปัจจุบันนี้ ความเป็นจริงที่บ้านเมืองเขาไม่มีต่างหาก 2 ล้านกว่าบาท ผมรอฟังว่าท่านจะชี้แจงข้อมูล  

ความจริงอะไรเพิ่มเติมไหม ก็ไม่มี  ผมก็ไม่อยากจะถามว่า ไปทําประชาพิจารณ์หรือยัง ไปถาม           

ความต้องการเขาหรือยังไปถามสังคมทั่วไปหรือยังว่า คนมากาดกองต้าเขาอยากมาดูอะไร              

ไปดูข้อเท็จจริงหรือยังว่าตอนนี้มืดตรงแยกไหน ขโมยขโจรเยอะหรือไม่ กลางคืนเขาเดินกันได้หรือไม่    
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มีไฟสว่างพอหรือไม่ ทําลายเศรษฐกิจถนนบุญวาทย์ไม่พอ จะมาทําลายเศรษฐกิจกาดกองต้าอีกหรือ  

นี่เป็นคําถาม พอได้หรือยัง สะใจพอหรอืยัง ไม่เคยที่จะไปบอกเล่าเก้าสิบว่าผลกระทบเป็นวงจรอย่างไร 

จะใช้เวลาเท่าไหร่ ผมไม่มั่นใจเลยว่าท่านจะไปทําทางเท้าอกีพันกว่าเมตร แล้วยังจะปรับผิวถนนอีกจะใช้

เวลาอีกกี่เดือน กี่ปี สภาพเศรษฐกิจตอนนี้คือ การเงินไม่หมุนเวียนนะครับ นี่เป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถ   

จะยอมได้ ที่จะให้ใช้จ่ายเงินสะสมหรือ ถึงแม้ท่านจะยื่นญัตติเข้าในงบประมาณรายจ่ายประจําปี แต่ถ้า

ไม่มรีายละเอียด ไม่มเีหตุผลว่าท่านได้ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างเรียบร้อยครบถ้วน มีการบรรเทา

เบาบางประชาชนอย่างไร ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ท่านหนึ่งที่ได้ให้คําแนะนําที่ดีมากในเรื่องการบรรเทา

ความเดือดร้อน ลดภาษีโรงเรือน ท่านให้คําแนะนําที่ดี กระผมจะไม่เรียนสิ่งเหล่านี้ต่อท่านประธานฯ   

ผมเรียนว่าญัตติเหล่านี้ ผมไม่เห็นชอบอนุมัติ แล้วก็จะไปบอกเล่าให้ชาวบ้านรู้ว่า ถ้าผ่านเรื่องนี้ไปพวก

ท่านต้องรับกรรมไปอีกเป็นปีนะครับ ให้เขาได้พักผ่อน นอนตายอย่างตาหลับได้หรือไม่ ที่ผ่านมาเวลาไป

ขุดเจอท่อ น้ําประปา ก็ไม่ไหล ร้อนก็ร้อน ไฟฟ้าดับอีก นอนก็ไม่ได้ ค้าขายก็ไม่ดี สูดหายใจแต่ละครั้ง 

ฝุน่ละอองเข้าไปหน้าร้าน หลังร้าน เข้าไปถึงห้องนอนช้ันสอง ฝุ่นละอองเข้าไปหมด ท่านละเลยเพิกเฉย

ในสิ่งที่ควรทํา ฝากเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่า ชุดนี้บริหารงานแบบนี้ไม่ได้คํานึงถึงชีวิต

ความเป็นอยู่ของผู้คนในย่านนั้น และผู้คนที่ต้องใช้เส้นทางสายนี้ประกอบอาชีพ ไปทําธุรกิจส่วนตัว    

ไปหาหมอตามคลินิก เพื่อรักษาการเจ็บป่วย ไปธนาคารเพื่อฝากเงินหรือถอนเงินไปใช้หนี้ พังพินาศไป

หมดแล้ว ผมถามว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะฟื้นให้เขา เขาได้รับการดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขเพียงไร เมื่อเช้า

ผมเปิดไลน์มีการเชิญชวนให้ไปร้องเรียนที่ศาลากลางจังหวัด ก็ไม่ทราบผลประการใดนะครับ ก็จะไป

ติดตามดู ขอเรียนท่านประธานฯ เพียงเท่านี้ว่า ญัตตินี้ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับความเห็นชอบจาก  

ตัวกระผม ขอบคุณครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด          

จะอภปิรายอีกหรือไม่ครับ เชญิ นายจาตุรงค ์ พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ผมจะขออภิปรายเกี่ยวกับญัตติที่กําลังปรึกษาอยู่ ก็คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล       

นครลําปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน 3 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 

17,005,000 บาท (สิบเจ็ดล้านห้าพันบาทถ้วน) โดยรายละเอียดของโครงการตามที่ผู้เสนอญัตติ       

ได้แถลงไป ผมขออภิปรายตรงประเด็นตามหลักการ เพราะเสนอมาเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

โครงการที่ 1 เป็นโครงการปรับปรุงทางเท้าและระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณ     

ห้าแยกหอนาฬิกาถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 โครงการที่ 2 เป็นการก่อสร้างระบ บไฟส่องสว่าง      

ถนนเลียบแม่น้ําวัง (กองฮิมวัง) โครงการที่ 3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนตลาดเก่า     

ทั้ง 3 โครงการนี้ ถามว่าโครงการที่ผมเอ่ยไปนี้  เป็นอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่นหรือไม่ เพราะผมจะใช้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ผมเรียนชี้แจงไปคือข้อ 89 (1) จับประเด็น ผมเรียนต่อท่านประธานฯ ว่า 

การให้มแีละบํารุงทางบกทางน้ํา และการให้มแีละบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ปรากฏอยู่ใน
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พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ในมาตรา 50  (2) 

และมาตรา 53 (7) รวมถึงมาตรา 56 ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ของเทศบาล กฎหมายเขียนไว้ชัดเจน บัญญัติ

ไว้เลยว่า หน้าที่เหล่านี้ เช่น มาตรา 50 (2) บอกว่า “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหน้าที่

ต้องทําในเขตเทศบาลดังตอ่ไปนี ้(2) การให้มแีละบํารุงทางบกทางน้ํา” ส่วนมาตรา 53 บอกว่า “ภายใต้

บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (7) การให้มีและบํารุงการ

ไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น” มาตรา 56 บอกว่า “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่

ต้องทําในเขตเทศบาลดังตอ่ไปนี ้(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53 ซึ่งรวมถึงมาตรา 50 กฎหมายใช้

ว่าต้องทําครับท่านประธานฯ บังคับว่าหน้าที่อย่างนี้ต้องทํา เมื่อต้องทํา ผมว่าอยู่ในอํานาจหน้าที่       

ของเทศบาล และผมมาดูเรื่องทางเท้าแสงสว่างก็ทําเพื่อบริการชุมชนและสังคม โดยรู้กันอยู่ว่าทางเท้า

ของถนนบุญวาทย์ ตอนนี้ทําโครงการอยู่ มีการขุดอะไรต่างๆ ตามที่ข้อเท็จจริงปรากฏ ก็ต้องปรับปรุง 

ซึ่งผมคิดว่าต้องทําให้ดีขึ้น ก็บรรเทาความเดือดร้อน นี่คือตามพระราชบัญญัติเทศบาลครับ นอกนั้น   

ยังมีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2549 มาตรา 16 กําหนดอํานาจหน้าที่ของเทศบาลไว้ โดยมาตรา 16    

อยู่ใน (2) การจัดให้มแีละบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา (4) เรื่องการสาธารณูปโภคและ

การก่อสร้างอื่นๆ เมื่อเป็นหน้าที่ เมื่อตอ้งทําผมเห็นว่ามันเข้าองค์ประกอบของมาตรา 89 (1) ต่อมาผมดู

ในหลักเกณฑ์ข้ออื่นๆ ยังมีรายละเอียดของการรายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่ง  

ผู้แถลงญัตติได้แถลงไว้ เพื่อความชัดเจนตรงนี้ ผมขอกราบเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหาร    

ผมต้องการให้ผู้ตรวจสอบที่ลงชื่อในเอกสารได้แถลงยืนยันอีกครั้งหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ผมมอง       

ในเบื้องต้นผมดูหลักการในรูปแบบ การใช้จ่ายเงินสะสมบางทีคือต้องพร้อม แบบที่ยื่นมามีวิศวกร       

มีเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องลงชื่อเรียบร้อยครบถ้วน ดังนั้นในส่วนของผมที่ลุกขึ้นอภิปรายในญัตตินี ้

เนื่องจากเป็นอํานาจของสภาฯ ที่จะพิจารณาอนุมัติ ถ้าผมดูตามญัตติ ดูตามแบบ ดูแผน มีรายละเอียด

ครบถ้วน ประกอบกับ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562   

ในมาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้และมาตรา 67 (9) บัญญัติไว้เป็นหลักการว่า “รายจ่าย

อื่นใดที่จําเป็นต้องจา่ยในการปฏิบัติหนา้ที่หรอืตามข้อผูกพัน หรอืรายจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบ

ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้” นี่เป็นรายจ่ายที่เทศบาลอาจจ่ายได้ ฉะนั้นตรงนี้ถ้าผมพิจารณา

อย่างละเอียดรอบคอบตามหลักการของระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรื่องการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

โดยการอนุมัติของสภาท้องถิ่น ในเมื่อโครงการทั้ง 3 โครงการเป็นหน้าที่ของเทศบาล และจะต้องทํา   

มีเงินสะสมเพียงพอ มีการส่งเงินสมทบ มีการหักเงินสะสม เงินสํารองจ่าย ตามรายละเอียดที่แนบ 

ผมนายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอนุมัติครับท่านประธานฯ 

ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผมนายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ญัตติในข้อนี้ทั้ง 3 รายการ การที่จะใช้
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เงินสะสมไปดําเนินการ ถ้าเรามองดูคร่าวๆ ไม่ลงลึกในรายละเอียดบางทีก็อาจจะเห็นชอบที่จะอนุมัติ  

มีสมาชิกหลายท่านที่ลุกขึ้นอภิปรายในข้อที่ 1 เกี่ยวกับถนนบุญวาทย์ ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ในระยะ     

ที่ฟื้นตัว เพราะงานในถนนบุญวาทย์ก็ยังไม่แล้วเสร็จ และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 

ซึ่งจะเสร็จหรือไม่ก็ยังไม่มีใครตอบได้ เนื่องจากไม่มีผู้รับผิดชอบ ประเด็นที่ผมอยากจะชี้แจงว่าที ่     

ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง การที่ท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่ไปพาดพิงบอกว่าในแบบรายการต่างๆ เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ คือเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับ ผู้ออกแบบ วิศวกรหรือสถาปนิกผู้ดูแลในรายการเหล่านี้ได้

คํานวณแบบออกมาอย่างถูกต้องเพราะลงลายมือชื่อรับรองไว้แล้ว ก็คงจะรู้ว่าใครต้องรับผิดชอบ     

ถ้าเกิดมีปัญหา เผอิญมีอีกรายการหนึ่งที่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ ผมชอบตัวเลข ผมจึงเอามาดู 

รายการเสาไฟฟ้าตั้งแต่โครงการที่ 1 ปรับปรุงทางเท้าและแสงสว่าง จะติดตั้งเสาไฟฟ้าตามแบบที่แนบ

มาให้เราทราบ มวีิศวกร สถาปนิกลงชื่อรับรองถูกต้อง ประเมินราคาไว้ 73 ชุดๆ ละ 50,000 บาท รวม

เป็นเงิน 3,650,000 บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นี่คือรายการที่ 1 รายการที่ 2 โครงการ

ไฟฟ้าริมน้ํา กองฮิมวัง 42 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

รายการที่ 3 ในกาดกองต้า 33 ชุดๆ ละ 40,000 บาท เป็นเงิน 1,320,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสอง

หมื่นบาทถ้วน) ผมก็ดูอีกว่า สว่นประกอบในรายการด้านวิศวกรรมในการก่อสร้างของแต่ละชุด จะต้อง

มีรายการของเสาตอมอ่รองรับ หรอืเสาไฟฟ้า บังเอิญนะครับว่า รายการที่ 1 ของถนนบุญวาทย์ ซึ่งเป็น

ถนนหลักว่ากันเป็นชุดเลย ชุดละ 50,000 บาท ไม่ทราบว่าตกเสาตอม่อไปหรือไม่ จะไปตั้งยังไง        

ขอความกรุณาตรวจสอบดูด้วยครับ นี่เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แล้วจะให้ผมไปรับรองไปอนุมัติได้อย่างไร 

ถ้าจะทําให้ละเอียดขอเสนอแนะว่า ไม่ต้องใช้งบสะสม ให้เอาไปแก้ไขใหม่ขอในงบประมาณประจําปี    

ทําให้สวยงามเลยครับ ถนนบุญวาทย์ใช้เงินในการก่อสร้างสายไฟฟ้าลงดิน รวมกับค่าใช้จ่ายของ     

การไฟฟ้าแล้วเกือบร้อยล้านบาท ผมว่าท่านไปทําต้นละแสนบาทเลยก็ได้ เอาให้ดูเท่ ดูงาม เป็นจุดเด่น

เป็นไฮไลท์ เป็นแลนดม์าร์คของจังหวัดลําปาง ผมจะไม่ว่าสักคํา ทําให้ดี ทําให้ละเอียดกว่านี้ นี่แสดงถึง

ความบกพร่องและจงใจเร่งด่วนอะไรไม่ทราบที่จะมาใช้งบสะสม ซึ่งผมคิดว่างบสะสมนี้น่าจะใช้ในกรณี       

ที่ความจําเป็นของบ้านเมืองจริงๆ เช่น ตอนนี้เป็นหน้าฝน เกิดมีวาตภัย บ้านราษฎรเกิดความเสียหาย 

ต่างๆ เหล่านี้น่าจะเตรียมไว้ แผ่นดินไหวก็ใกล้เข้ามาแล้ว ผมว่าน่าจะใช้ในส่วนนี้ แต่ถ้าจะอ้างถึง       

ข้อกฎหมาย ก็ถูกต้องหมดครับ แต่ผู้ปฏิบัติจะเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องหรือไม่ เราต้องมีคนตรวจสอบ 

ฉะนั้นการที่เราเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง การตรวจสอบมันชอบแล้ว ท่านได้ใช้เงินภาษีของ

ราษฎรไปได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆ ขอให้ท่านลองดูในราคาตอม่อถนนริมน้ํา ชุดละ 2,000 บาท 

ตอมอ่ถนนกาดกองตา้ ชุดละ 3,400 บาท แต่ถนนบุญวาทย์บอกแต่เป็นชุด ไม่มีตอม่อแล้วจะเอาเสาไป

ตั้งไว้อย่างไร หรือว่าทั้งชุดรวมตอม่อ ถ้าจะให้ผมสรุปคือ ตอม่อละหมื่นบาท ถ้าตอม่อเฉยๆ ราคา

ตอมอ่ละหมื่นบาท แพงเกินไปครับ และเรง่ดว่นด้วย ผมอยากจะให้ทําละเอียดกว่านี ้ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออภิปรายญัตติขอใช้   
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เงินสะสมทั้ง 3 โครงการนีน้ะคะ จากที่ฟัง ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านจาตุรงค์ พรหมศร ได้อภิปรายในแง่

ของข้อกฎหมาย เพราะท่านเป็นนักกฎหมาย ท่านก็จะเน้นว่าข้อกฎหมายให้ทําได้ กฎหมายบอกว่า  

ต้องทํา ทําได้ ตรงนี้ไม่มีข้อกังขานะคะว่ากฎหมายให้ทําได้ แต่ถ้าเรามองในแง่ของรัฐศาสตร์        

ความเหมาะสม ความสมควร เหมาะสมหรือไม่ ทุกวันนี้ประชาชนพี่น้องถนนบุญวาทย์ก็เดือดร้อนมาก

พอแล้ว การที่ท่านมาทําโครงการเพื่อจะทําฟุตบาท เสาไฟต่อจากโครงการนี้ เป็นการซ้ําเติม       

ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบริเวณถนนบุญวาทย์  ให้ เขาทํามาค้าขายได้ไม่สะดวก              

แล้วประชาชนต้องรับผลกระทบนีอ้ีกกี่ปี จงึจะจบสิ้นในการทําโครงการที่ถนนบุญวาทย์ ทําไมท่านไม่ทํา

ให้รอบคอบตั้งแต่แรก เพราะรู้อยู่แล้วว่า ขุดถนนก็ต้องซ่อมฟุตบาท ท่านเอาเสาไฟออกก็จะต้องมี     

เสาไฟแสงสว่าง และทราบมาว่ามีอีกโครงการหนึ่งทําผิวถนนใหม่ ยังไม่เข้ามา ก็จะมาซ้ําเติมพี่น้อง   

บนถนนบุญวาทย์อกีโครงการหนึ่ง ไม่ทราบว่าสองปีจะแล้วเสร็จหรอืไม่ คนที่ค้าขายบริเวณถนนบุญวาทย์

จะอยู่รอดปลอดภัยกันหรือไม่  ถ้าคนที่กู้เงินมาก็ต้องจ่ายดอกเบี้ย ถ้าคนเช่าร้านค้าก็ต้องจ่ายค่าเช่า  

ทุกเดือน แล้วมาปิดถนนและทําโครงการต่างๆ มาจ่อรออีก 2-3 โครงการแบบนี้เขาจะค้าขายกัน

อย่างไร เศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้ว เราภาครัฐยังไปซ้ําเติมให้ประชาชนเดือดร้อนกันเข้าไปอีก ในแง่มุมของ

รัฐศาสตร์ เรื่องความเหมาะสม ก็ไม่สมควรที่จะไปทําตอนนี้ แล้วท่านก็ไม่รอบคอบในการเตรียมงาน 

วางแผนโครงการ ถึงการของบประมาณเข้ามาเลย ทําเป็นกระท่อนกระแท่น โครงการที่ทําก็ไม่มีความ

รับผิดชอบ เมื่อท่านนายแพทย์วัฒนาได้เรียนถามเป็นกระทู้ ผู้บริหารก็ไม่ตอบว่าท่านจะรับผิดชอบ

อย่างไร และท่านก็ไม่เคยลงไปเดินถนนบุญวาทย์เลยว่าชาวบ้านเดือดร้อนอย่างไร ไปเห็นกับตา ไปฟัง

กับหูว่าเขาเดือดร้อนกันอย่างไร ไม่ใช่นั่งฟังจากรายงาน หรือไปออกชุมชนไปโครงการต่างๆ รอบๆ   

ชานเมือง ไม่เข้ามาในเมอืง เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าผลกระทบเป็นอย่างไร ทุกวันนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะคะ 

ท่านลองเดินซักวันตั้งแต่ห้าแยกจนถึงตลาด ไปดูว่าร้านค้าปิดไปกี่ร้านแล้ว ขายไม่ได้เลย แล้วยังไม่ไป

อํานวยความสะดวก ไม่ไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ในเรื่องของการจราจร ในเมื่อจําเป็นต้องปิดถนน 

ประชาชนเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นโครงการที่ต้องได้รับผลกระทบ แต่ผลกระทบนั้นต้องได้รับการแก้ปัญหา

และเยียวยา ทําไมไม่ไปประสานกับตํารวจจราจรในเรื่องของการเดินรถเข้าออก หรืออาจจะอนุญาต  

ให้สวนทางได้บางช่วงบางเวลา หรือการอนุญาตให้จอดรถได้บางช่วงบางเวลา ฝั่งไหนที่ไม่ยึดติดกับ  

กฎจราจรของถนนบุญวาทย์วา่วันคู่วันคี่ตอ้งจอดฝัง่นัน้ฝ่ังนี ้นี่เป็นการยืดหยุ่นช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้อง

ประชาชนได้ และขอตั้งข้อสังเกตอีกหนึ่งคือ ทั้ง 3 โครงการนี้เป็นโครงการเสาไฟฟ้าทั้งหมด จะรอดูว่า   

ผู้รับจ้างหรือการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นรายเดียวกันทั้งหมดหรือไม่ เพราะเป็นเสาไฟฟ้าทั้ง 3 โครงการ 

และราคาก็แพงผิดปกติอย่างที่ท่านสมาชิกสภาฯ สมบูรณ์ ได้ตัง้ขอ้สังเกตไว้ว่า ชุดหนึ่งราคาถึง 50,000

บาท และอกีโครงการหนึ่งชุดละ 40,000 บาท แต่แยกตอม่อออกไป 3,400 บาท ถ้านับเป็นชุดก็ชุดละ 

43,400 บาท (สี ่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตั้งข้อสังเกตได้ชัดเจนว่าแปลกๆ ในโครงการทั้ง 3  

โครงการนี ้ โดยส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วยที่จะใช้เงนิสะสมกับทั้ง 3 โครงการนี้ ขอบคุณคะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  

อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่ชี้แจงนะครับ เมื่อไม่มีท่านใด   
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จะอภปิรายแล้ว ตอ่ไปผมจะขอมตใินที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่  ข้อ 5.5 ญัตติเรื่อง 

เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคมด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน จํานวน 3 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 17,005,000 บาท (สิบเจ็ดล้านห้าพันบาทถ้วน) 

เนื่องจากในญัตตินี้ได้ขออนุมัตมิาจํานวน 3 โครงการ ผมจะขอมตทิีละโครงการนะครับ 

โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงทางเท้าและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่

บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 งบประมาณ 14,347,000 บาท (สิบสี่ล้าน

สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุง

ทางเท้าและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้าโรงเรียน

เทศบาล 3 งบประมาณ 14,347,000 บาท (สิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สมาชิกท่านใด

อนุมัต ิโปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัต ิ10 เสียง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ      

โปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัต ิ 4 เสียง 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมจํานวน 10 เสียง มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง 

เพื่อการบริการชุมชนและสังคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงทางเท้าและระบบไฟฟ้าส่อง

สว่าง ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 งบประมาณ 

14,347,000 บาท (สิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ไม่อนุมัต ิ4 เสียง , งดออกเสียง 5 คน 

โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนเลียบแม่น้ าวัง (กองฮิมวัง) 

งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้าง

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนเลียบแม่น้ําวัง (กองฮิมวัง) งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ โปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัต ิ11 เสียง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ       

โปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัต ิ 2 เสียง 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมจํานวน 11 เสียง มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง 

เพื่อการบริการชุมชนและสังคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนเลียบ

แม่นํ้าวัง (กองฮิมวัง) งบประมาณ 500,000 บาท (หา้แสนบาทถ้วน) ไม่อนุมัต ิ2 เสียง , งดออกเสียง 6 คน 
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โครงการที่  3   โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนนตลาดเก่า 

งบประมาณ 2,158,000 บาท (สองล้านหน่ึงแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนนตลาดเก่า งบประมาณ 2,158,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น

แปดพันบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดอนุมัติ โปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัต ิ11 เสียง 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ        

โปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัต ิ 3 เสียง 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมจํานวน 11 เสียง มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง 

เพื่อการบริการชุมชนและสังคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ

ถนนตลาดเก่า งบประมาณ  2,158,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ไม่อนุมัติ   

3 เสียง , งดออกเสียง 5 คน 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรอืไม่ครับ เชญิ คุณอมลยา  เจนตวนิชย์  

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ก่อนอื่นจะขออนุญาต

ท่านประธานฯ แสดงภาพถ่าย (ประธานอนุญาต) เรื่องศาลหลักเมือง ในฐานะนายกเทศมนตรี             

นครลําปาง ท่านได้ตั้งกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองขึ้นมา และไปเรี่ยไรเงินชาวบ้าน  ในภาคเช้า        

ท่านสมาชิกสภาฯ ร้อยเอกศักดิ์ชัย ขออนุญาตเอ่ยนามนะคะ ได้ตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้ ท่านก็บอกว่า

โครงการนี้สําเร็จลุล่วงเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ท่านไปตั้งกองทุนขอรับบริจาคเงินจากประชาชน         

เคยสอบถามในสภาฯ แห่งนี้ไปหลายครั้งแล้วว่า ท่านรับบริจาคเงินมาเท่าไหร่ และใช้จ่ายอะไรไปบ้าง  

แต่ก็ไม่เคยได้รับคําตอบ เมื่อโครงการสิ้นสุดแล้ว ท่านควรสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายทั้งหมดให้พี่น้อง

ประชาชนทราบว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ มีเหลือหรือไม่ หรือติดลบ ประชาชนที่เขาบริจาคเงินมาเขาควร    

จะทราบ ก็รู้สึกว่าจะขอเป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่สาม ก็ไม่แน่ใจว่าท่านนายกฯ จะกรุณาทําบัญชีชี้แจง 

ให้ประชาชนได้ทราบหรือไม่นะคะ ประเด็นต่อมาเรื่องเอกสารของการขอรับบริจาคเงินจากพี่น้อง

ประชาชน บอกว่าจะนําเงินไปทําปูนปั้นพญานาคแบบล้านนา ซึ่งในข้อจริงจากรูปภาพที่ถ่ายมา       

ตรงบริเวณบันไดขึ้นศาลหลักเมือง ไม่ใช่พญานาคนะคะ พญานาคต้องไม่มีขา แต่ปูนปั้นนี้มีขา ไม่ใช่

พญานาค ไม่ใชศ่ลิปะล้านนา ไปปรึกษาท่านผู้รู้มาบอกว่าเป็นพญาลวง เพราะมีขา เป็นศิลปะของไทลื้อ 

ตามเอกสารของโครงการบอกว่ารูปแบบการจัดสร้างเป็นศิลปะของล้านนา วัดพระธาตุลําปางหลวง

ผสมผสานกัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเอกสารที่ชี้แจงไม่ตรงกับความเป็นจริง และอีกประเด็นหนึ่งเรื่อง  
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ประตูไม้ ท่านบอกว่าเป็นประตูไม้แกะสลักลงลักปิดทอง ประตูไม้ด้านนอกลงสีทองบานละ 150,000 บาท 

8 บาน ไปดูของจริง ประตูไม้ไม่ได้แกะสลัก ทาสีทองเฉยๆ เอาเงินเขาไปแล้วทําอย่างนี้หรือคะ เงินก็ไม่

ชี้แจง ของก็ไม่ตรงสเปค โครงการก็เสร็จแล้ว ควรจะสรุปชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบบ้างว่าเอาเงิน

เขาไปทําอะไรนะคะ ขอบคุณค่ะ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่ เคารพ กระผมนายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ต้องขออนุญาต           

ท่านประธานสภาฯ พูดย้อนหลังไปนิดหนึ่ง ในญัตติเมื่อสักครู่นี้ ท่านประธานฯ อนุญาตนะครับ 

(ประธานอนุญาต) ขอย้อนไปว่าเหตุผลที่ผมงดออกเสียง คือ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ พูดถึงระเบียบ 

เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ถูกต้องหมดครับ แต่ที่ผมงดออกเสียงผมก็มีเหตุผลของผม      

คือ ผมไม่มั่นใจในการทํางานของฝ่ายบริหาร ทุกโครงการที่ผ่านๆ มาทางสภาของเราอนุมัติไป ผมถาม

หน่อยว่ามีโครงการไหนบ้างเสร็จตามสัญญา เสร็จตามโครงการที่อนุมัติไปบ้าง ผมขอย้ําอีกครั้ง     

หนึ่งครับ ผมทําหน้าที่ตัวแทนประชาชน ในเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมก็ท้วงติง ถ้าทางฝ่ายบริหารคิด  

เป็นบวก ก็เป็นกระจกช้ันดีที่จะไปปรับปรุงแก้ไข แต่ถ้าคิดในทางลบ ก็เป็นผลลบต่อฝ่ายบริหารเอง 

เพราะว่าทํางานไม่ประสบผลสําเร็จ ผมยกตัวอย่าง โครงการหน้าบิ๊กซี เสร็จตามเป้าหมายหรือไม่      

ก็ไม่นะครับ ท่อระบายน้ําห้าแยกประตูชัย ก็เสร็จไม่ตรงตามเป้าหมาย มิวเซียมลําปาง ก็ไม่ตรง      

ตามเป้าหมาย ศาลหลักเมืองก็เหมือนกัน ไม่ตรงเป้าหมาย ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์แล้ว สเปคก็ไม่ตรง 

ผมฟังข่าวจากทางเฟสบุ๊ค หลอดไฟก็เหมือนกันที่ไม่ตรง ทางฝ่ายบริหารก็อ้างว่า ได้รับบริจาคมา   

หรืออ้างว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของทางเทศบาล ใครให้อะไรมาก็ทําได้เลยหรือครับ นี่เป็นผลเสียหาย 

ต่อทรัพย์สินของทางราชการ ทรัพย์สินของประชาชนที่ร่วมบริจาค ทําแล้วไม่ตรงตามที่ระบุไว้          

ยิ่งสายไฟลงดิน ผมขออนุญาตท่านประธานฯ นําเสนอด้วยภาพถ่ายครับ (ประธานอนุญาต) เกิดอะไร

ขึ้นครับ วันนี้เมื่อเช้านี้เอง เขาเดือดร้อนหนักครับ มีวิศวกรออกแบบเรียบร้อย ยื่นมาสภาฯ ก็อนุมัติไป 

สัญญาก็จะทําตามสเปค ทําตามสัญญาที่จะทําให้ เหมือนกับญัตติเมื่อสักครู่ มีรูปแบบเหมือนกันหมด 

แต่การกระทําแล้ว ดูสิครับ เหตุผลที่ผมไม่ยกมือ ของดออกเสียง ตรงนี้ก็เป็นส่วนประกอบ ภาพถัดไป 

นายกฯ หายหน้าไปไหน เหมือนถามคนทั่วไปครับว่านายกฯ หายไปไหน แล้วใครตอบได้ครับ มีนายกฯ

คนเดียวที่จะตอบได้ ท่านหายไปไหน ครั้งนี้ผมคิดว่าคงจะไม่ใช้ท่านปลัดฯ ตอบนะครับ ทําอะไรแล้ว  

ต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่ให้คนนั้นคนนี้มารับผิดชอบแทนนะครับ ก็คือความเป็นห่วงของสมาชิกสภาฯ กับ

ประชาชนนะครับ ไม่ใชก่ารอภิปรายโจมตีนะครับ เป็นการเชื่อมโยงกับโครงการเมื่อสักครู่ ผมเป็นห่วง

จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ ที่ผมบอกเมื่อสักครู่ ถ้ามองทางบวก ก็ไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กับประชาชน ตอนนี้เขาพึ่งบุญบารมีกับเทศบาลไม่ได้แล้วครับ ไปหาผู้ว่าราชการจังหวัด นี่เป็นการคิด

ของชาวบ้านที่ต้องการความสงบสุข กับความลําบากที่เจอมา เดือนๆ หนึ่งเคยมีตัวเลขเข้ามาหมุน   

เป็นค่าใช้จ่าย แต่ ณ ตอนนี้แม้กระทั่งทุนที่จะลงทุน ก็ค่อนข้างลําบาก และผมขอเชื่อมโยงไปโครงการ

เมื่อสักครู่ ขนาดโครงการนี้มผีูร้ับรองทั้งหมด แตก่็ยังเป็นแบบนี ้แล้วโครงการเมื่อครูน่ี้ล่ะครับ โครงการ
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นี้ก็ยังไม่รู้จะเสร็จตามเป้าหมายหรือไม่ ถ้าเสร็จไม่ตรงตามกําหนด แล้วจะปรับได้หรือไม่ ผมก็ยังไม่รู้  

เพราะระเบียบการทําสัญญากับทางไฟฟ้า ผมก็ไม่รู้ละเอียด เพียงแต่ได้ข่าวแว่วว่า ถ้าเสร็จไม่ตาม

สัญญา ไม่มีโอกาสได้ปรับการไฟฟ้าด้วยซ้ํา โครงการเมื่อสักครู่ก็เหมือนกัน ถ้าทําไปแล้ว อนุมัติไปแล้ว

ผมกลัวเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําเติมชาวบ้าน ผมทําธุรกิจ ถ้าเจอปัญหาแบบนี้ ก็จบ ถึงจะมีเงินทุนสํารอง  

ในกระเป๋า และเป็นแบบนี้ทุกวันๆ และจะจบเมื่อไหร่ไม่รู้ ต้องเป็นหนี้เป็นสินแน่นอน นักธุรกิจร้อยล้าน

พันล้านไม่มีเงินสดในกระเป๋าหรอกครับ ใช้วิธีกู้ เสียดอกเบี้ย และถ้าเขาเสียทุกวัน ผมถามว่าใคร      

จะรับผิดชอบ สงสารเขาเถอะครับ ทางฝ่ายบริหารเทศบาลควรเอาปัญหาตรงนี้มาช่วยกันแก้ไข สมาชิก

สภาฯ ของเราเห็นด้วยแทบทุกโครงการที่ทางฝ่ายบริหารเสนอมา อนุมัติหมด แต่เอาไปดําเนินการ    

ไม่ประสบผลสําเร็จสักโครงการ  ในฐานะตัวแทนประชาชนฝากทําให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี ติดปัญหาอะไร 

เข้าไปดู เข้าไปช่วยเขา อธิบายให้เขา ไม่ต้องให้เขาไปถึงจังหวัด ภาพต่อไปครับ ไม่ใช่คนสองคนนะครับ 

การสื่อสารเร็วครับ เรานั่งประชุมสภากันอยู่ที่นี่ แต่มีภาพมาถึงเราแล้ว สงสารเขาเถอะครับ และเวลา  

ที่เขาทํามาหากิน จะรออีกสักกี่เดือนกี่ปีจะเสร็จ และยังจะเอางบประมาณไปเพิ่มเติมอีก และเราก็ยั ง  

ไม่รู้เลยว่าไฟฟ้าจะเสร็จเมื่อไหร ่และพอของบประมาณนี้ และทําไม่เสร็จ ก็มาขอกันเงินอีก แต่มารีบทํา 

เหมือนที่เพื่อนสมาชิกฯ อภิปราย รายละเอียดก็ไม่ครบถ้วน เจตนาดี หวังดี จะช่วยเหลือชาวบ้าน      

ตั้งในงบปกติไปเลยครับ จะได้เขียนรายละเอียดได้ถูกต้อง ทําอะไรไม่ให้มีผิดพลาด แต่ละโครงการ     

ที่ทางฝ่ายบริหารเสนอมาดูแล้วค่อนข้างจะรีบเร่ง เช่น สายไฟลงดิน อีกวันเดียวจะหมดงบประมาณ 

แล้วมาทําสัญญา และสัญญาตัวนี้ผมก็ไม่เห็นเอกสารว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ รีบเร่ง กลัวงบ   

จะตก เพราะกันเงินมาหลายรอบแล้ว ถ้าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆ ผมว่าค่อยๆ ทํา ค่อยๆ คิด 

ทําอะไรให้ประสบผลสําเร็จ ไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อน ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ขอเถอะครับ ทําโครงการ   

ทุกโครงการใจเย็นๆ ทําให้เรยีบร้อย อย่าให้ชาวบ้านมาตะโกนด่าแบบนี้ ทั้งๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาล แต่ไป

ขอความช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการจังหวัด น่าอายหรือไม่ครับ มีสื่อบางสื่อเอาไปลงในเฟสฝากสมาชิก

สภาฯ ให้ช่วยแก้ไข สมาชิกสภาฯ ไม่มีอํานาจหน้าที่ที่จะไปแก้ไขได้ ฝ่ายบริหารทางเดียวที่จะแก้ปัญหา   

ให้ชาวบ้าน สมาชิกสภาฯ มีหน้าที่อนุมัติโครงการ ตรวจสอบการทํางาน พบสิ่งไหนไม่ถูกต้อง เราก็มา

สอบถาม ทําได้แค่นี้เองครับ ไม่มีอํานาจที่จะไปบอกผู้รับจ้างทําอย่างโน้นอย่างนี้ และขอชมเชย      

ท่านปลัดฯ ท่านมาใหม่ ผมว่าในเขตพื้นที่ เทศบาลท่านก็ยังไม่ค่อยรู้  แต่ท่านเข้าไปช่วยแก้ไข          

ความเดือดร้อนของชาวบ้านได้เป็นบางส่วน ก็อยากให้ไปช่วยเหลือให้มากกว่านี้ แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น ฝาก  

ฝ่ายบริหารด้วยครับ ช่วยไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพวกเขาด้วยครับ ทุกวันนี้นะครับ ถ้าเป็น

เชอืกผูกคอ ถ้าปมอยู่ด้านหนา้ก็ตายไปแล้วครับ ณ วันนีป้มยังอยู่ด้านข้างครับ ยังไม่ตาย ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด            

จะอภปิรายในเรื่องอื่นๆ อีกหรอืไม่ครับ เชญิ นายแพทย์วัฒนา วานชิสุขสมบัติ  

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผมนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีเรื่องเดียวที่จะ

เรียนต่อท่านประธานฯ เกี่ยวกับเรื่องสถานีขนสง่ผู้โดยสารที่เทศบาลมีภารกิจดูแลอยู่ หลายท่านทราบดี 
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จากข่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์ก็ดี ออกทีวีก็ดี เฟสบุ๊คก็ดี มีผู้โดยสารหญิงท่านหนึ่งไปสะดุดคันหินที่กั้น 

ล้อยางรถโดยสารล้ม หัวไปฟาดพื้นขอบชานชาลา หน้าผากแตกเป็นแผล โชคดีที่ไม่ได้บาดเจ็บถึงขั้น

สมองได้รับอันตราย ก็อยากจะเรียนท่านประธานสภาฯ ไปถึงผู้รับผิดชอบว่า ท่านได้ดูแลเรื่องนี้จริงจัง

หรือยังในเรื่องการดูแลพื้นต่างระดับ ได้ทําเครื่องหมายความปลอดภัยตามหลักสากลที่ควรจะทํา    

หรือยัง นั่นคือการทาสีเหลืองสลับสีดําแนวเฉียงๆ ติดในพื้นที่ต่างระดับ ซึ่งเป็นความปลอดภัยสากล   

ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายนี้ขึ้น ในรายนี้ข่าวบอกว่าผู้โดยสารหญิงท่านนั้นสูงอายุพอควร ซื้อตั๋ว

แล้ว พอช่องที่รถบัสจะเข้าไปนั้นว่างอยู่ ก็คงจะเดินทางนี้ไปขึ้นตรงชานพักเพื่อรอรถที่จะเข้า ขณะที่ตา 

ก็มองดูตั๋ว ไม่ได้สังเกตเห็นว่ามีสัญลักษณ์ หรือสีสัญญาณใดแสดงความต่างระดับของคันหินอยู่       

จึงสะดุด ผมจึงเรียนให้ท่านประธานฯ ทราบในที่นี้ว่า ผู้ที่ เกี่ยวข้องควรจะได้รับเรื่องนี้ไปดูแล          

และไปจัดทําสีเสียให้เรียบร้อย เพราะชานชาลาของเรานี้ ประการที่หนึ่งคือ สูงจากพื้นเกินมาตรฐาน

ด้วย ผมเข้าใจว่าเกิน 12 นิ้ว มีความสูงพอสมควร เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดอันตรายกับใครก็ได้ 

แม้แต่พวกเราเองก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ อุบัติเหตุทั้งหลายป้องกันได้  ถ้าสามารถใช้สัญญาณ

เตือนหรืออะไรก็ตามที่เป็นสากล ขอบคุณครับ  

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ฝ่ายบริหารมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติม

หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี  

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมครับ 

 

เลิกประชุม  เวลา  15.20 น. 

 

 

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

(นายจาตุรงค ์ พรหมศร) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

 

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

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
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