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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2562 

วันศุกรที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
    

รายนามผูเขาประชุม 

  1. นายกติติ จวิะสันตกิาร        ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

  2. จ.ส.อ.สมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

  3. นายจาตุรงค พรหมศร สมาชกิสภาและเลขานุการ 

   สภาเทศบาลนครลําปาง 

 4. นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  5. นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  6. นายสุบนิ ชุมตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

  7. นายนวพัฒน ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   

  8. นายพทิักษ แสนชมภู สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  9. นางสาวอมลยา เจนตวนชิย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

               10. นายสันต ิ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

  11. นายจรญู เตงิจันตะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 12. นางสุดารัตน บุญมี สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 13. นายสมบูรณ คุรุภากรณ       สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 14. นายวบิูลย ฐานสิรากูล สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

 15. พันตรวีชิานนท แดงสรอย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 16. นายเกษม ปญญาทอง สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

ผูไมมาประชุม 

  1. รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจส ี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากจิ) 

 2. นายนพดล  ผดุงพงษ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากจิ) 

 3. นายณัฐกติติ์ บรรจงจติต สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด) 

รายนามผูเขาประชุม (ฝายบรหิาร) 

 1. นายกติติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 2. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 3. นายสุรทัศน พงษนกิร รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 
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 4. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 5. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 7. นายสุคนธ อนิเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรนีครลําปาง  

 8. นายสมภพ สุวรรณปญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

รายนามผูเขารวมประชุม 

 1. นายชาตรี สุขารมย ปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 2. นายยุทธนา ศรสีมบูรณ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 3. นายพรีะยศ วริัตนเกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 4. นางสาวอุษา สมคดิ ผูอํานวยการสํานักการศกึษา 

 5. นายพัฒนา ราชกรม ผูอาํนวยการสํานักการชาง 

 6. นางวรรณศรี อนิทราชา ผูอํานวยการกองวิชาการ 

 7. นายสุนทร จวงพลงาม ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม 

 8. นางชัญญานุช ทองคํา หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง 

   รก.ผูอํานวยการกองคลัง 

 9. นายวิชญศคิภัทร วงศมณ ี ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

   และสิ่งแวดลอม 

 10. นายสวาท จําปาอูป หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 11. นายบรรยง เอื้อนจติร หัวหนาฝายปกครอง 

 12. นายมนัส ใหมคํา หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

 13. ส.ต.ต.หญงิฐติริัตน คุณชมภู หัวหนาฝายสงเสรมิกิจการขนสง 

  14. นางสาววไิล              วงศพรม             หวัหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

          15. นางสาวนรศิรา หงสกุล หัวหนาฝายกจิการสภา 

 16. นายศุภชัย วงคบรรใจ หัวหนาฝายนติกิาร 

 17. นายวรดล              หวานแหลม       นติิกรชํานาญการพเิศษ 

 18. นางเลศิลักษณ ทรัพยรุงทวผีล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 19. นางสาวพมิพณารา  ทองคํา            คนงานสารบรรณ 

ฯลฯ 

ผูเขาฟงการประชุม 

 1. นายสุพล              พัฒนานุกูล ชุมชนกาดกองตาเหนือ 

 2. นายบรบิูรณ  บุญยูฮง ชุมชนบานดง 

 3. นายธรีะศักดิ์ เสาวลักษณกุล ชุมชนชางแตม 

 4. นายอครพล  เจนวานิชกุล ชุมชนทาคราวนอย 
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 5. นายมงคล เจนวานิชกุล ชุมชนสบตุย 

 6. นายพทิักษ ไชยรุงเรอืง ชุมชนบานดง 

 7. นายสุพจน   มูลบานดง ชุมชนบานดง 

 8. นายศักดิ์สรรเสรญิ รัตนชัย เสยีงโยนก ไทยนวิส  

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ทานทั้งหลายที่เคารพ วันน้ี 

เปนการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2562 บัดนี้สมาชิกสภาฯ  

ไดเขาประชุมครบองคประชุมแลว ประกอบกับทางผูบริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหนาสวนการงาน

ของเทศบาลนครลําปาง ตลอดจนผูที่สนใจไดเขารวมรับฟงการประชุมครั้งนี้ดวย และไดเวลาตาม

กําหนดนัดหมายแลว คอื เวลา 10.00 น. ในการนี้ กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการ

สภาเทศบาลนครลําปาง ขอเชญิ นายกิตติ จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ไดขึ้นมาปฏิบัติ

หนาที่เปนประธาน ในที่ประชุมครัง้นี้ ขอเชญิครับ   

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนีเ้ปนการประชุมสภาเทศบาล

นครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2562 เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมฯ และสมาชิกสภาฯ      

มาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมครับ ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตอนรับผูเขารวม

ประชุมทุกทานที่มารวมรับฟงการประชุมในครั้งนี้ดวยความยินดียิ่ ง  กอนที่จะดําเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลฯ อานประกาศฯ และหนังสือจาก

เทศบาลนครลําปาง เชญิครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กอนที่ทานประธาน ในที่ประชุมจะไดดําเนินการประชุมตามระเบยีบ

วาระของการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2562 ในวันนี้ กระผมมีประกาศจังหวัด

ลําปางและหนังสือของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ซึ่งใชประกอบการประชุมในวันนี้ เพื่อเรียนแจง  

ใหที่ประชุมไดรับทราบ ดังน้ี 

     ประกาศจังหวัดลําปาง 

เรื่อง  เปดสมัยประชุมและเรยีกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2562 

โดยที่นายกเทศมนตรีนครลําปางรายงานวา มีญัตติที่จะเสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ. 2562 ไปตัง้จายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณ 5,800,000.- บาท (หาลานแปดแสน

บาทถวน) และญัตติอื่น ๆ เพื่อขอรับความเห็นชอบตอสภาเทศบาลนครลําปาง และเพื่อถือปฏิบัติตาม
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มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงขอใหผูวาราชการจังหวัด

ลําปางพจิารณาเปดสมัยประชุมและเรยีกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวสิามัญ ประจําป 2562 

ตัง้แตวันที่ 10 – 24 กรกฎาคม 2562 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไข

เพิ่มเติม ผูวาราชการจังหวัดลําปาง จึงประกาศเปดสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง          

สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2562 ตัง้แตวันที่ 10 –  24 กรกฎาคม 2562 มกีําหนด 15 วัน 

ประกาศ   ณ  วันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

ทรงพล สวาสดิ์ธรรม 

    (นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม) 

           ผูวาราชการจังหวัดลําปาง 

และหนังสือ 

ที่ ลป 52001/3633            สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

              ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100 

                               15  กรกฎาคม  2562 

เรื่อง    มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปางเปนผูอภิปราย ช้ีแจง หรือแถลงญัตติ 

          ตอสภาเทศบาลนครลําปาง 

เรยีน    ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

อางถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/53 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2562 

ตามหนังสอือางถงึ สภาเทศบาลนครลําปางไดนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 1 ประจําป 2562 ในวันศุกรที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล

นครลําปาง ความละเอยีดแจงแลว นัน้ 

เพื่อใหการประชุมดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม  

และอํานาจตามความในขอ 56 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม

สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค  

นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานัก      

และกอง เปนผู อ ภิปราย ช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทูตอสภาเทศบาลนครลํ าปาง                 

ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1. นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

2. นายสรุทัศน    พงษนกิร  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

3. นายสุวรรณ    นครังกุล  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

4. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 
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จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถอื 

                   กิตติภูมิ  นามวงค         

             (นายกติติภูม ิ นามวงค)  

         นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

กระผมมีขอเรื่องดังที่แจงใหที่ประชุมไดทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ ไดทําหนาที่         

ในการประชุมตอไป ขอเรยีนเชญิครบั 

ระเบยีบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

1.1 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ใหใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลนครลําปาง 

นายกติติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ลําดับตอไป ในระเบียบวาระที่ 1 

เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ขอ 1.1 เรื่อง ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ใหใชแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครลําปาง ตามเอกสารที่ทุกทานไดรับครับ 

ที่ประชุม   รบัทราบ 

ระเบยีบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 

ประจําป พ.ศ. 2562 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 2 ขอ 2.1  

เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2562 

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีสมาชกิสภาฯ ทานใดขอแกไขหรอืไมครับ เชิญ นายสมหมาย  พงษไพบูลย 

นายสมหมาย  พงษไพบูลย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแกไขในหนาที่ 10     

นับจากดานลางมา บรรทัดที่ 9 ที่ทางเพื่อนสมาชิกอภิปราย ขอความ “แลวผมเห็นชาวบาน ชาวบาน  

มาถาม ผมจึงจําเปนตองมาถามในสภาฯ” มีคําวาชาวบานเพิ่มมาอีกหนึ่งคํา ขอแกไขโดยตัดคําวา 

“ชาวบาน” ออกหนึ่งคําเปน “แลวผมเห็นชาวบานมาถาม ผมจงึจําเปนตองมาถามในสภาฯ” ขอบคุณครบั 

นายกติติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง หนาที่ 10 นับจากดานลางข้ึนมา 

คําวาชาวบานซ้ํากันสองครั้ง ขอตัดคําวาชาวบานออกไปครับ มสีมาชิกฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานฯ 

อีกหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบใหแกไขรายงาน

การประชุมฯ ตามที่สมาชกิสภาฯ ขอแกไข โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง มตเิห็นชอบครับทานประธานฯ 
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มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2562 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

หนาที่ 10 บรรทัดที่ 9 จากดานลาง ขอความ “แลวผมเห็นชาวบาน ชาวบานมาถาม ผมจึงจําเปนตองมา

ถามในสภาฯ” แก ไขโดยตัดคําวา “ชาวบาน” ออกหนึ่งคําเปน “แลวผมเห็นชาวบานมาถาม ผมจงึ

จําเปนตองมาถามในสภาฯ”     

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไป ผมจะขอมติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯ ทานใดรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2562 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง มติรับรองรายงาน             

การประชุมครบัทานประธานฯ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที ่1 ประจําป พ.ศ. 2562 เม่ือวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ระเบยีบวาระที่ 3 กระทูถาม 

- ไมม ี– 

ระเบยีบวาระที่ 4 เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมม ี– 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม 

นายกติติ  จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม 

กอนที่จะเขาสูญัตติ ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ ไดช้ีแจงระเบยีบหรอืกฎหมายที่เกี่ยวของกับญัตตนิี้ครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ  

ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการ

สภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ซึ่งจะมีอยู 3 รายการ คอื 5.1, 5.2 และ 5.3 กอนที่ทาง       

ผูเสนอญัตตจิะไดแถลงญัตติ ผมเห็นวาในระเบยีบวาระที่ 5 น้ี เปนญัตติเก่ียวกับกิจการสภาฯ เปนเรื่อง

ที่ทางผูบริหารขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตัง้จาย       

เปนรายการใหม ในสวนน้ีผมขอเรยีนตอที่ประชุมฯ วา ในระเบียบวาระที่ 5 น้ัน ทัง้ 5.1, 5.2 และ 5.3 

ผมขออนุญาตทานประธานฯ ไดชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของตอที่ประชุม เพื่อใชประกอบการพิจารณา     

ในญัตติตามระเบียบวาระที่ 5 น้ี โดยขออนุญาตอานระเบียบที่เกี่ยวของดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

วาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3      
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พ.ศ. 2543 ในหมวดที่  4 เกี่ยวกับการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ที่เก่ียวของกับระเบียบ

วาระที่ 5 ไมวาจะเปน 5.1, 5.2, 5.3 นั้น จะอยู ในระเบียบดังกลาวขอที่ 27 โดยระเบียบที่วานัน้          

ไดกําหนดหลักการไววา การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง      

ที่ทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัต ิ     

ของสภาทองถ่ินนี้ประการหน่ึง และอีกประการหนึ่งที่เก่ียวของกับระเบียบวาระที่  5 ที่ผมไดเรียนไป       

เมื่อสักครูนี้คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่ม เติมถึงฉบับที่  3 พ.ศ. 2561 ในหมวดที่ 5 เรื่องการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ       

ขอที่ 25 ไดบัญญัติหลักการไววา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนกรอบ    

ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงนิสะสม

ในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนา     

ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป ตลอดรวมถึงหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931       

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งก็มีการซักซอมความเขาใจ ในเรื่องการทบทวนแผน ซึ่งปจจุบันนี้ 

เราเรียกวา แผนพัฒนา 5 ป โดยหนังสือสั่งการดังกลาวนี้ สวนหนึ่งก็บอกวา ใหใชแผนเปนกรอบในการ

จัดทํางบประมาณดวย เกี่ยวกับญัตติในระเบยีบวาระที่ 5 เปนญัตตเิกี่ยวกับกิจการสภาฯ ที่ประชุมแหงนี้ก็

จะพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ เห็นชอบหรือไมเห็นชอบ เม่ือที่ประชุมฯ เขาใจระเบียบที่ผมไดชี้แจงไปแลว  

จากนี้ไปผมก็จะไดนําเรยีนทานประธานฯ เพื่อใหผูเสนอญัตตไิดแถลงญัตติ ในลําดับตอไป  ขอบคุณครับ 

5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค งบประมาณ 5,800,000 บาท (หาลานแปดแสนบาทถวน)  

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในขอ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ

ขอโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม             

ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง            

สิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณ 5,800,000 บาท (หาลานแปดแสนบาทถวน) เชญิ ผูเสนอครับ 

นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ    

ที่เคารพ และทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา 

รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิดังน้ี 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตตขิออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตัง้จาย 

เปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง  

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณ 5,800,000 บาท (หาลานแปดแสนบาทถวน) 
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เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจา นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณ 

5,800,000 บาท (หาลานแปดแสนบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผลดังน้ี 

หลักการ 

เพื่อจัดใหมีและบํารุงทางบก ทางระบายน้ํา และบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางในเขตเทศบาล

นครลําปาง ใหเปนไปโดยเรยีบรอยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถงึ ฉบับที่ 14            

พ.ศ. 2562 มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) (5) และมาตรา 50 (2) อันเปนการบริการชุมชนและ

สังคมดานการสาธารณูปโภค ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลนครลําปาง     

จึงขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากแผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ ่น งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑอื่น รายการรถลากจูงพรอมบุษบก ไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาถนน หมวดคาที ่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ

ปรับปรุงถนนบุญวาทย ตั้งแตบริเวณหาแยกหอนาฬิกา ถึงหนาโรงเรียนเทศบาล 3 งบประมาณ 

5,800,000 บาท (หาลานแปดแสนบาทถวน) สํานักการชาง ทั้งนี้ การโอนเงนิงบประมาณรายจายใน

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอน ไปต้ังจายเปน

รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเตมิถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ขอ 27      

เหตุผล 

 เนื่องจากถนนบุญวาทย ต้ังแตบรเิวณหาแยกหอนาฬกิา ถงึหนาโรงเรยีนเทศบาล 3 เปน

ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลนครลําปาง เปนเสนทางสายหลักที่ประชาชนใชสัญจรไปมา         

มกีารจราจรหนาแนน เปนถนนที่ผานยานธุรกิจที่สําคัญของจังหวัดลําปาง เปนที่ตั้งของสถานที่ราชการ 

สถาบันการเงิน ตลาด รานคา ตาง ๆ มากมาย อีกทั้งเปนเสนทางศูนยกลางที่เช่ือมตอไปยังถนนสาย 

อื่น ๆ ในเขตเทศบาลนครลําปาง ซึ่งปจจุบันเทศบาลนครลําปางรวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ดําเนนิการโครงการปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิลใตดิน โดยการดําเนินงานโครงการดังกลาว

มีการขุดเปดพื้นที่ภายในผิวจราจรของถนนบุญวาทยหลายจุด เพื่อดันสงทอรอยสายเคเบิลใตดิน 

กอสรางบอพักสําหรับสายไฟแรงสูงและสายไฟแรงต่ําบนผิวจราจร ซึ่งเมื่อดําเนินการในสวนงาน         

ทั้งหมดแลวเสร็จ จะมีการคืนผิวถนนใหอยูในสภาพใกลเคียงกับสภาพเดิมโดยผูรับจางของโครงการ 

แตผิวถนนจะไมเรียบสม่ําเสมอกันตลอดทั้งสาย เนื่องจากเปนเพียงการซอมปะผิวทางเฉพาะที่มีการ
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ขุดเทานั้น ทําใหการสัญจรไปมาของผูใชเสนทางไมสะดวก ปลอดภัย ซึ่งอาจจะทําใหเกิดอุบัติเหตุ

ในการสัญจรไปมาได จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงผิวจราจรของถนนบุญวาทย เพื่อใหประชาชนผูใช

เสนทาง มีความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตามมาตรฐานดานวิศวกรรมจราจร และเพื่อให

เมอืงมคีวามนาอยูสวยงาม จงึขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

 โอนลดจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถิ่น งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑอื่น รายการรถลากจูงพรอมบุษบก ตั้งงบประมาณไว 

9,999,000 บาทขอโอนลด 5,800,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 4,199,000 บาท (สํานักการศกึษา) 

 โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนบุญวาทย ตั้งแตบริเวณ     

หาแยกหอนาฬิกาถึงหนาโรงเรียนเทศบาล 3 งบประมาณ 5,800,000 บาท โดยทําการเสริม        

ผิวแอสฟลตคอนกรีต ขนาดกวางประมาณ 5.80-9.80 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 

1,363.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครลําปาง เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (สํานักการชาง) 

 รายการละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 เอกสารแบบแปลน และประมาณราคาคากอสราง ที่แนบมาพรอมนี้ 

 ดังนั้น ขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขอพิจารณาอนุมัติ

โอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงาน

เคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน ดังรายการขางตน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27 ตอไป 

     ขอแสดงความนับถอื 

                (ลงช่ือ)       กติตภิูม ินามวงค        ผูเสนอ 

                   (นายกติตภิูม ินามวงค) 

            นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายกติติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย

หรอืไมครับ เชญิ นายสมบูรณ  คุรุภากรณ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติน้ีนะครับ ผมเห็นดวย

ที่จะจัดทําโครงการปรับปรุงถนนบุญวาทย อยางที่ผูบริหารไดช้ีแจงมา เนื่องจากมีความจําเปนโดยเหตุ

ที่วามีการกอสรางเคเบิลใตดิน ถนนปจจุบันนี้เปนเพยีงการซอมผวิทางแบบปะ ทําใหผิวไมเรียบ แตผม

อยากจะตําหนิทางผูบรหิารวาเปน การใชเงนิงบประมาณที่ซ้ําซอน ที่เราเห็นตอนนี้ มีการซอมถนนลาดยาง

ไปมากพอสมควร ทั้งในรอง ทั้งบนผิวทางที่เห็นออกทางเฟซบุก ในการซอมแซมตรงนั้น ผมเคยเห็น   
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ในบัญชีประมาณการกอสรางของการไฟฟา ใชเงินมากพอสมควร ลานกวาสองลานกวา ถาจําไมผิด   

ซึ่งจรงิ ๆ แลวถาฝายบรหิารมคีวามสามารถในการบริหารงบประมาณ ไมควรที่จะใหเกิดเหตุการณที่ใช

เงินซ้ํากันแบบนี้ คือถนนที่เราปูไปแลว แลวอันใหมที่เราจะปูทับอีก ทําใหเสียเงินโดยเปลาประโยชน    

ถาหากตอนแรกเราจะบริหารงานอยางไรก็แลวแต ใหเปนการทํางานในครั้งเดียวเลยจะไดไมตองเสียเงนิ      

ในสวนนัน้ นอกจากนี้แลวนะครับ ก็ยังมีเรื่องของการทําถนน ลักษณะเปนการปูทับเพิ่มขึ้นมา อยางนอย ๆ  

ก็ 5 เซนติเมตร ถารวมของเกาที่ไดปะซอมไปแลวก็อาจจะสูงกวานั้นอีก ผมคิดวารวม ๆ ก็นาจะ

ประมาณ 10 เซนติเมตร ซึ่งก็จะกอใหเกิดปญหาข้ึนในอนาคต คือการทําทางเทา ผมเชื่อวาจะตอง

ทําทางเทาเพื่อหนีถนนข้ึนมาอีก 10 – 15 เซนติเมตร เพราะฉะนั้นบานเรือนตึกแถว ก็ตองไดรับ      

ความเดือดรอนแนนอน เพราะวาทางเทาก็จะสูงกวาพื้นบาน ผมก็อยากจะขอตําหนิ อันดับแรก         

ขอตําหนิผูบริหาร ใชเงินอยางไมมีความสามารถในการบริหารจัดการ อันดับที่สองก็คือ การตั้ง

ขอสังเกตปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันดับที่สามก็คือ เรื่องความเดือดรอนที่ผานมา ชาวบานและ

รานคา ตลาดยานบุญวาทยไดรับความเดือดรอนอยางหนัก เพราะฉะนั้นโครงการนี้ ผมก็อยากจะให

ผูบรหิารแกตัว ลางบาปของตัวเอง ทําถนนดวยความเปนระบบไมใหเกดิความเดอืดรอนอกีตอไป ขอบคุณครับ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชญิ นายสุบนิ ชุมตา  

นายสุบิน  ชุมตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสุบิน  ชุ มตา  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผมใครขออนุญาตประธานสภาฯ         

ไดแสดงความคิดเห็นตอญัตติที่ทางผูบรหิารไดเสนอโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง สิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณ 5,800,000 บาท (หาลานแปดแสนบาท

ถวน) ประธานฯ ครับ ผมไดใชถนนเสนนี้ทุกวัน ถนนไมเรยีบมีรอยปะ ถนนตางระดับ ซึ่งผูที่ใชถนนจะรูดี

วาไมทําทางใหม ทุกวันนี้รถที่ ใชสัญจรในถนนบุญวาทยเพิ่มมากข้ึน ยิ่งเปนเสาร – อาทิตย จะมีถนน   

คนเดินกาดกองตา มีนักทองเที่ยวมาเที่ยว ถนนเสนนี้ถือเปนยานธุรกิจการคาขายตลอดสาย ญัตตินี้      

ผมเห็นดวยที่ทางผูบริหารขออนุมัติโอนเงิน 5,800,000 บาท ทําถนนแอสฟลตตั้งแตถนนบุญวาทยถึง

โรงเรยีนเทศบาล 3 เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนอยางสูงสุด ขอบคุณครับ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ  

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติเรื่องนี้     

เปนเรื่องที่สําคัญมาก เปนเรื่องที่สภาแหงนี้จะตองพนิิจพิจารณาใหรอบคอบ เพราะเกี่ยวพันกับหลาย

กรณีหลายเหตุการณ การที่ผูบริหารโดยนายกเทศมนตรี นายกิตติภูมิ  นามวงค เสนอญัตต ิ           

โอนงบประมาณรายจาย คือไปโอนงบประมาณรายจายในการซื้อรถบุษบก จํานวน 5,800,000 บาท 

เพื่อมาทํารายการโครงการลาดยางผิวถนนบุญวาทย ระยะทางยาวประมาณ 1.36 กิโลเมตร โดยมิได

ชี้แจงแสดงเหตุผลขอมูลความจริงเพิ่มเติมประกอบ เพื่อใหสภาแหงนี้และทานสมาชิกผูทรงเกียรต ิ 
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ทั้งหลายไดพิจารณาโดยรอบคอบ แตก็เปนเรื่องที่นาตําหนิอยางยิ่ง ในหลักการและเหตุผลก็ด ี        

เปนหลักการที่ระเบียบราชการไดกําหนดไวแลว ตามที่ทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงซ้ําอีกครั้งหนึ่ง 

แนนอนทานจะปฏิบัติผิดไปจากนี้มิได แตสาระเนื้อหาที่สําคัญมิไดอยูที่ตรงระเบียบนั้น ในขอที่ 27 ก็ด ี

ขออื่น ๆ ก็ดี อยูที่วาทําไมไมบอกวาโครงการซื้อรถลากจูงพรอมบุษบก 9 คัน คันละ 1.1 ลานเศษ รวมแลว

เกอืบสบิลานบาทนัน้ ทําไมไมทํา ไมทําเพราะเหตุใด ทั้ง ๆ ที่รางญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจายปนี้

ก็ผานไปแลว ตอนนั้นทานแถลงถึงความจําเปนถึงเหตุผลที่ตองมี มีมากกวา 9 คันก็ได เพราะเงินของ

เทศบาลเหลืออยูเยอะ ทําไมถึงไมบอกวาไมทําเพราะเหตุใด แลวไปโอนเงินจํานวนดังกลาวมาใช นี่คือ

ประการที่หนึ่งที่จะเรียนใหทานประธานสภาฯ ทราบ เปนหลักการอะไรก็ไมรู คือหลักการตามระเบียบ

ขอกฎหมายนัน้อยามาอาง ไมมีขอมูลความจรงิ ยิ่งมามองดูในเหตุผลดวยแลว ทานบอกวา ถนนบุญวาทย

เปนถนนสายหลัก เปนหัวใจของเมืองลําปาง เช่ือมตอถนนขางเคียงที่สําคัญ ไดแก ถนนรอบเวียง     

ถนนทิพยชาง ถนนไปรษณีย ถนนบานเชียงราย เปนเสนทางเชื่อมตอไปยังสถานที่ราชการ ธนาคารพาณชิย 

รานคา โรงเรียน ตลาดสําคัญ กาดกองตาก็ดี เปนเรื่องที่ไมนาใหอภัยเลยในการบริหารโครงการนี้  

อยางไมมีความสามารถ ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานสภาฯ วา ละเลยเพิกเฉย ใหผูรับจางไปขุดเจาะ

ถนนตามอําเภอใจ ไมมกีารควบคุมใด ๆ ทัง้ส้ิน สองสัปดาหที่ผานมา วันจันทรที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ชาวบานยกขบวนมาเทศบาล ครั้งที่ 2 เพื่อรองเรียนถึงความเดือดรอน เขาตองการมาฟงคําตอบวา

เทศบาลจะชวยเหลือบรรเทาเหตุการณความเดือดรอนในเรื่องเศรษฐกิจคาขาย ความเปนอยูอยางไร 

ผูบรหิารสูงสุดคอื นายกเทศมนตร ีไดลงมาพบกับประชาชนหรอืไม ผมไมทราบไดเพราะไมไดมารวมดวย 

แตในครั้งแรกนัน้ขาวจากเฟซบุกปรากฏวา หลังจากที่ชาวบานยกขบวนมา หลังจากนั้น 3 วันถัดมา     

มรีาษฎรอกีกลุมหน่ึง มาจากทีไ่หนไมรู มาใหกําลังใจและมอบดอกไม ก็เปนเรื่องนาแปลก เม่ือถนนบุญวาทย

เปนถนสายสําคัญ แตไมมกีารช้ีแจงเลยวาทางเทาที่ขออนุมัตใิชจายเงนิสะสมผานสภาฯ ไป จะเริ่มทําเมื่อไหร 

จะสรางความพินาศใหกับเศรษฐกิจเมืองลําปางอีกเม่ือไหร นั่นคือเหตุผลประการที่หนึ่งวา ไมบริหาร

โครงการใหดีตามความสามารถ ในการประชุมสภาฯ คราวที่แลว ทานตอบกระทูถามผม ปายก็ยังมีติด

ไววาวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จะคนืผูรับจาง จะคืนถนนบุญวาทยในสภาพที่ใชการไดดีดุจสภาพ

เดิม ไมใชเปนการซอมปะถนนนะครับ ทานประธานฯ สภาพเดิมนั้นคืออยางไร ผิวถนนตองราบเรียบ

สม่ําเสมอ ไมเปนหลุมเปนบอ มีสัญญาณจราจรชองจอดรถซายขวาเหมือนดังเดิมดวย นั่นเปนสิ่งที่

ถูกตองที่ตองบริหาร ผมไมทราบวาไดมีการทําสัญญาตัวนี้ไวหรือไม ถาไมมีก็แสดงถึง ความบกพรอง 

ละเลยในการปฏิบัติหนาที่อยางชัดแจง ผูรับจางจะตองคืนพื้นที่ในสภาพเดิม พรอมทั้งทําสัญญา

รับประกันดวย ใหประชาชนไดสัญจรไปมาอยางดี ปลอดภัย แลวก็ควรจะทิ้งชวงใหรับประกัน 6 เดือน 

หรอื 12 เดอืนก็แลวแต ดูวาเขาจะทําไดดตีามที่พูดไหม ขณะเดยีวกันก็จะเปนการใหสภาพเศรษฐกิจของ

ถนนบุญวาทยและถนนขางเคยีงในยานนัน้ ฟนสภาพโดยปกติสักระยะหนึ่งกอน ในเหตุผลถัดมา ผูเสนอ

ญัตติโดยนายกเทศมนตรมิีไดช้ีแจงแสดงเหตุผลประกอบเลยวา โครงการเคเบิลลงใตดินน้ันเสร็จเรียบรอย

สมบูรณรอยเปอรเซ็นตหรอืไมอยางไร เสาไฟฟาจะตองถอดถอนออกหรือไม ที่ผมไดกราบเรียนเหตุผล
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ขอแรกไปแลววา ทางเทาสามสี่ลานบาทจะทําเมื่อไหร ก็แสดงวายังไมเรยีบรอย อาจจะมีการขุดเจาะอกีไหม 

การสื่อสารก็ดี ระบบไฟฟาก็ดี ระบบนิ่งหรือยัง นําสายไฟฟาลงหมดครบถวนสมบูรณแลวหรือยัง       

นี่คือความจริงที่ตองแถลงชี้แจงใหสภาแหงนี้ไดรับทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจแทน  

พี่นองประชาชนชาวเมืองที่อาศัยอยูยานนั้นและไดรับความเดือดรอน เหตุผลที่ไดอานเสนอตอสภาฯ   

เมื่อสักครูนี้ ดูแลวเหมือนจะไมเหมาะสม ยิ่งเหตุผลถัดไปนัน้ก็คอื ถาไดโอนไปแลว ก็ไมไดบอกวาจะไปเริ่ม

โครงการลาดยางแอสฟลตติกคอนกรีตนี้เม่ือใด ถายิ่งทําเร็วมากเทาไหร ก็ยิ่งแสดงใหเห็นถึงความ     

ไมชอบมาพากลวาไปชวยผูรับจางรับเหมาไมตองรับผดิชอบเลยหรืออยางไร สิ่งที่เขาทําความเสียหาย

ใหกับถนนนั้น เขายิ้มแลว เขาไมตองรับผิดชอบ เพราะเทศบาลนําเงินอีก 5,800,000 บาท ไปกลบ

เกลื่อนทําใหเกดิความสวยงาม ผมอยากจะเรยีนทานประธานสภาฯ วา ผมมองเรื่องน้ีดวยความไมสบายใจ 

เงินภาษีทั้งหลาย เขาพูดไววาในงบประมาณทั้งหลายน้ี ตองทําเพื่อประโยชนสุขของประชาชน         

สวนใหญ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน ใหเกิดความสงบ ความปลอดภัยในชีวิต ความผาสุกและ

ความเจริญทางดานการคาการขายที่ดี มิใชไปทําโครงการที่ไปทําลายเศรษฐกิจการคาใหมันยอยยับ 

โดยไมมีความสามารถในการบริหารโครงการที่ดี เหตุผลประการตอไป นอกจากทานไมไดบอกวา 

โครงการเคเบิลใตดินนั้นจะเรียบรอยสมบูรณแบบเมื่อใดแลว รวมทั้งทางเทาที่วาจะทําอะไรเมื่อใด   

ทานก็ยังไมไดชี้แจงตอเนื่องวา ถาโอนเงินไปแลว จะไปจัดซื้อจัดจางจัดทํา หรือจะตองไปขยายเวลาอีก 

หรือจะเอาไปตั้งในงบประมาณ ไมไดมีการช้ีแจงเพิ่มเติม กลาวโดยสรุปก็คือในญัตติเรื่อง การโอนเงิน

งบประมาณรายจายจากโครงการที่จะไปซื้อรถลากจูงพรอมบุษบก คันละ 1.1 ลานเศษ รวม 9 คันนั้น 

สวนหน่ึงเอามาทํารายการเปนลาดยางแอสฟลตติกคอนกรีตถนนบุญวาทย ความยาวกิโลเมตรเศษ   

ผมขอเรียนทานประธานสภาฯ วา เปนเรื่องที่ไมชอบมาพากลและไมเหมาะสมดวยประการทั้งปวง 

ขอสรุปก็คือ ควรจะทอดระยะเวลาใหผูรับจางเขาไดดําเนินการคืนสภาพผิวถนน ใหดีเหมือนเดิม

เสียกอนระยะหนึ่ง แลวทานก็ตั้งงบประมาณปกติในป พ.ศ. 2564 ใชจายเงินในงบประมาณปกติ 

ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนสุขของประชาชน ใหถนนบุญวาทยไดกลับฟนคืนสภาพใหดีเหมือนดังเดิมเสียกอน

แลวถึงจะคอยทํา นั่นก็เปนประโยชนที่ดีแลวก็สมบูรณดวยประการทั้งปวง ก็คงจะขอนําเรียน         

ทานประธานสภาฯ ไวแคนี้ ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกสภาฯ ทานใด          

จะอภิปรายหรอืไมครับ เชญิ นายสันต ิ เขยีวอุไร 

นายสันต ิ เขียวอุไร สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสันต ิ เขยีวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขออนุญาตทานประธานสภาฯ ไดแสดง

ความคดิเห็นตอญัตตทิี่ทางฝายบรหิารไดนําเสนอในครัง้น้ีครับ ผมขออนุญาตแสดงความคดิเห็นในสาม

ประเด็น ในเรื่องของเหตุผลและความจําเปนของญัตติ เรื่องของความเหมาะสมและคุมคา แลวก็เรื่อง

ของขอสังเกต จากบทเรียนในอดีตที่ผานมาของโครงการนี้ จากเหตุผลและความจําเปนที่ทาง         

ฝายบริหารไดนําเสนอญัตตินี้มา ก็เปนที่ทราบกันดีอยูแลว ก็มีทานสมาชิกไดอภิปรายกอนหนานี้      
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เราก็จะมาดูวาเหตุผลและความจําเปนนั้น แทจริงแลวมันจําเปนจะตองรีบดําเนินการจัดการอยางเร็ว  

ในระยะเวลาอันใกลนี้ดวยหรอืไม ก็บอกวาถนนเสนนี้เปนถนนเสนหลัก ผมเขาใจวาโครงการนี้ ไมไดเกิด

ขึ้นมาเมื่อปนี้ หรอืวาไมกี่เดอืนที่ผานมา ขณะที่เราเห็นอยูวาทําถนนโครงการสายไฟลงใตดิน โครงการนี้

ฝายบรหิารไดเสนอเปนญัตติ ซึ่งสภาฯ ในขณะนั้นนาจะป พ.ศ. 2560 โครงการถนนสายไฟลงใตดิน    

ไดนําเสนอเขาสูสภาฯ ซึ่งในขณะนั้นเสียงสวนใหญก็เห็นชอบ เห็นดีเห็นงามใหทําตามมติของสภาฯ       

ก็อาจจะติดขัดในเรื่องของกฎหมายวาดวยระเบียบวิธีปฏิบัติในการทําโครงการ ก็อาจจะทําใหลาชา    

จนมาถงึในป พ.ศ. 2562 ถึงไดเริ่มปฏิบัติมา ในโครงการนี้ก็เชนเดียวกันที่นําเสนอเขามาในสภาฯ แหงนี้ 

ผมก็จําไดวา ในงบประมาณปกติทางฝายบรหิารก็ไดนําเสนอมาเมื่อป พ.ศ. 2560 เชนเดียวกัน ควบคู

กับการนําสายไฟลงใตดิน ซึ่งในขณะนั้นเขาก็คงจะเตรียมการมาเรียบรอยแลว วาถนนเสนน้ีเมื่อทํา

สายไฟลงใตดิน จะตองทําการลาดยางใหม ปรับปรุงใหมตามโครงการที่เขาเสนอมาในโครงการ         

ป 2560 น้ัน จะดวยเหตุผลกลใดไมทราบ จนถงึเมื่อปที่ผานมา โครงการนี้ก็ไดตกไป เนื่องจากเกิดความ

ลาชาในการปฏิบัติ จนลวงเลยมา จนตองมีการขออนุมัติสภาฯ ในเรื่องของการขยายเวลาเบิกจาย     

ขอตออายุการทํางานไปเรื่อย ๆ หวงสุดทายก็ทําใหประสบปญหา ผมคิดวาถาผานมาดวยดีก็คงจะ

ราบรื่น จากบทเรยีนที่ผานมา เพราะฉะนั้นในปที่ประชุมสภาฯ มา เมื่อปที่แลวผมจําไดวา โครงการนี้    

ที่ทางฝายบริหารไดขออนุมัติขยายเวลาเบิกจาย ซึ่งเปนโครงการเดมิโครงการเดียวกับที่เสนอมาวันนี้   

ก็ตองตกไปเนื่องจากวาทางสภาฯ เสียงสวนใหญไมเห็นชอบที่จะใหขยายเวลาเบิกจายตอนนั้น            

ก็เกี่ยวเนื่องกันมาวา โครงการนั้นที่เขาทําแลว และอีกโครงการหน่ึงที่ไมไดทํา ก็จะไมตอเนื่องกัน       

ในความคิดผม เพราะฉะนั้นถาตอเนื่องมาตั้งแตตน ก็คงจะเสร็จเรียบรอยดี เรื่องของการจะทําอะไร

ทั้งหลาย ระยะเวลาขั้นตอนของเขา ในเหตุผลและความจําเปนก็ตองทํา จากที่ผมพิจารณาดูแลว 

เพราะฉะนั้นบทเรียนที่กระทบอยูตอนน้ี เราก็จะเห็นไดวา มีทั้งผูที่เห็นดวยไมเห็นดวย ผูเห็นดวยก็มี

ขอเสนอแนะ ผูไมเห็นดวยก็มขีอเสนอแนะ วาการบรหิารจัดการในขณะนี้ ซึ่งมันใกลจะสิ้นสุดโครงการแลว 

ก็ยังดูไมเรียบรอยดี เพราะฉะนั้นก็ตองทําใหเรียบรอยตอ ๆ ไปในโครงการไมวาเร็วหรือชา ซึ่งจะเปน

ขอสังเกตที่ผมจะไดสอบถามวา โครงการนี้เรื่องเหตุผลความจําเปนทั้งหลายทั้งมวลที่ไดเสนอมา       

ในญัตตินี้คงจะเกี่ยวของและคงเปนเหตุผลที่ดี คงไมมีใครคิดไมดี ผมคิดวาเปนโครงการที่คิดดีแลว    

ถามวาจะเหมาะสมคุมคาไหม ในโครงการ 5,800,000 บาท นี้ ก็คงจะตองคุมคา เพราะวาจะตองทําให

สําเร็จเปนโครงการที่ตอเนื่องมา ถาเราไมทําก็คงจะตองประสบปญหาแบบนีไ้ปเรื่อย ๆ ผมก็ไมรูวาจะมี

โอกาสไดทําอีกเม่ือไหร ทีนี้มาดูขอสังเกตวา จากบทเรียนที่ผานมาการทําโครงการนี้ ในสัญญา TOR 

ผูรับเหมาหรือผูที่เกี่ยวของที่ดําเนินการทําแลว เขาจะตองสงคืนในสภาพถนนที่ใชได อยางที่ทานสมาชิก   

ไดอภิปรายไวอยางดี แตเราก็เห็นแลว วาดีบางไมดีบาง แตยังอยูในขั้นตอนจะตองมีผูตรวจรับ            

ผูตรวจสอบอยู ก็ไมทราบวาขบวนการขั้นตอนเปนอยางไร เพราะฉะนั้นทําอยางไรจะใหดีสมกับสิ่งที่เรา

คิดดีไว ก็คงจะตองทํา แตวาขอสังเกตที่ผมอยากจะเรียนสอบถามฝายบริหารกอนที่จะตัดสินใจ        

วาจะตองดําเนินการในขั้นตอนญัตติอยางไร ผมอยากทราบวา เมื่อเราอนุมัติในวันนี้ ในระยะเวลา       
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ที่จะตองทําใหรวดเร็วที่สุดของโครงการนี้จะตองมีขั้นตอนอยางไร ผมอยากจะใหตรงนี้ชัดเจน เพื่อพี่นอง

ประชาชนที่อยูในถนนบุญวาทย ที่จะตองไดรับผลกระทบตอในอนาคตจากโครงการนี้ เขาจะไดสบายใจ

และเขาจะไดเตรียมตัวเตรยีมใจไววาจะตองทําอยางไร ซึ่งจากบทเรียนในอดีตที่ผานมาเราก็แกไขเปน 

จุด ๆ เปนครั้ง ๆ ไป ไมไดเปนภาพรวม แตถาครัง้นี้เม่ือเราตั้งใจจะทําใหดี ใหไดรับผลกระทบนอยที่สุด

หรือไมมี โดยที่เขาไดรับผลกระทบมาแลว อะไรบางที่เราจะตองดําเนินการ อยางนอยก็จะไดรูวาเขา   

จะไดพักเตรียมการเม่ือไหร วันน้ีถาเราอนุมัติแลวโครงการนี้จะไดเริ่มเม่ือไหร เริ่มแลวจะเริ่มอยางไร   

จะไดรับผลกระทบตรงไหน แจงชาวบานอยางไร ใครที่จะไดรับผลกระทบในชวงเดือนนี้ สองเดือนนี้  

ตรงจุดน้ีจะตองเตรียมตัวอยางไร ผมคิดวาทุกอยางมีทางแกและทางออก เพราะฉะนั้นอะไรบาง       

สิ่งเหลานี้ก็รวมถงึเรื่องของการบรหิารจัดการ ในนี้ไมไดบอกไว เมื่อเราเห็นชอบแลวในเหตุผลและความ

จําเปนที่จะตองทํา ทางผูบริหารหรือทีมงาน ผูที่จะตองดําเนินการจะตองดําเนินการอยางไร             

ในระยะเวลาแคไหน ถาบอกละเอียดแบบนี้ ผมคิดวาทางฝายบรหิารคงจะมีคําตอบอยูแลว เพราะเสนอ

มาแลววาจะตองทําใหแลวเสร็จเมื่อไหร จะตองมีข้ันตอนอยางไร เพราะชาวบานไมรูหรอกครับ         

วาโครงการน้ีจะแลวเสร็จเมื่อไหร จะทําหรือไมทํา หรือทําอยางไร ข้ันตอนของระเบียบราชการ         

อยูตรงไหน ตองไปจัดซื้อจัดจาง ตองไปทํา e-bidding จะตองไปเสนอราคา ตองหาผูรับเหมา ตองทําอะไร

อยางไรไมมีใครทราบ เพราะฉะน้ันถาทําตรงนี้ได  มีขั้นตอนที่ ชัดเจนและรายละเอียดที่ชัดเจน 

ประชาสัมพันธบอกกลาวใหผูที่เกี่ยวของที่จะไดรับผลกระทบ ผูที่จะไดรับความเยียวยา ไดรับการ

ชวยเหลือไดทราบ ผมคิดวาเหตุการณเหลาน้ีคงจะไปไดดี คงจะไมติดขัดอะไร นี่เปนขอสังเกตที่ผม     

จะเรยีนใหทราบ และเปนเรื่องของการสอบถามฝายบรหิารที่ไดนําเสนอญัตติน้ีเขามา ขอบคุณครับ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนชิย  

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จริง ๆ แลวโครงการนี้     

ไมควรเริ่มตั้งแตแรก เพราะวาการเอาสายไฟลงดินควรจะเปนถนนเสนที่คึกคัก มีการคาการขาย

เศรษฐกิจที่ดี แตในระยะเวลาที่ผานมาคิดวาทุกทานคงพอจะจําได ในชวงป พ.ศ. 2560 รานคาบรเิวณ

ถนนบุญวาทยติดปายใหเชา เซงขาย รานคาก็ปดไปเยอะมาก ๆ จนถึงปจจุบันนี้ก็ปดเพิ่มนะคะ          

ซึ่งเหตุการณนี้เกดิขึ้นกอนที่ฝายบริหารจะทําโครงการนี้ข้ึนมา แลวโครงการนี้ทาง สตง. ก็มีการทักทวง

ใหไปพิจารณาใหม ใหทบทวนวาจะคุมคากับการลงทุนหรือไมถึงสามครั้ง แตทางเทศบาลก็ยังยืนยัน    

ที่จะทําโครงการนี้ใหได ซึ่งจรงิ ๆ แลว การนําสายเคเบิลลงดินในเมืองใหญ ๆ เขาก็จะทําในถนนเสนหลัก 

เสนที่มีการคาขายเศรษฐกิจคกึคัก จําชื่อหนวยงานไมไดนะคะ ก็ไดเห็นหนังสือวา การที่จะนําโครงการ

สายไฟลงดินเฉพาะเมืองใหญ ๆ เชน เชียงใหม พัทยา ภูเก็ต หรือกรุงเทพมหานครฯ แตในเมืองรอง 

จังหวัดรอง ใหพิจารณาถนนที่มีความคุมคาตอการลงทุน ใหมองผลของเศรษฐกิจของชุมชนประกอบ 

แตถนนบุญวาทยไมไดเขาองคประกอบความคุมคาของการลงทุนเลย เพราะวาถนนบุญวาทย         

เปนเศรษฐกิจขาลง รานคาปดไปเยอะมากนะคะ ยายออกไปทําธุรกิจที่อื่น ถนนเสนอื่น เนื่องจากวา     
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มีปญหาเรื่องที่จอดรถ ไมมีที่จอดรถ การคาการขายถาไมมีที่จอดรถก็ลําบาก คนจะไปซื้อของไปไมได   

ไมมีที่จอดรถ ไมมีความคุมคาดวยประการทั้งปวงที่จะไปลงทุนถนนเสนนี้เปนรอยลาน ซึ่งดูจาก

โครงการทัง้หมดที่เทศบาลไดของบประมาณมา รวมทั้งหมด 3 โครงการ เปนโครงการสายเคเบิลลงใตดนิ 

สามสบิส่ีลานกวาบาท เปนสวนของการไฟฟาอกี สี่สบิสองลาน ในโครงการแรกนี้เปนเงนิ เจ็ดสิบเจ็ดลาน

กวาบาท สวนที่พึ่งของบประมาณไป เมื่อคราวที่แลวเพื่อจะไปทําฟุตบาททางเทา แลวก็ระบบไฟฟา  

สองสวาง ตรงน้ีอกี 14,347,000 บาท แลวจะมาขอวันนี้อกี 5,800,000 บาท เพื่อไปทําผิวถนน รวม ๆ  แลว

เปนรอยลาน ถามวามันคุมคากับการลงทุนในถนนเสนนี้หรือไม ซึ่งหลาย ๆ หนวยงานก็ทักทวงมาแลว

วาใหไปทบทวน แตเทศบาลก็ยังยืนยันที่จะทําโครงการนี้ใหได โดยเฉพาะเงื่อนไขหลักเกณฑตรงที่วา   

ในสวนของงานโยธาเทศบาลทําแลวจะตองยกใหเปนสมบัติของการไฟฟา ซึ่งทานนายกเทศมนตรีก็ได

อนุมัติ ตรงนี้ก็ยังไมเขาใจนะคะ ไมทราบวาทานนายกเทศมนตรีมีอํานาจหรือไม ที่จะยกทรัพยสิน     

ของเทศบาลสวนนี้ใหเปนของการไฟฟา เพราะวาตรงสวนนี้ในอนาคตมันสามารถหาผลประโยชนได  

จากการใชประโยชนรวมกันของหนวยงานอื่น ๆ เชน บริษัทที่บริการอินเทอรเน็ตตาง ๆ สัญญาณ

โทรศัพทตาง ๆ ตรงนี้ก็เปนประเด็นวา ทานนายกเทศมนตรี สามารถทําไดหรือไม ในสวนประเด็นนี้    

จะขออนุญาตทานประธานสภาฯ สอบถามฝายบริหารวา โครงการที่ทําอยูตอนนี้ ถนนบุญวาทย        

ไดดําเนนิการถึงไหนแลว ที่คาดวาจะเสร็จสิ้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ขออนุญาตใหทางฝายบรหิาร

ตอบคําถามกอน เพื่อที่จะนําไปประกอบการพิจารณาวาจะอนุมัติหรือไม ขอใหทางฝายบริหารตอบ

คําถามวาตอนนี้ ดําเนินการถึงไหนแลว จะแลวเสร็จเมื่อใดคําถามที่สอง สวนคําถามที่สาม 

สายสัญญาณอนิเทอรเน็ตของบรษิัทสื่อสารตาง ๆ ทุกบริษัทตอนน้ีมีแผนการดําเนินการอยางไร แลวจะเสร็จ

เมื่อไหร ขออนุญาตใหตอบคําถามสามคําถามนี้ใหกอนนะคะ ขอบคุณคะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด          

จะอภิปรายหรอืไมครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษไพบูลย 

นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานสภาฯ        

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ญัตตินี้ที่เพื่อนสมาชิก    

ทัง้ 5 ทานอภิปรายมา ก็เปนเหตุผลของแตละคนนะครับ ที่เราจะนํามาประกอบการพิจารณา ผมก็เห็นดวย

กับโครงการนี้นะครับทานประธานฯ แตไมเห็นดวยกับการบริหารจัดการของฝายบริหารเทศบาล   

เพราะอะไรครับทานประธานฯ อยางเชน สายเคเบิลลงดินนี้เปนโครงการที่ดีมาก ทําใหบานเมือง

สวยงาม เพยีงแตวาการบรหิารจัดการ ถาพูดแบบชาวบานคือ ทําไมเปนครับ ไมมีการวางแผน ไมมีการ   

ที่จะมาพจิารณาปรกึษาหารอืกันถึงขอดีขอเสียความเปนไปได ไมมีการวางแผนตรงนี้เลย ดูจากที่ผานมา 

การคาแถวนัน้ปดตัว บางรายก็อาจคิดมากถึงกับเสนเลือดฝอยแตกตาย เพราะอะไรครับ เพราะวาขาด

การบริหารจัดการตรงนี้ ที่เพื่อนสมาชิกบอกวา ชาวบานไมรูวาจะทําอะไร อยางไร ก็จริงนะครับ 

ชาวบานไมรูจริง ๆ วาเทศบาลทําอะไร ณ วันน้ีเทศบาลทําอะไร นึกจะเจาะก็เจาะ นึกจะปดถนนก็ปด 

การคาขายถาไมมีแผนลวงหนาตายอยางเดียวนะครับ ยิ่งของกินไปกันใหญนะครับ หนึ่งวันก็เสียแลว  



16 

 

 

ไมรูวาถนนจะปดเมื่อไหร ไมทําไวก็ไมมทีุนที่ไหนมาหมุนเวยีน ก็ตองทํา พอทําแลวขายไมได คอืความจรงินะครับ 

เปนเรื่องของผูรับจางที่จะตองมาบรหิารจัดการตรงนี้ ผูวาจางพอรูปญหาก็ตองไปชวยกันแกไขปญหา 

แต ณ วันนี้ ผูวาจางไปทาง ผูรับจางไปทาง ปญหาถึงไดเกิดข้ึน กรณีที่คนมารวมตัวกัน รอยสองรอยคน    

ไมใชเรื่องงายนะครับ การที่เขารวมตัวกันมาพบฝายบริหารของเทศบาล เพื่ออยากจะรูความจริงวา  

การบรหิารเปนอยางไร จะเสร็จเมื่อไหร จะดีอยางไร จะรูลวงหนาอยางไร เขาจงึรวมตัวกันมาสอบถาม 

แลวยิ่งเสียความรูสึกไปใหญเม่ือมาแลวไมเจอ แตก็เปนหนาเปนตาของเทศบาลเรา ที่มีทานปลัดมาชวย

แกหนาใหได มารับทราบปญหาจากชาวบาน แตฝายบริหารไมอยู ความจรงิตรงนี้ผมไมไดมาตําหนิทาน

นะครับ แตอยากใหทานปรับทัศนคติกับชาวบานหนอยนะครับ ถาเปนเรื่องแบบน้ีผมวาทานนาจะมา

อธิบายใหเขาฟง ไมใชวาหายไปเลย กรณถีาเรามีปญหาอะไรกับใคร ถาไมเจอนะอารมณจาก 1 ก็เพิ่ม

เปน 5 เลยนะครับ ก็ตองขอขอบคุณทานปลัด ทัง้ที่ทานมาใหมก็สามารถแกไขปญหาไดบางสวน แตวา

จะดไีหม ชาวบานเขาก็ยังไมคอยพอใจ เพราะวามากันสองรอบสามรอบ ปญหาบางสวนก็ยังแกไขไมได 

เขามาถึงญัตตินี้ที่จะของบประมาณไปทําถนน ผมเห็นดวยนะครับ ที่จะใหถนนหนทางมีความสวยงาม 

สัญจรไปมาสะดวก แตกรณีที่ไฟฟาเปนผูรับจาง จะตองคืนสภาพถนนที่ดีกอนที่เราจะเอาสายไฟลงดิน 

ทานจําไดไหมครับ ผมผานทุกวันถนนดีใชได แต ณ วันนี้ไปทําตรงนั้นก็ตองคืนแบบสภาพเดิม แต ณ 

วันนี้ไมใชนะครับ ในเม่ือเขาคืนสภาพอยางดีแลว เราปลอยใหรานคาที่เขาจะสิ้นใจอยูตรงนั้นแลว        

มีโอกาสหายใจตอ อยางนอย 1 ป 2 ป เพราะที่ผานมาคาขายไมไดเปนหลายเดือน ทําใหเศรษฐกิจซบเซา

ไมมีเงินหมุนเวียนก็จะตายเอานะครับ ถาเรามาทําตอตรงนี้เลย แลวการรื้อผิวถนนมันไมใชวารื้อทีละ

ขางไดนะครับ ตองเอาทั้งผืนแลวจะตองปดถนนอีกกี่วันละครับกวาจะเสร็จ เราใหโอกาสเขาทํามาหากิน

กอนดีไหม ตอลมหายใจใหเขาสักหนอยดีไหม ที่มาอางวาถนนมันขรุขระ ไมเหมาะสมที่จะปลอยแบบนี้ 

ตองรีบทํา ใน TOR ก็บอกอยูแลววาตองคนืถนนใหเหมือนสภาพเดิมซึ่งก็ดีอยูแลว ตองคืนแบบนั้น      

ใหคนที่เขาทําธุรกจิตรงนัน้มีโอกาสไดคาขายฟนข้ึนมาสักหนอยอยางนอยก็ปสองป ไมตองรบีเรงแบบนี้ 

แลวอีกประการหนึ่งนะครับ เปนจุดสําคัญเลย จากการที่เทศบาลเราทํางานมา ขาดการวางแผน     

ขาดการวิเคราะหผลดีผลเสียวาจะเปนอยางไร ดูจากหลาย ๆ เรื่อง ไมเสร็จตรงเปาเลยสักโครงการ   

ถาเราฝนไปทําอยางนี้ชาวบานจะเปนอยางไรบาง จะเสร็จเม่ือไหร อะไรเม่ือไหรก็ไมรู แมกระทั่งสายไฟ

ลงดนินะครับ วันที่ 25 นี้ไมรูจะเสร็จทันหรอืเปลา คดิวาจะเปนไปไมได เพราะเรื่องเสาไฟฟายังรุงรังไปหมด 

แลวเรื่องที่ทางชาวบานไมรูแมกระทั่งทางเทศบาล หรือในสภาฯ เราก็ยังไมรูเลย การเอาสายไฟลงดิน   

มอียู 2 ทอนะครับ ระหวางของการไฟฟากับของ TOT ซึ่งไมรูวา  TOT ไดขออนุญาตทางเทศบาลแลว

หรือเปลาที่ไปขุดเจาะตรงนั้น ที่สับสนวุนวายทุกวันนี้ ที่ชาวบานบอก วันนั้นเจาะ วันนี้ก็ไปเจาะอีก    

เจาะไดสองวันถมแลวก็ไปเจาะอีกแลว ผมวาจะซ้ําซอนกับโครงการตรงนี้มากกวา ทานประธานฯ ครับ 

ขออนุญาตขึ้นจอภาพที่ผมไปเก็บรายละเอยีดมา เปนภาพที่ปดฝาทอของ TOT ที่ถนนบุญวาทย ไมรูวา 

ที่เขามาทําเรารูเรื่องหรือไม เขามาขออนุญาตขุดเจาะถนนอะไรตรงนี้หรือเปลา หรอืวาเขาประสานกับ

ทางไฟฟาเพราะวาถนนเสนนี้เรามอบใหแกการไฟฟาแลว อันนี้สมาชิกสภาฯ ผมถามได 19 คน มีใครรูบาง 
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สมาชิกสภาฯ รูไหมวาของ TOT เขามาขุดเจาะถนนของเทศบาลเรา เขาขออนุญาตหรอืเปลา ผมวาไมมี

ใครรูแนนอน ก็อยากจะถามฝายบริหารดวยวาโครงการตรงนี้ไดขออนุญาตแลวหรือยัง บงบอกไดวา      

การทํางานของเทศบาลเราบกพรองหลาย ๆ อยาง ก็อยากจะฝากทางฝายบริหารชวยทําความเขาใจ

ชี้แจงกับชาวบานใหชัดเจนนะครับ การจะทําอะไรควรมีการวางแผน ใหชาวบานเขารูวาจะทําอะไรบาง 

ใหรูวาวันนี้จะทํา วันนี้จะปด ไมใชเขาไมรูเรื่องอะไรเลย ตายครับธุรกิจแบบน้ี เขาวางแผนมาแลววาวันนี้

จะตองขายอะไรอยางไร วางแผนมาเรยีบรอย แตถนนปดก็จบสคิรับ ที่ชาวบานเขาเดือดรอนสองสามรอยคน

มาที่เทศบาล แตก็ดีนะครับเปนประวัติศาสตรของลําปางเราที่ชาวบานยกขบวนมาสองสามรอยคน    

มาเรยีกรองความถูกตอง ความโปรงใส ความชัดเจน ผมขอยืนยันตรงนี้วา ประมาณสิบกวาปแลวก็ยังไมเคย

มีเหตุการณแบบนี้ พึ่งมาเห็นตรงนี้นะครับ ในสวนของผมเห็นดวยกับโครงการน้ีแตยืดเวลาหนอย       

ใหชาวบานเขามีโอกาสหายใจ ทํามาหากิน หาเงินไปปดชองโหวที่ผานมาสามส่ีเดือนตรงนั้นกอน อันนี้

ผมไดพูดคุยกับพอคาแมคาในเสนนั้นนะครับ เพราะวาในแบบของการไฟฟากับของเราก็คอืเพื่อคืนถนน

ใหเรยีบเหมือนเดิม เพราะวากอนที่เราจะทํามันเรยีบอยูแลว แต ณ วันนี้ที่วามีเพื่อนสมาชกิบางคนบอกวา 

ถนนขรุขระตองรบีทํา มันไมใชนะครับ เพราะวาหากเราฝนรบีทํา เราก็หวังดีตอฝายบริหาร ถาคนเขาคดิ

มากไปหนอยวา อาจจะไปทําอะไรเพื่อผลประโยชนหรือเปลา อะไรประมาณนั้น ชาวบานแตละคน

ความรูไมเทากันนะครับ เขาอาจจะคิดไมได ทําไมไดแตเราก็ไมวากัน ผมก็ขอฝากหนอยวา ถาทําตาม

ระเบียบทําตามขั้นตอนตรงนี้ก็นาจะดีกวา อยาใหใครมาพูดมาสงสัยเลยวา เราทําอะไรไปเอื้ออํานวย

ความสะดวกแกผูรับเหมาหรือเปลา ก็ตองขอขอบคุณทางเทศบาล โดยเฉพาะทานปลัดก็ยังชวยแกไข

ความเดอืดรอนของชาวบาน อยางกรณีนี้เปนความคดิของชาวบานนะครับ มาบอกกลาวกับผมวากรณี

ที่เอารถไปทําความสะอาด ไปลางตลาดไปลางถนนเสนนั้นเอื้อประโยชนใหแกผูรับเหมาหรือเปลา 

เพราะวาตามระเบียบแลวผูรับเหมาตองเปนฝายจัดการ ฝายเทศบาลเราจะตองไปกํากับดูแลผูรับเหมา 

แต ณ วันนี้เทศบาลเราเขาไปทําเอง แตผมคิดวาเปนความรับผิดชอบตอหนาที่ของทางเทศบาลเรา      

ที่จะตองเขาไปแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวบาน ตรงนี้ผมคิดวาก็เปนการดี ผมไดคุยกับ

ผูรับผิดชอบระดับหนึ่ง ก็ไดฟงคําอธิบายก็จะนําคําอธิบายของทานนี้ไปบอกชาวบาน ถามองในแง    

ของการไปชวยเอื้อผูรับเหมาหรือไม ก็คิดได แตวาเมื่อความเดือดรอนของชาวบาน ถาจะมัวรอใหเขา  

มาทําตรงน้ันมันก็ชา เราก็เอาสวนที่จะเปนไปไดเร็วที่สุด แกไขใหดีที่สุดไปชวยเขากอน หลักการและ

เหตุผลตรงนี้ผมวานาจะแกปญหาไดหลาย ๆ อยางนะครับ แตถาหากตามปกติแลว หากเรา              

มีการวางแผนมากอน ก็คงไมมีปญหาอะไร ไมตองมาตามแกปญหาแบบนี้ทุกข้ันตอน ก็ขอฝากทาง

เทศบาลนะครับ กอนที่จะทําอะไร คิดอะไรก็ขอใหมีการวางแผนมาพิจารณาดูผลเสียผลไดกอน 

ขอบคุณครบัทานประธานฯ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายจาตุรงค พรหมศร  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติน้ี      
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ผมจะอภิปรายเฉพาะเรื่องเก่ียวกับการโอนงบประมาณป 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวด     

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ผมเขาประเด็นเลยนะครับทานประธานฯ ไมซ้ําไปซ้ํามา ไมนอกประเด็น ผมขอ

เรียนอยางนี้ การโอนเงินงบประมาณ ถาเราพิจารณาแลวเปนเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ          

ทางผูบริหารเขาทําได มีระเบียบกฎหมายรองรับใหทํา สําหรับญัตตินี้ โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม   

ในหมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการจัดทํางบประมาณขอ 27 

จะตองไดรับอนุมัติจากสภา ผมดูแลวจากถอยแถลงที่ปรากฏในญัตติเขาจะไปทําถนนลาดยางใหม    

พูดกันสั้น ๆ แลวตองถามวา เปนอํานาจ เปนหนาที่ที่เทศบาล จะตองทํา เรื่องแบบน้ีตองทํานะครับ   

การใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ําตองทํา เม่ือปรากฏวา ถนนเสนน้ีเปนที่ประจักษเห็นอยูแลววา      

มีการขุดอยางที่เราอภิปรายกันอยูนะครับ การสัญจร การจราจรก็ใชไดอยางไมเปนปกติ ก็ตองมีการ

ปรับปรุงซอมแซม ซึ่งเปนหนาที่ของเทศบาล และวันนี้ทางผูบริหารไมไดตั้งงบประมาณไว ขอโทษนะครับ

เขาเคยตัง้ไวเหมอืนกันอยางที่เพื่อนสมาชิกเม่ือสักครูไดพูดไปแลววา กอนหนานี้เมื่อปงบประมาณ 2560 

ถาผมจําไมผิด ทางผูบริหารเขาตั้งไวแลว มีการกันเงินและตอมามีการขอขยายฯ แตสภาเสียงขางมาก

ไมใหขยายฯ งบประมาณสวนนั้นเลยตกไป วันน้ีมีความจําเปนตองจัดทําถนนสายนี้จึงมีการโอน

งบประมาณฯ ซึ่งการโอนตรงนั้นผมเห็นวา อยูในระเบียบกฎหมายที่จะโอนได ผมก็ไมกาวลวงอํานาจ

ผูบริหารนะครับ ผมจะพูดในสวนประเด็นของผม ผมดูในญัตติแลว องคประกอบในการที่จะโอนหมวด

คาที่ ดินและสิ่งกอสราง ผมดูในญัตติมีแผนฯ ไดอยูในแผนฯ นอกนั้นมีรายการประกอบแบบ               

มีประมาณการรายจาย ผมดูเฉพาะองคประกอบที่จําเปน ๆ ที่สําคัญและงบประมาณตรงนี้ก็มีอยูแลว 

เพียงพอที่จะโอน ดังนั้น การจัดทําบริการสาธารณะโครงสรางพื้นฐานในเรื่องการจัดใหมีบํารุงถนน  

บุญวาทยตามญัตติที่เสนอมานี้ ผมเห็นวา เพื่อความเปนระเบียบเรยีบรอยเกี่ยวกับการเดินทางสัญจร

รวมทัง้การจราจรของประชาชน ไมเฉพาะในเขตเทศบาลนครลําปาง เพราะวาถนนสายนี้อยางที่พูดกันวา

เปนถนนสายหลักทัง้คนในทองถ่ินเองก็ด ีนักทองเที่ยวดวยก็ด ีตองใชถนนสายนี้ ผมในฐานะสมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปางในเบื้องตน ในลําดับแรกนี้ผมอนุมัติ เห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหมตามญัตติที่ผูบริหารไดแถลงไป แตผมอยากใหขอสังเกตนะครับ 

ในเรื่องการสั่งซื้อส่ังจาง ตองดําเนนิการไปตามระเบียบกฎหมายในเรื่องการส่ังซื้อสั่งจางอยูแลว แตที่

ผมอยากจะกลาวตอที่ประชุมแหงน้ีก็คือ ผมตองการใหทําดวยความรวดเร็ว ตองรีบทํานะครับ        

สวนเรื่องการบรหิารจัดการตรงน้ัน ผมคดิวาทางฝายบรหิารจะตองรูอยูแลว ในเรื่องการกระทบตอสิทธิ์

หรืออะไรของพี่นองประชาชนตรงนั้นก็ตองระมัดระวัง ที่ผมพูดเชนน้ีนะครับวา เนื่องจากโครงการ      

ในลักษณะแบบน้ี ผมขอยอนไปนิดหนึ่งไมวาจะในงบประมาณป 60 61 62 ในเรื่องโครงสรางพื้นฐาน 

เมื่อสภาฯ เห็นชอบ ผูกํากับดูแลอนุมัติใหเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปแลว ในการ

ดําเนนิการจัดซื้อจัดจาง หรอืการบรหิารงบประมาณคอนขางที่จะลาชา ซึ่งตรงน้ีผมก็ตองฝากไวสําหรับ

โครงการนี้วา  ความลาชานอกจากจะไมเปนธรรมแลว ยังมีผลกระทบตอประชาชนดวยนะครับ      

ความลาชานี้ถาเราไมทําใหเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร ลาชา มีขั้นตอนอะไรที่ยดืยาดเกินความจําเปน    
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นี่สรางความเดือดรอนใหกับประชาชนนะครับ เกี่ยวของกับเรื่องโอกาส เรื่องคุณภาพชีวิตตรงน้ี        

ผมอยากฝากดวยนะครับ ในเรื่องดําเนินการ เมื่อผานที่ประชุมสภาแหงนี้แลวเกี่ยวกับโครงการนี้วา   

ควรจะเรงรบีทําครับ ผมขอใชโอกาสสัน้ ๆ เพยีงเทานี้ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทยวัฒนา                

วานชิสุขสมบัต ิ 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ    

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตอภิปราย

ไมซ้ําซาก ตรงประเด็น ไมอางขอกฎหมายใด ๆ ทัง้สิน้ เพราะวาญัตติที่ฝายบรหิารเสนอมานั้นก็ตองทํา

ตามระเบียบแบบแผนอยูแลว ไมจําเปนตองพูดซ้ําไปซ้ํามา หนาที่ที่เขาจะตองทําก็คือ บํารุงใหมีทางน้ํา

ทางบก หรืออะไรก็แลวแต ตองใชการไดตลอดเวลาแตเขาไมทํา ปลอยใหผูรับเหมาทําระยําเฮงซวย   

ผมขออนุญาตใชคําที่ไมคอยสุภาพครับ ไมควบคุมนะครับ การบรหิารไมควบคุม ไมจัดการ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายจาตุรงค พรหมศร  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานฯ ครับ  

ผมขอประทวงทานประธานฯ และก็ผูอภิปรายที่กําลังอภิปรายอยูครับ เปนการใชคําพูดที่ไมสุภาพ     

นะครับ ผมไมตองทบทวนคําพูดของทานนะครับ เพราะวา ทานประธานฯ ก็ไดยินอยูแลว ที่ประชุม    

แหงน้ีก็ไดยนิอยูแลววา คําพูดอยางน้ีสมควรที่จะพูดไหม ผมขอใหทานประธานฯ ไดวนิจิฉัยนะครับ  

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง นายแพทยวัฒนา ก็/ 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ครับ ไมตองมาประทวง

ผมก็พูดไปแลว ผมขออภัยที่ผมใชคําวา ระยําเม่ือสักครูนะครับ ไมตองประทวงผมรู ผมก็บอกแลววา     

ใชคําวาทําระยําไมด ีเปนคําที่ไมสุภาพ หนาที่ที่จะตองทําก็คอื ควบคุมดูแลโครงการนี้ใหดี อยาใหเขาทํา

เสยีหาย โดยใหประชาชนไดรับความเดือดรอนตางหากนัน้ เปนหนาที่ที่พึงกระทําอยางยิ่ง แตไมกระทํา 

เพราะญัตติดังกลาวนี้ถามวาสมเหตุสมผลหรือไม หลักการก็อางตามระเบียบแบบแผนแนนอน 

กฎหมายกําหนดไวแลวตองทํา อางนูนอางนี่ ขอ 27 ตองทําอยูแลว แบบแผนก็เพิ่งเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 

แตความละเอียดนะครับ ผมขอเรียนใหทานทราบวา ในญัตติของแผนงานสาธารณสุขนั้น เขียนเหตุผล

ไวไดดีมาก ที่วาเอาไปซื้อครุภัณฑของงานสาธารณสุขนั้นดีมาก ตองแบบนั้นครับ ถึงจะถูกตอง

ครบถวน มเีหตุผลนาสนับสนุน ไมตองพจิารณาอะไรมากเลย อานแลวเขาใจเหตุผล ความจําเปน แตใน

กรณขีองถนนสายน้ีนัน้คนละเรื่อง การที่จะตองใหบํารุงทาง ถนนเดิมก็มีดีอยูแลว จะทําเคเบิลก็ไมวากัน 

แตตองควบคุมดูแลใหดีตางหากในระหวางการทํา นี่ละเลยเพิกเฉยไมปฏิบัติตามหนาที่นะครับ           

นี่ตางหากเปนสิ่งสําคัญ เพราะฉะนั้นการที่จะอนุมัติครั้งนี้ยิ่งจะรายหนักเขาไปอีก ผมก็ขอพูดสั้น ๆ   

เพยีงเทานี้ เพราะเดี๋ยวมันจะซ้ําซาก ขอบคุณครับ 
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นายกติติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกสภาฯ ทานอื่นอกีไหมครับ 

ฝายบรหิารมีอะไรเพิ่มไหมครับ เชญิ นายกิตตภิูม ินามวงค 

นายกติติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง      

กอนอื่นตองขอบคุณสมาชกิสภาฯ ที่ไดทวงติงใหขอเสนอแนะ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเคเบิล

ใตดิน ที่จริงแลวโครงการดังกลาวไดผานสภาแหงนี้เปนระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร ก็ดวยเหตุผล

ทางขอระเบียบกฎหมายก็เลยทําใหโครงการลาชาไมเปนไปตามกําหนดการแผนงานที่ไดกําหนดไว   

ตัง้แตตน จนในที่สุดโครงการดังกลาวก็ไดเริ่มตนขึ้น ทําใหหลาย ๆ ทานวา โครงการนี้ไมไดเปนโครงการ

ที่ผมทําโดยพลการ พอผานข้ันตอนของขอระเบียบกฎหมายทุกอยางไดแกไขขอระเบียบกฎหมาย      

ทุกอยาง ไมวาจะเปนตั้งแตเริ่มตน การทําประชามตกิ็ดี การแกปญหาในเรื่องของขอระเบียบกฎหมาย 

อํานาจหนาที่ก็ดี ก็แกกันไปเปนเรื่อง ๆ ไป ทายที่สุดโครงการก็ไดดําเนินการ จากคํากลาวของสมาชิก

สภาฯ ทุก ๆ ทานก็พอสรุปไดงาย ๆ วา สมาชิกสภาฯ ก็อยากจะทราบเหตุผล 3 ประการ คือ ประการ   

ที่ 1 ในเรื่องของการบรหิารจัดการโครงการ ผมไมอาจกลาวอางไปถึงรายละเอียด ก็คงจะวกมาถึงญัตติ

ดังกลาวที่นําเสนอตอสภาฯ ใหชัดเจนไปเลยนะครับ เพราะเหตุผลอันที่หนึ่งคือ ทําไมถึงไดโอนเงิน

งบประมาณรายจายจากรถบุษบกเกาลานกวาบาท มาเปนโครงการโอเวอรเลยถนน ซึ่งเปนโครงการ   

ที่ขอญัตตใินวันนี้ ในสวนที่ 2 คอืเหตุผลในเชิงปฏิบัติวา โครงการดังกลาวผลการปฏิบัติงานเปนอยางไร 

จะเสร็จเม่ือไหร แผนงานควบคุมโครงการอยางไร เปนผลงานในเชิงการปฏิบัติงานวาโครงการ        

เปนอยางไร เดี๋ยวจะตอบใหทานไดทราบนะครับ เหตุผลที่ 3 ตามญัตตดิังกลาวนี้ คือ การจัดซื้อจัดจาง

ทานสมาชิกสภาฯ อยากจะทราบเหตุผลวา เม่ือไหรจะเรง จะดําเนินการ วกกลับมา ในเรื่องของการโอน

งบประมาณรายจายจากรถบุษบกเกาลานกวาบาท นํามาตั้งเปนรายการใหม ในโครงการกอสราง     

สิ่งสาธารณูปโภคเปนเงนิอยู 5,800,000 บาทนี้ โครงการนี้นะครับ ก็เหมือนกับที่สมาชิกสภาฯ ไดกลาว

ไปนะครับวา ผมเองไดนําเสนอโครงการดังกลาวนี้ควบคูกับโครงการเคเบิลใตดินไปแลวต้ังแตตน     

ดวยเหตุผลบางประการไดนําเสนอขอกันเงินในงบประมาณรายจายดังกลาวไป สภาแหงนี้บอกวา 

โครงการเคเบิลใตดินยังไมไดเริ่มดําเนินการ และโครงการดังกลาวก็ไมจําเปนตองกันงบประมาณ สภา

แหงนี้ก็ไมอนุมัติใหกันเงิน เปนอันวาตองตกไป แต ณ เวลานี้นะครับ โครงการดังกลาวไดดําเนินการ

มาถึงขั้นทาย ๆ ของโครงการแลว ก็มีความจําเปนและเปนหลักการของการบริหารงานทั่วไป ดวย  

ความเรงดวน จําเปนจรงิ ๆ แลวรถบุษบกก็มีความจําเปนเชนเดียวกันที่ผมเคยพูดไวในสภาแหงนี้ แต ณ 

เวลานี้ สถานการณนี้ โครงการถนนบุญวาทยมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองรีบดําเนนิการอยางรวดเร็ว 

จึงจําเปนตองชะลอโครงการนั้นไวกอน แลวเอางบประมาณดังกลาวมาตั้งเปนรายการใหม คือ 

โครงการกอสรางสิ่งสาธารณูปโภคในงบประมาณ 5,800,000 บาท และในอีกสองญัตติผมก็ใช

งบประมาณจากเงินกอนนี้เชนเดียวกัน ก็เปนหลักการบริหารงานทั่วไป เมื่องบประมาณรายจาย

ประจําปที่ตั้งไวสําหรับรถบุษบกเกาลานกวาบาทน้ัน ก็ไดรับอนุมัติจากสภาแหงนี้ ตามขอระเบียบ
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กฎหมาย ถาจะมาตั้งเปนรายการใหมก็ไมมีอํานาจในการโยกยายหรือโอน โดยพลการโดยอํานาจ    

ของนายกเทศมนตรีอยูแลว ก็เปนอํานาจหนาที่ของสภาแหงน้ีจะเห็นชอบกับโครงการหรือไม             

มีความจําเปนอยางไร ซึ่งก็ไดแถลงตอสภาแหงนี้ไวอยางชัดเจนแลว ทั้งสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ      

ไดกลาวทวงติง และกลาวสนับสนุนก็มีเหตุผลเฉพาะตัวของโครงการอยูแลว ก็เปนอํานาจหนาที่      

ของสภาแหงนี้ วาจะอนุมัติหรือไม เพราะอํานาจในการบริหารจัดการก็อธิบายอยางชัดเจนแลววา    

ดวยความเรงดวนก็ดี ดวยความจําเปนบางประการก็ดี ในสถานการณปจจุบันก็จําเปนตองโอนมา     

ตั้งจายเปนรายการใหม เปนเรื่องของการบริหารจัดการทั่วไปเทาน้ัน ในสวนถัดมา ก็จะขออนุญาต   

ทานประธานสภาฯ นะครับวา จรงิ ๆ แลวโครงการนี้หลังจากไดริเริ่มเปนโครงการที่ซอนสัญญาเอาไว 

ไมไดซอนเงื่อนงําในทางที่ไมดีนะครับ ซอนในที่นี้หมายความวา เทศบาลเปนคูสัญญากับการไฟฟา   

การไฟฟาเปนคูสัญญากับบริษัทรับเหมา เทศบาลสงมอบพื้นที่ใหกับการไฟฟา การไฟฟาอนุญาต      

ใหการ ส่ือสารมาใชพื้นที่  คณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการควบคุมงาน ซึ่ งในรูปของ

คณะกรรมการ สักครูจะขออนุญาตทานประธานฯ ใหทานปลัดเทศบาล ซึ่งเปนผูควบคุม เปนกรรมการ

ตรวจรับในโครงการดังกลาว ซึ่งเปนการตรวจรับจากการไฟฟาไมใชเปนการตรวจรับจากผูรับเหมา 

ผูรับเหมากับการไฟฟา ซึ่งเปนกรรมการซอนไวอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ ระหวางการไฟฟาภูมิภาคกับ

ผูรับเหมา ซึ่งเราไมไดเปนคูสัญญากับผูรับเหมา เพราะฉะนั้นในอํานาจหนาที่ของเทศบาล ณ เวลาน้ี   

ทั้งที่ผานมา เดี๋ยวจะใหทานปลัดเทศบาลเปนผูชี้แจงใหสภาแหงนี้ไดรับทราบ ในสวนสุดทายคอื เหตุผล

การจัดซื้อจัดจางตรงนี้ก็คงเปนไปตามขอระเบียบของการจัดซื้อจัดจางทุกประการ ไมวาจะเปน   

ประเด็นใด ๆ การเรงรัดตาง ๆ ก็เปนอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีที่จะใหสัมพันธกันระหวาง

คณะกรรมการ การสงมอบงาน การรื้อสายไฟ เสาไฟออกเม่ือไหร แลวจะลงเสาไฟใหมเมื่อไหร        

จะเริ่มทําฟุตบาททางเทาเม่ือไหร มีหวงและข้ันตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจางอยู รวมถึงจะทํา

อยางไรไมใหสงผลกระทบ บทเรียนที่ผานมาเอามาใชประโยชนไดอยางไรในการที่จะทําโอเวอรเลย   

ถนนใหมในงบประมาณ 5,800,000 บาท ถาสภาแหงนี้อนุมัติใหดําเนินการโอนงบประมาณรายจาย   

ในครั้งนี้ เพราะฉะนั้นบทเรียนทั้งหมดที่ผานมาถามวา ผิดพลาดไหม ความผิดพลาดที่ เกิดข้ึน             

ก็กลายเปนบทเรียนไป อันไหนที่ดีเราก็ทําใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป อันไหนที่ไมดีเราก็เอามาเปนบทเรียน ไมให

เกิดขึ้นซ้ําอีกตอไป ขออนุญาตทานประธานสภาฯ มอบใหกับทานปลัดเทศบาล ซึ่งเปนคณะกรรมการ

ตรวจการจางในการตอบเหตุผล การบริหารจัดการในพื้นที่ เพื่อจะใหสภาแหงนี้ไดรับขอมูลที่ถูกตอง

เพื่อที่จะนําไปตอบใหพี่นองประชาชนไดรับทราบตอไป ขออนุญาตครับ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายชาตร ีสุขารมย  

นายชาตรี  สุขารมย ปลัดเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ    

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรตทิุกทาน กระผม นายชาตร ีสุขารมย ปลัดเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาต  

ใชเวลาสั้น ๆ เพื่อชี้แจงเรื่องเคเบิลใตดิน สืบเนื่องอยางนี้นะครับ หลังจากที่เทศบาลไดตกลงกับ       

การไฟฟาวาเราจะทําเคเบลิใตดินแลว ขออนุญาตชี้แจงนะครับวา เสาไฟฟาที่เราเห็นอยูถาเราสังเกตดู
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จะมอียู 3 สวนดวยกัน สวนที่ 1 ที่อยูบนเสาคือ มีสายอยู 3 เสน เรียกวา สายไฟฟาแรงสูง พอถัดลงมา

จะมสีายอยูประมาณ 4 เสน ซึ่งเรยีกวา สายไฟฟาแรงต่ํา และถัดลงมาอีกที่หอยระโยงระยางนั้นเรยีกวา 

สายสื่อสาร อันประกอบดวย TOT และอีกหลายคายที่รวมกันอยูตรงน้ัน ประเด็นก็คอื โครงการเรา    

จะนําเคเบิลลงใตดิน เมื่อโครงการเกิดข้ึนในแบบที่การไฟฟานําเสนอตอเรา เราเองสัญญาในระเบียบ

พัสดุป 2560 ออกมาใหมมีสัญญาอยู 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ทําสัญญากับผูรับจางทั่วไป ก็คือ

สัญญาทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีขอกําหนดเยอะแยะนะครับ แตสัญญาอกีอยางหนึ่ง คือสัญญาที่เราทํากับรัฐตอรัฐ 

เรยีกวาใบสั่งจาง ซึ่งขอกําหนดจะคอนขางนอย เพราะถอืวาเปนรัฐดวยกัน เพราะฉะน้ันโครงการนี้เราได

ดําเนินการในลักษณะใบสั่งซื้อสั่งจางนะครับ ทีน้ีกลับมาประเด็นวา หลังจากโครงการเราเริ่มทํา MOU 

กันแลว เริ่มดําเนินการกันแลว ในสวนที่เก่ียวกับเราที่เรียกวางานดานการโยธา ซึ่งเราสนับสนุนไป 

34,000,000 บาท หมายความวายังไงครับ หมายความวาในบรรดาโครงการเคเบิลนี้ ที่ผมเรียนไป

ขางตนวามีอยู 3 สาย สายแรกสายบนสุดเปนสายแรงสูง ซึ่งการไฟฟาจะปลอยแรงสูงมาลิงกกับ

สายไฟฟาแรงต่ํา ซึ่งจะสงไปสูแตละบาน เพราะฉะนั้นโครงการนี้ไฟฟาแรงสูงในแบบไดกําหนดไววา    

ใชวธิีดันทอสายไฟแรงสูง ก็มาดันอยูกลางถนนใชวธิีดัน สวนไฟฟาแรงต่ําซึ่งจะตองจายไปสูแตละบาน

เขาเรยีกวา Opencut ผมเคยถามไฟฟาวา ทําไมทานไมดันเหมือนแรงสูง แรงสูงจะดันใตผวิไปเมตรหรอื

สองเมตร สวนแรงต่ําเขาบอกวาดันไมไดดวยเหตุผลทางระบบเทคนิคของไฟฟาเพราะฉะนั้นจึงตอง 

Opencut ตองขุด จะอยูลึกไมได เขาบอกในเชิงเทคนิคอยางนั้น ซึ่งผมเองก็ไมมีความรูเรื่องไฟฟา       

แตอนุมานไดวา เขาบอกวาจะตองเปดถนนโดยรอยทอ ทีนี้งานโยธาของเราที่สนับสนุนไป 34,000,000 บาท 

ประกอบดวยอะไรบาง ประกอบดวยพอขุดข้ึนมาก็มีปลอก เราเอาสายไฟฟาลอดเขามาในปลอกอีก    

ซึง่อยูในสวนของเรา เราเองก็ไดทําสัญญากับไฟฟาในปริมาณสวนตรงนี้ สวนสายอื่นเปนของการไฟฟา

นะครับ ประเด็นก็คอืวา พอเราจําเปนตองเปดขางทางแลวใน BOQ ในปรมิาณงานการไฟฟานําเสนอ  

ใหเราในจํานวน 34,000,000 บาท ที่ เปน Opencut เขาบอกวา มีสวนที่เปนงานซอม ในเม่ือคุณขุด       

ก็ตองซอมคืน การซอมคืนในปรมิาณที่เขาคดิมาใหก็เฉพาะที่เขาขุด นั่นหมายความวา ถนนมีความกวาง

ประมาณ 6 – 8 เมตร ตลอดถนนบุญวาทย เขาจะขุดในแบบที่นําเสนอเราสูงสุดประมาณ 1.20 เมตร  

แตตอนนี้สภาพการขุดอาจจะล้ํา 1.20 เมตรไป ต่ําสุดประมาณ 80 เซนติเมตร นั่นหมายความวา     

การคนืสภาพตองคืนในชวงที่  BOQ เขาคดิมาใหลานกวาบาท ประมาณสองลาน นั่นคือคืนผิวชวงที่ขุด 

ไมไดหมายความวา ตองปูผิวตลอดเสนทาง ซึ่งในความกวางของถนนบุญวาทยมีตั้งแต 6 – 8 เมตร 

เฉลี่ยไป เพราะฉะนั้นการคืนผิววันนี้ อยางที่ผมเรียนขางตนและเรียนดวยความเคารพ คือเฉพาะที่ขุด     

ทีนี้มาเรื่องทําไมถึงขุดซ้ําขุดซากเหลือเกิน ที่ผมเรียนเบื้องตนวา มีอยู 3 สาย ประเด็นวันนี้การไฟฟา 

สายแรงสูงก็ดันเขาไปแลว สายแรงต่ําก็ขุดแลวกลบแลว วันนี้สัญญาที่ทําเมื่อกันยายนปที่แลวประมาณ 

300 วัน ซึ่งจะหมดวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ ตอนนี้การไฟฟาเขาลงดินหมดแลว จะไมมีการขุดอีกสําหรับ

การไฟฟา แตเนื่องจากวาในเสาที่ผมบอกวาม ี3 สายนัน้ สายสื่อสารที่มีปญหาเพราะเราไมไดทําสัญญา

กับสื่อสารเพยีงแตสื่อสารไปเกาะกลุมอยูกับการไฟฟา เปนหนาที่ของการไฟฟาที่จะบริหารงานตรงนั้น



23 

 

 

ในเมื่อสุดทายจะตองเอาเสาออก แตติดที่ส่ือสาร ซึ่งตอนนีส้ื่อสารก็ไปทําสัญญาอกีสัญญาหนึ่งกับผูรับ

จางโดยมีการไฟฟาเปนผูดูแลหาง ๆ ไมไดดูแลกันโดยตรง เพราะวาสายที่ไปอยูขางบน เปนอํานาจของ 

กสทช. ของการไฟฟาอยู ทีนี้แผนงานของการไฟฟาที่คุยกันเม่ือวานผมไดไปพบกับรองผูวาราชการ

จังหวัดลําปางในเรื่องนี้ คุยกันเบื้องตนวา สัญญาเราหมดวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วันนี้ถือวา       

เอาสายไฟลงดินเรียบรอยแลว รอเพียงจั๊มเพื่อปลอยไปสูชาวบาน นั่นหมายความวา ถาปลอยไปสู

ชาวบานแลว ขางบนจะไมมีไฟแลวนะครับ สามเสนขางบนจะไมมีไฟแลวครับ เหลือของส่ือสาร         

ไมวาจะเปนคาย TOT, CAT หรอือะไรตาง ๆ ซึ่งยังแขวนอยู ประเด็นก็คอืวา สัญญาของสื่อสารที่ทํากับ

ผูรับจางซึ่งผมพยายามเรงรัดโดยทางออม วันนี้ทุกอยางก็พยายามประชุมบอย ๆ เรียกทางไฟฟาเรยีก

ทาง TOT มานั่งคุยกัน ซึ่งผมบอกวา การขุดซ้ํา ประเด็นที่ผานมามีการขุดซ้ําไปซ้ํามา เนื่องจากวา          

สายสื่อสารของ TOT บริษัท น้ีขุดเพื่อจะดันแตปรากฏวาหัวหนาโปรเจกตเสียชีวิตไปกอน เลยเอาอีก

บรษิัทหน่ึงซึ่งซับกันมาทําตอ แตปรากฏวา พอทําไปแลวสายไมลิงกกันทําใหมีการขุดซ้ําซากในชวงหนา

หางเสรี ผมก็บอกวาประเด็นแบบนี้ชาวบานเขาเดือดรอนนะครับ ตองเห็นใจทางเทศบาลซึ่งเปน

หนวยงานที่ตองดูแลพี่นองประชาชนเขาก็พยายามเขาใจเรา ผมเองก็พยายามประคองงานน้ีใหสําเร็จ 

สุดทายแลววันนี้ TOT ใหสัญญากับผมวา ถาจะมีการขุดอาจจะขุดตามซอยอกีสัก 2 จุด ซึ่งเขาพยายาม

ลิงกแลว วันนี้เขาลิงกไปเยอะแลว รอที่จะปลอยสัญญาณนะครับ แตเขาบอกวาขอเวลาถึงส้ินเดือน

สงิหาคม นั่นหมายความวาเดือนสิงหาคม TOT เขาทํางานเรยีบรอยแลว รอยทอแลวสามารถปลอยได 

เพราะฉะนัน้ถาเขาปลอยได เสาที่มีอยูขางบนก็จําเปนตองตัดนะครับ แลววันนี้การไฟฟาวางแผนนําเสา

ไฟฟาออก โดยมีวธิีคอื จะนําเครนมาคบีไวแลวตัดเสา ตัดสายกอนแลวหิ้วไป เพราะฉะนั้นเวลาทําตรงน้ี

จะไมใชเวลามาก เพยีงแตการจราจรอาจจะลําบากนิดหนึ่ง กระบวนการตัดเสาเปนกระบวนการที่ไมยาก 

ผมดูวิดโีอมาแลวก็ใชเวลาไมมาก การไฟฟาเขาก็เรง TOT ที่จะดําเนินการตัดเสาออกซึ่งไดคุยแผนกันวา 

เราตัดสัก 3 – 4 ชวงกอนไดไหมเพื่อจะไดใหเห็นผล จะไดใหชาวบานเขารูวาตัดไปแลว แตเน่ืองจากการ

ไฟฟาแจงวาตลอดเสนทางถนนบุญวาทยระยะหางระหวางเสาเปนบล็อก ๆ ในการจายไฟ สามารถตัด

เปนชวงไดแตของ TOT บอกวาไม ไดครับเพราะตั้งแตหัวถึงปลายไมสามารถแบงเปนบล็อกได            

นั่นหมายความวา โครงการตองเสร็จกอนถึงจะตัดสายตรงน้ันได สรุปก็คือวา สิ้นเดือนสิงหาคม TOT 

บอกวาจะเสร็จ ผมก็ใหการไฟฟาทําแผนการตัดเสาไฟฟาสงมาให ซึ่งเมื่อวานก็คุยกันวาสัปดาหหนา  

จะเขามา เขาก็รับปากวาจะไมมีการขุดอีกแลว ตอนนั้นมีการขุดซ้ําซากเน่ืองจากวา ขุดไปแลวสายตอ   

แตไมลิ้งก กันทําใหเสียเวลาไปนิดหนึ่ง สุดทายเรื่องเสาไฟฟาลงดินตามแผนงานที่แทจริงวันนี้          

ทางเทศบาลเอง ซึ่งเรามีสัญญาผูกพันกับการไฟฟาก็เปนงานดานโยธา ซึ่งผมเรียนเบื้องตนวา สัญญา

เราหมดวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แตสวนของการไฟฟาเขาบอกวาเขาเสร็จเรยีบรอยแลวเพียงแต

รอ TOT และวางแผนวาจะตัดเสากัน ซึ่งผมก็บอกวา ทําอยางไรก็ไดขอใหตัดโชวใหผมสัก 3 – 4 ตนกอน   

ไดไหม ซึ่งเขาก็บอกวา ยังไงจะกระตุน TOT ซึ่งวันน้ีก็ทําหนังสือไปย้ํา TOT วันเวนวันวา ถาทานไมเรง

ดําเนินการเขาอาจจะตัดโดยพลการ ก็ขอเรียนขางตนไปนะครับ ในแผนการดําเนินงานที่แทจริง        
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การไฟฟาวันนี้เสร็จเรยีบรอยแลว สายเอาลงดนิแลว อาทิตยหนาคาดวาจะจายไฟสูบาน โดยผานทอใตดิน 

ขางบนก็จะไมมีไฟ สวนประเด็นโครงการถนนบุญวาทยที่เราเขาสภาฯ วันน้ี ผมก็ไปดูรายงานการประชุม 

ที่ผานมา ผมคาดวาตอนน้ันก็อยางที่ทานนายกฯ ไดเรียนไววา เราก็มีแผนงานที่จะทําก็ปรากฏวา

แผนงานชาไปหนอยเลยตองนําเขาในครัง้น้ีนะครับ ผมตองขออนุญาตช้ีแจงเบื้องตนเทานี้ ขอบคุณครับ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ คุรุภากรณ  

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จากที่ฟงทานประธาน

กรรมการตรวจรับงาน ทานปลัดนะครับก็จับประเด็นหลักไดอยู 2 ประเด็น ก็คือ ในเรื่องของงาน

ประกอบดวยงานระบบไฟฟาของการไฟฟา และเรื่องสื่อสารของ TOT โดยงานไฟฟาแลวเสร็จ โดยที่

สายไฟยังไมสามารถรื้อถอนไดจนกวา TOT จะทํางานไดเสร็จสมบูรณ ซึ่ง  TOT ก็ไดแตเพยีง

รับปากวาเดือนสิงหาคมน้ีจะแลวเสร็จ ซึ่งก็ไมรูนะครับวา จะทําไดตามนั้นหรือไม หากทําไดจริง      

การไฟฟาก็จะสามารถตัดเสารื้อสายออกได ก็คือ นาจะโลงคงไมเห็นเสาไมเห็นสายที่ระโยงระยาง     

ในเมื่อทางทานปลัดไดช้ีแจงการทํางาน ผมก็อยากจะขอวพิากษวจิารณการทํางานสักเล็กนอย เรื่องนี้ไม

ซ้ํานะครับ ก็ตองขออนุญาต คือ ความเดือดรอนที่เกิดขึ้นจริง ๆ แลว เกิดจากดินจากฝุน ซึ่งเปน      

การขุดกอง ขุดตามอําเภอใจ ไมไดขุดตามที่ฝายบรหิารไปชี้แจงใหกับชาวบานวาจะทําเปนทอน ๆ แลวก็

ทําตอไปเปนชวง ความเดือดรอนก็จะมีไมมากนะครับ คือเรื่องกองดินนี่เปนปญหาหลักที่ทําใหเกิด

ปญหาการจราจรดวยและการคาขายในเสนนั้น ถาฝายบริหารเกงและฉลาดตองแกปญหาที่ตนตอ    

คือ กองดินจะมีดินที่ไมเกี่ยวของ ขุดมาแลวก็ตองขนออกอยูดี ตัวนี้จะตองขนออกไปเลย และก็เก็บ

กวาดทุกวัน ซึ่งก็เพิ่งมาเห็นในระยะหลังน้ีนะครับที่ทานปลัดลงมาลุยหนางานเอง ซึ่งจริง ๆ  แลว ถาฝาย

บริหารมีฝมือ มีความสามารถมองเห็นปญหาตั้งแตแรกก็นาจะเปลี่ยนแปลงสักเล็กนอยนะครับ        

คอื แทนที่จะใชดนิในการถมกลับก็นาจะเปนวัสดุอื่นที่สะอาดอยางเชนทราย ผมเคยเห็นมีคนสงงานจาก

จังหวัดอื่น งานเปนแบบนี้ส งมาใหดู ว าที่ อื่น เขามีถมทรายนะครับ  ซึ่ งถ าทํ าแบบน้ันจะไม มี             

ความเดือดรอนมากเทาตอนนี้ ก็คือวา ดินที่เห็นสกปรกเปนฝุนกันน้ี พอขุดแลวก็ขนกันออกไปเลย   

แลวพอตอนทํางานเสร็จก็กลบทราย งานจะสะอาดกวากันเยอะนะครับ และนี่ก็เปนการชี้ใหเห็นถึง        

ความไรฝมือ ไรความสามารถของฝายบริหาร และอีกอยางหนึ่งที่ผมจะช้ีแจง ขอตําหนิฝายบริหาร      

ในเรื่องของการใชงบประมาณที่แฝงอยูในงานที่เราอุดหนุนการไฟฟาไป เมื่อสักครูทานปลัดก็ไดกลาวถึง

วาใชเงนิประมาณ 2,000,000 บาท ซึ่งเงนิ 2,000,000 บาทนี้ เปนเงนิที่เยอะนะครับ เมื่อเทียบสัดสวน

กับที่เราจะใช 5,800,000 บาท เงิน 2,000,000 บาทนี้ เปนการขุดเปนการซอมผิวคืนในรองที่มีการ 

Opencut เมื่อสักครูทานปลัดไดพูดวา ขุดกวางประมาณ 80 เซนติเมตรถึง 1.20 เมตร ความยาวตลอด

เสนทาง ใชเงินประมาณสองลานบาท ในขณะที่เราทําใหมกวางประมาณ 6 – 8 เมตร กวางกวากันตั้ง    

5  –  6  เทา แตเราใชเงินเพียง 5,800,000 บาท เทาน้ันนะครับ เพราะฉะนั้นเงินที่เราไปสูญเสียจากการ

ซอมผิวโดยชั่วคราวนี้ เปนเงินถึงกวาสองลานบาทซึ่งจริง ๆ แลว ถาฝายบริหารมีความสามารถและ     
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รูปญหาที่จะเสียเงินโดยเปลาประโยชนตรงนี้ ซึ่งซอมไปก็เสียเงินไปสองลานนี่อกีไมนานเราก็จะใชเงิน  

หาลานแปดไปกลบของเดมิที่ทําไปแลว ซึ่งเราก็จะเห็นวาเปลาประโยชนนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจึง

อยากชี้ใหเห็นวา ถาฝายบริหารสามารถมองเห็นการเสียประโยชนตัวนี้ สามารถเขามาบริหารยังไง      

ก็ตามไมใหเงินสูญเปลาไปมากกวานี้ ผมวาก็จะเปนการดี แตวานี่ไมใชนะครับ ใชเงินอยางฟุมเฟอย 

แทนที่รูแนชัดวาจะมเีรื่องแบบนี้แลวก็อาจจะหาทางไมตองใชเงนิมากถงึขนาด 2,000,000 บาท ในการที่

จะซอมผิวโดยที่วาตองทิ้งไปนะครับ ผมก็ยังกังวลเรื่องที่ทานปลัดได ช้ีแจงในเรื่องระบบส่ือสาร           

ที่รับผิดชอบโดย TOT อันนี้ผมก็ไมรูวามีฝมือในการทํางานมากแคไหน ก็ตองรอดูตอไปนะครับ ขอฝาก

ถงึผูเกี่ยวของ ในการติดตามแมวาเราไมใชคูสัญญากับ TOT โดยตรง ถาเรารูปญหาที่จะเกิดข้ึนเราก็ตอง

ไปเรงรัดเขาลวงหนานะครับวาอะไรที่จะไมทําไดตามที่เขารับปากเราก็ตองหม่ันลงพื้นที่ เพื่อที่จะให   

การทํางานไดแลวเสร็จ ตามที่เขาไดแจงกับเราไว ซึ่งทางปลัดก็ไดแจงกับทางสภาฯ วา สิ้นเดือน

สงิหาคมนี้จะแลวเสร็จ ขอบคุณครับทานประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เ ชิญ นายแพทยวัฒนา                

วานชิสุขสมบัต ิ 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผมนายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมเคยไดยินไดฟง

การกลาวเรื่องนี้ซึ่งเช่ือวา ทานประธานฯ และทานสมาชิกฯ ทานผูมีเกียรติทุกทาน คงไดยินแลววา       

การชี้แจงตั้งแตตนเปนการอธิบาย แตการชี้แจงภายหลังนั้นเปนการแกตัว ซึ่งสภาแหงนี้ก็เปนปกติวิสัย

เหลือเกินที่ญัตติตาง ๆ ที่ผูบริหารเสนอมานั้น ไมเคยมีการชี้แจงแถลงเหตุผลเพิ่มเติมประกอบญัตติ   

แตอยางใด จนกวาสมาชิกฯ จะสอบถาม แลวถึงจะมีการแกตัวภายหลัง ยิ่งแกตัวยิ่งช้ีแจงภายหลังก็ยิ่ง

สอใหเหน็ถึงความผดิปกตมิากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในญัตติเรื่องถนนนี้ ผูรับจางผูรับเหมาก็ดี ถาจะขุดตรงนัน้

แตผมขอเรยีนถามทานประธานฯ วา ถนนตรงชวงกลางที่ลอรถตนีตะขาบ รถแบคโฮก็ดี ไปบดทําใหถนน

ตรงนั้นเสียหายเขาไมรับผิดชอบหรือ มีกฎหมายทองถ่ิน มีเทศบัญญัติหลายเรื่องหลายประการ          

ที่สามารถนํามาควบคุมบังคับใชใหเขาซอมแซมไดแตทําไมไมทํา แมแตเรื่องพระราชบัญญัติรักษา  

ความสะอาดและความเปนระเบยีบเรยีบรอยในการขุดเจาะ หลายชวงเมื่อตนปมีรถขนดินเปดกระบะทาย

วิ่งกันสามทุมสี่ทุม กอนดินกอนใหญ ๆ ตกเรี่ยราดตามถนนข้ึนสะพานพัฒนาภาคเหนือ ขับไปไหนก็ไมรู

หลายเสนทาง แตไมมีการบังคับปรับหรอืลงโทษตามกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น ถนนบุญวาทยน้ีก็เชนเดียวกัน 

การขุดเจาะสองขางทางก็ดี การนําเครื่องกลหนักมาทําใหถนนตรงสวนกลางเสยีหาย ทําไมไมมีการบังคับ

ใชกฎหมาย สอใหเห็นเจตนาวาทานจงใจละเวนหรือปฏิบัติหรือไมปฏิบัติหนาที่เพื่อทําใหเกิดประโยชน 

ใด ๆ แกพวกพองก็เปนไดหรือไม นี้ตางหากเปนสิ่งที่กระผมอยากกราบเรียนทานประธานฯ วา ญัตติ

โอนเงินงบประมาณโดยไปลดรายจายจากรายการหนึ่งมาตั้งจายเปนรายการนี้นั้น ไมสมควร             

ที่จะกระทําในตอนนี้จนกวาทานจะจัดการกับผูที่มาทําใหถนนเสยีหายเรียบรอยเสียกอน ใหสภาพการณ

ใชไดดีดังเดิม ความรีบรอนรีบดวนเหตุการณฉุกเฉินที่ตองทําตอนน้ีคือไปบังคับใชกฎหมายกับ        
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ผูทําความเสียหาย ไมใชรบีรอนจะเอาเงนิงบประมาณอกี 5,800,000 บาท ไปซอมถนน ถาทําใหสภาพดี

พอใชการไดเหมือนเดมิราบเรยีบก็ใชไดแลว แตขณะนี้ถนนไมราบเรยีบ มีความตางระดับอยู และสิ่งที่ผม

ยังแคลงใจอยูคือ ผมจะกราบเรยีนทานประธานสภาฯ ทราบวา ที่ไปทํา Big Cleaning Day ไปลางฉีดน้ํา

เอาทรายลงทอถนนไดควักลางเอาทรายขึ้นมาหรอืยัง โชคดคีรับที่ไมเกิดภาวะฝนตกหนักในเขตเทศบาล 

และก็โชคไมดีสําหรับเกษตรกรที่ฝนแลงชวงนี้ ก็เปนเรื่องที่อยากจะกราบเรียนวา ยังเปนญัตติที่ยัง     

ไมสมควรไดรับการอนุญาต ขอขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกทานอื่นไหมครับ เชิญ  

นางสาวอมลยา เจนตวนชิย  

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตอนแรกก็คิดขอบคุณ   

ฝายบริหารอยูในใจนะคะ ที่คิดลมเลิกการจัดทํารถบุษบก แลวก็นําเงินไปทําโครงการอื่น ๆ แตเม่ือ

สักครูไดยนิจากทานนายกเทศมนตรบีอกวาเปนเพียงการชะลอโครงการไวกอน รถบุษบกก็ยังจําเปนอยู

ทานก็ยังยืนยัน ก็ผิดหวังเล็กนอย คดิวาทานดวงตาเห็นธรรมมองเห็นวาโครงการไมจําเปนก็คดิยกเลิก 

ฟงคําชี้แจงจากทานปลัดเมื่อสักครู ทานบอกวาในสัญญา สายสัญญาณส่ือสารไมไดรวม แลวทําให    

ไมสามารถบังคับไดวาตองเสร็จภายใน 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นี้ กลายเปนวาตองไปเสร็จถึงสิ้น

เดือนหนา เทากับวาจริง ๆ แลวโครงการก็ยังไมเสร็จ ถูกไหมคะ เพราะวาเสาไฟฟาก็ยังถอนไมได 

สายสัญญาณอะไรก็ยังหอยระโยงระยางอยูจนถึงส้ินเดือนหนา พี่นองประชาชนถนนบุญวาทยยังคง  

ตองเดือดรอนตอไป และยังตองเดือดรอนตอไปอีก 2 โครงการก็คือ โครงการทําฟุตบาทและการทํา  

ผวิถนน อีกประเด็นหน่ึงก็คือ ที่ทานปลัดชี้แจงวา ตามแบบสายไฟแรงสูงเปนแบบดันทอ แตวาสายไฟ

แรงต่ําทําแบบ Opencut ซึ่งเปนงบประมาณของทางเทศบาลที่เปนผูรับผดิชอบ แตการของบประมาณ       

การคดิคํานวณเงนิคาจางไมทราบวาเปนแบบดันทอหรือเปลาคะ เพราะวาการทํางานตางกัน คาใชจาย

ก็ตางกัน แลวเทาที่ฟงเหมือนกับวามีผูรับจางซับไปอีก 2 ราย คือเทศบาลจางทางการไฟฟา แตการ

ไฟฟาไปจางชวง ที่ฟงเมื่อสักครูนี้เหมือน 2 ราย แตในความเปนจริงไมทราบกี่ราย ซึ่งตรงนี้เทศบาล

สามารถทําไดหรือไมที่ไปอนุญาตใหเขาจางชวง เทาที่ผานตาเหมือนจะเห็นในเอกสารวาไมอนุญาต    

ใหจางชวงแตยังไมเห็นเอกสารวา มีการอนุญาตใหจางชวงหรือไมนะคะ ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล

นครลําปางก็จะตดิตามตรวจสอบตอไป ขอบคุณคะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีทานอื่นไหมครับ ฝายบริหาร      

มีอะไรอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีผมจะขอมติในญัตตินี้นะครับ ญัตติ 5.1 เรื่องขอเสนอญัตติโอนเงิน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานการเคหะและ

ชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค งบประมาณ 

5,800,000 บาท (หาลานแปดแสนบาทถวน) สมาชกิทานใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 11 เสยีงครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ      

โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ 1 เสยีงครับ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมจํานวน 11 เสียง มีมติเห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานการเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณ 5,800,000 บาท (หาลาน

แปดแสนบาทถวน) ไมเห็นชอบ 1 เสยีง, งดออกเสียง 4 คน 

5.2 ญัตติ เร่ือง เสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานสาธารณสุข หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

คอมพิวเตอร และครุภัณฑสํานักงาน งบประมาณ 71,600 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) 

นายกติติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไปในระเบยีบวาระที่ 5 

เรื่องที่เสนอใหม ขอ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานสาธารณสุข หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

คอมพิวเตอร และครุภัณฑสํานักงาน งบประมาณ 71,600 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) 

เชิญ ผูเสนอ 

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ     

ที่ เคารพ และทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล              

รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิดังน้ี 

ญัตต ิ

เรื่อง    เสนอญัตตขิอโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

ในแผนงานสาธารณสุข หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร และครุภัณฑ

สํานักงาน งบประมาณ 71,600 บาท (เจ็ดหม่ืนหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) 

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ขาพเจานายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปต้ังจายเปนรายการใหม ในแผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น และงานโรงพยาบาล หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑคอมพวิเตอร และครุภัณฑสํานักงาน งบประมาณ 71,600 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) 

ตามหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

 

 



28 

 

 

หลักการ 

 ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยโอนลดจากแผนงาน

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น งบลงทุน หมวดครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑอื่น รายการรถลากจูงพรอมบุษบก จํานวน 71,600 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) 

โดยนําไปตัง้จายเปนรายการใหม ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข

อื่น หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร และงานโรงพยาบาล หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑคอมพวิเตอร และครุภัณฑสํานักงาน งบประมาณ  71,600 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้การโอนเงินประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ

อนุมัติของสภาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27 

เหตุผล 

 เนื่องจากในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครลําปาง มีสถานประกอบกิจการตาง ๆ   

ที่พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหอํานาจเทศบาลฯในการจัดเก็บคาธรรมเนียมและ

ใบอนุญาตประเภทตาง ๆ เปนจํานวนมาก เชน 

1.การควบคุมกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

  2.การควบคุมกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภทแตงผม  

3.สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

4.การกําจัดสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย 

5.ตลาด 

6.การจําหนายสนิคาในที่หรอืทางสาธารณะ 

เพื่อรองรับฐานขอมูล สถานประกอบกจิการตาง ๆ ตลอดจนการออกใบอนุญาตเปนการเฉพาะเรื่องนี้

โดยเฉพาะ จึงมีความจําเปนตองมีชุดคอมพิวเตอรสําหรับรองรับระบบไวเปนการเฉพาะ ซึ่งจะตองใช

โปรแกรมสําเร็จรูป จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 17,000 บาท และเครื่องพมิพ Multifunction จํานวน 1 เครื่อง 

เปนเงนิ 8,000 บาท 

 ศูนยบริการทันตกรรมศูนย 1 (หาแยกหอนาฬิกา) และศูนย 2 (ปงสนุก) ใหบริการดานทันตกรรม

แกประชาชน ปจจุบันไมมีคอมพวิเตอรสําหรบัเก็บฐานขอมูลผูมารับบรกิาร ดังนั้น เพื่อรองรับฐานขอมูล

ผูมารับบริการและระบบการจัดทําใบเสร็จรับเงินสําหรับผูมารับบริการ จึงมีความจําเปนตองมีชุด

คอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุด ชุดละ 17,000 บาท เปนเงิน 34,000 บาท และเครื่องพิมพ จํานวน 2 

เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท เปนเงนิ 8,600 บาท ไวใชในศูนยบรกิารทันตกรรมศูนย 1 (หาแยกหอนาฬกิา) 

และศูนย 2 (ปงสนุก) 
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 ศูนยบริการสาธารณสุข (ปงสนุก) ใหบริการดานสาธารณสุขแกประชาชน มีเจาหนาที่

ปฏิบัติงานประจําศูนย เพื่อรองรับชุดคอมพิวเตอรที่จะจัดซื้อ ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองมีโตะ

คอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 2,500 บาท และเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 1,500 บาท 

สําหรับเจาหนาที่ใชปฏบิัตงิาน  

 แตเนื่องจากเทศบาลฯ ไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการน้ีไว จึงมีความจําเปนตองโอนเงินงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น งบลงทุน หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑอื่น รายการรถลากจูงพรอม

บุษบก ไปตั้งจายเปนรายการใหมทั้งนี้เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลงครั้งที่  5/2562 เทศบาลนครลําปาง หนาที่  14-15 รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่แนบมาพรอมนี้ 

 ดังนั้นขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขอพิจารณาอนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในแผนงาน

สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น และงานโรงพยาบาล หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรและครุภัณฑสํานักงาน งบประมาณ 71,600 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพัน

หกรอยบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27 ตอไป 

                                                                  ขอแสดงความนับถือ 

               (ลงช่ือ)        กิตตภิูม ินามวงค      ผูเสนอ 

                  (นายกติตภูิม ินามวงค) 

           นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย

หรอืไมครับ เชญิ นายสันต ิ เขยีวอุไร  

นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ           

ที่เคารพ กระผม นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตแสดงความคิดเห็น  

สั้น ๆ นะครับ ญัตตินี้คงไมมีเหตุผลอะไรที่จะไมสนับสนุน แตจะมีขอสังเกตนิดหนึ่ง เปนขอสอบถาม   

นะครับ ญัตติที่เสนอมา ผมไมแนใจวาจะซื้อคอมพิวเตอรหรือซื้อโปรแกรมสําเร็จรูป เพราะในเหตุผล

ของญัตติสวนแรกบอกวา “จําเปนตองมีชุดคอมพิวเตอรสําหรับรองรับระบบไวเปนการเฉพาะ          

ซึ่งจะตองใชโปรแกรมสําเร็จรูป...” ตรงนี้เปนโปรแกรมสําเร็จรูปหรอืคอมพิวเตอรครับ ในสวนอื่นก็ไมมี

ปญหา เพราะเทาที่ไดสัมผัสและไดเห็นในสวนของงานสาธารณสุข ผมไดไปประชุมและไดลองเรียก

ขอมูลหลายรายการ ดูแลวระบบคอมพิวเตอรมีปญหา ขัดของ ผมคิดวาจําเปนและทราบมาวา เดี๋ยวนี้  

มเีรื่องของโปรแกรมสําเร็จรูปสวนกลางที่จะตองใชในการลิงก ซึ่งคอมพิวเตอรที่มีอยูไมสามารถรองรับ
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โปรแกรมนั้นได เพราะฉะนั้นนาจะเปนโอกาสและเปนประโยชนที่ดีสําหรับการทํางานของเจาหนาที ่    

ที่เกี่ยวของครับ ขอบคุณครบั 

นายกิตติ  จิวะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย   

อีกหรือไมครับ ไมมีนะครับ ฝายบริหารมีขอมูลเพิ่มเติมหรอืไมครับ ไมมีนะครับ เม่ือไมมี ผมจะขอมต ิ 

ในที่ประชุมนะครับ ในญัตติขอ 5.2 ญัตติเรื่อง เสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานสาธารณสุข หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑคอมพวิเตอร และครุภัณฑสํานักงาน งบประมาณ 71,600 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) 

สมาชิกทานใดเห็นชอบ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นชอบ 14 เสยีงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ  

โปรดยกมอืขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเหน็ชอบ ไมมคีรบั  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมจํานวน 14 เสียง มีมติเห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปต้ังจายเปนรายการใหม ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ

สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น และงานโรงพยาบาล หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

คอมพิวเตอร และครุภัณฑสํานักงาน งบประมาณ 71,600 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน)  

ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสียง 1 คน 

5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ และครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร จํานวน 1 รายการ สําหรับ โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรบีุญเรือง) 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไปในระเบียบวาระที่ 5  

เรื่องที่เสนอใหม ขอ 5.3 ญัตติ เรื ่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ และครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

จํานวน 1 รายการ สําหรับ โรงเรยีนเทศบาล 5 (บานศรบีุญเรอืง) เชิญ ผูเสนอ 

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ  

และทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรี

นครลําปาง ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิดังน้ี  
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ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจาย

เปนรายการใหม ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด         

คาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ และครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1 

รายการ สําหรับโรงเรยีนเทศบาล 5 (บานศรบีุญเรอืง)      

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

      ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัต ิ              

โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงาน

การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ และ 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 208,400 บาท (สองแสนแปดพันสี่รอย

บาทถวน) สําหรบัโรงเรยีนเทศบาล 5 (บานศรบีุญเรอืง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากแผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑอื่น รายการรถลากจูงพรอมบุษบก ไปตัง้จายเปนรายการใหมในแผนงานการศึกษา งานระดับ

กอนวัยเรยีนและประถมศกึษา  หมวดคาครุภัณฑคอมพวิเตอร จํานวน 2 รายการ และครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร 1 รายการ งบประมาณ 208,400 บาท (สองแสนแปดพันสี่รอยบาทถวน) สําหรับโรงเรยีน

เทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) สํานักการศึกษา ทั้งนี้  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอื โอนไปตัง้จายเปนรายการ

ใหมใหเปนอํานาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเตมิถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ขอ 27                 

เหตุผล 

 ตามที่ เทศบาลนครลําปาง ไดปรับปรุงหองสมุดของโรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง)                

ใหเปนหองสมุดสาขาของหองสมุดอุทยานการเรียนรูนครลําปาง (LK Park) ซึ่งไดบูรณาการแนวคิดของ

หองสมุดสมัยใหม ทําใหเปนหองสมุดมีชีวิต โดยเนนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู การสราง

กระบวนการเรยีนรูและบรรยากาศของการเรียนรูที่นาสนใจใหผูรับบริการ นําเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู

ที่หลากหลายและทันสมัยมาใหบริการอยางหลากหลายมิติ แกนักเรยีน เด็ก เยาวชน รวมทั้งประชาชน

ทั่วไป แตยังขาดครุภัณฑคอมพิวเตอร และครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ที่มีความจําเปนในการ

ใหบรกิาร ดังนัน้ จึงมีความจําเปนจะตองจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร และครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

เพื่อเปนการเพิ่มประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการและใหบรกิารแกผูที่มาใชบริการ จงึขออนุมัตโิอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
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 โอนลด จากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑอื่น รายการลากจูงพรอมบุษบก ตั้งงบประมาณไว 

9,999,000 บาท งบประมาณกอนโอน 4,127,400 บาท ขอโอนลด 208,400 บาท งบประมาณเหลือ

หลังโอน 3,919,000 บาท (สํานักการศกึษา) 

 โอนไปตัง้จายเปนรายการใหม  ในแผนงานการศกึษา  งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา 

หมวดคาครุภัณฑคอมพิวเตอรจํานวน 2 รายการ และครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1 รายการ 

งบประมาณ 208,400 บาท (สองแสนแปดพันสี่รอยบาทถวน) สําหรับโรงเรยีนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรอืง) 

สํานักการศกึษา เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (สํานักการศึกษา)   

 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562          

ที่แนบมาพรอมนี้ 

 ดังนั้น ขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขอพิจารณาอนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานการศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ดังรายการขางตน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 

2543 ขอ 27 ตอไป 

                                                                  ขอแสดงความนับถือ 

               (ลงช่ือ)        กิตตภิูม ินามวงค      ผูเสนอ 

                  (นายกติตภูิม ินามวงค) 

          นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ มีสมาชิกทานใด     

จะอภิปรายหรือไมครับ ไมมีนะครับ ฝายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไมครับ ไมมีนะครับ เม่ือไมมี    

ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ ในญัตติขอ 5.3 เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัย

เรียนและประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ และครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร จํานวน 1 รายการ สําหรับ โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) สมาชิกทานใดเห็นชอบ 

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นชอบ 14 เสยีงครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ   

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ ไมมคีรับ  
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมจํานวน 14 เสียง มีมติเห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอน      

วัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ และครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร จํานวน 1 รายการ สําหรับ โรงเรยีนเทศบาล 5 (บานศรบีุญเรอืง) ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 2 คน 

ระเบยีบวาระที่  6  เร่ืองอื่นๆ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

มสีมาชกิทานใดจะอภปิรายหรอืไมครับ เชญิ นายสมหมาย พงษไพบูลย  

นายสมหมาย  พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เ มื่อวันกอนไดมีโอกาส   

ไปที่ตลาดหลักเมอืง ไปเจอคนรูจัก เขามาพูดคุยใหฟงกรณีทอระบายน้ํา  ผมขออนุญาตทานประธานฯ

เสนอภาพประกอบ เพราะถาอธิบายอยางเดียวสมาชิกฯ บางทานอาจจะนึกภาพไมออก (ประธานฯ 

อนุญาต) เปนภาพฝาทอระบายโดนปดนะครับ เปนถนนตรงขามกับศาลหลักเมือง ไมใชถนนที่จะเขา

ตลาดหลักเมืองนะครับ เปนถนนที่อยูดานหลังของตลาด มีชาวบานรองเรยีนวา ปรกติจะเอาน้ําลงทอนี้ 

เอาเฉพาะนํ้านะครับ คอื กอนที่จะเอาน้ําลงทอก็จะมีการกรองเศษอาหารหรือไขมันออกกอน และไมรู

เหตุผลใด อยู ๆ ก็มีใครก็ไมทราบเอาปูนมาปดทอ ผมสอบถามแลวเปนถนนของเอกชน ไมใชของ

เทศบาล และทางนี้เปนทางทะลุผานไปยังตลาดออมสิน และมีประชาชนใชสัญจรคอนขางมาก แต ณ 

ตอนนี้มีใครก็ไมทราบเอาปูนไปปด ผมขออนุญาตเอาคําพูดของชาวบานที่มาพูดกับผมวา “ใครแนะ 

ทําไมถึงโงแตวา ปกติเขาจะเอาน้ําเทระบายลงทอ กลับเอาปูนมาปด ทําไมโง ทําไมงาวแตวา” เขาพูด

แบบนี้ครับ ผมก็ไมรูวาใครมาปด และผมก็บอกวา ถาไดมาประชุมสภาฯ ผมจะถามฝายบริหารวา    

ทางเทศบาลเอาปูนมาปดหรือไม จากรูปภาพ ไมใชวาปดแคที่เดียวนะครับ แมกระทั่งชองที่เอาน้ําลง    

ก็ปดของเขา ชาวบานเขาอาศัยทอตรงนี้เพื่อจะเทน้ําทิ้ง เพราะเปนทางเดียวที่น้ําจะไหลไปสูทอใหญ    

ณ วันนี้ชาวบานตองทํามาหากิน ก็ตองหิ้วน้ําไปทิ้งที่อื่น ทั้ง ๆ ที่เปนน้ําที่กรองมาแลว ผมก็ขอบคุณ  

กองสาธารณสุขที่ใหความรูเกี่ยวกับการบําบัดหรอืกรองของเสยีกอนเทนํ้าลงทอ ตอนแรกผมก็ไมเช่ือนะ

ครับ ผมจงึไปดูวากอนที่เอาทิง้มีเศษอาหารหรอืไมเขาจงึเอาปูนมาปดทอ แตเขาบอกวา ไดมาเรยีนรูจาก

กองสาธารณสุขแลว เขาเปนรานคากอนจะทิ้งอะไร ก็จะกรองเศษอาหารแยกออกไป เอาเฉพาะนํ้าทิ้ง

ลงทอ แตวันนี้ก็ไมรูวาใครเอาปูนไปปดทอของเขา เปนถนนเอกชน ผมก็ไมรูวาใครเปนเจาของ แตรูวา

เปนของเอกชน เพราะอยูนอกเขตเทศบาล นี่ก็คือความเดือดรอนของชาวบานที่แจงมา ก็ฝากถาม       

ไปยังฝายบรหิารของเทศบาลวามีเจาหนาที่ของเราไปปดทอตรงนี้หรือไม ถาใชก็ขอใหแกไขใหชาวบาน

ดวยครับ ถาไมใชอํานาจหนาที่ของเรา ก็นาจะไปแนะนําหาทางออกใหเขาที่ดีกวานี้ ไมใชไปทํา      

ความเดือดรอนใหกับชาวบาน หรือไมก็ศึกษาใหดีกอนวาถนนเสนนี้เปนของใคร เรามีอํานาจแคไหน     

ที่จะเขาไปทํา ผมพูดในสวนของเทศบาลนะครับวา ถาจะทําก็นาจะศึกษาใหดีกอน ไมใชจะไปสราง  
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ความเดือดรอนใหกับชาวบาน ไมใชเพียงหลังสองหลังที่เดือดรอนนะครับ แตวาทั้งแถวเลยนะครับ      

ที่เดือดรอน ผมก็ไมรูจะแกปญหายังไง เพราะผมไมไดไปทําใหเขา ถาผมรูผมก็จะไปแกใหเขา แตทั้งนี้

ทั้งนั้นเปนของเอกชน ถาเทศบาลไปทําใหเขาเดือดรอน ก็ไมรูวาใครจะไปแกไขปญหาใหเขาได และอีก

เรื่องหนึ่งครับ ขออนุญาตนําภาพประกอบอีกนะครับ เปนภาพของศาลหลักเมือง ชาวบานแซวผมมา  

ไมรูทางเทศบาลเปนคนออกแบบชองระบายอากาศหรือไมครับ ดูที่ประตู ไมรูวาระหวางไมหดตัวหรือ

อยางไร ประตูแตกอา เขาก็มาแซวผมวาเปนการออกแบบชองระบายอากาศหรือเปลา ผมจึงไปดู        

ก็อาจจะเปนไมหดตัวทําใหประตูอาขนาดนี้ กรณีนี้ถือวาเปนทรัพยสินของหลวง เมื่อเกิดความเสียหาย 

ใครจะรับผิดชอบ เพิ่งฉลองไปเม่ือไมกี่วันนี้เอง แตวันนี้ภาพออกมาเปนแบบนี้ ภาพตอไปครับเปนภาพ

บานประตู ที่ผมเคยเห็นในแบบเปนแบบแกะสลักจากเนื้อไม แตตรงนี้ไมใชนะครับ เปนการเพนทสีใส   

ในไม และ ณ วันนี้สีหลุดลอกออกมา ชาวบานบอกวาเพิ่งฉลองไปเมื่อไมก่ีวันนี้เอง ทําไมเปนแบบนี้    

ผมก็รับปากเปนตัวแทนชาวบานมาถาม เพราะไมสามารถอธิบายได ก็จะฝากถามทางฝายบริหาร

เทศบาลวา ภาพออกมาแบบนี้จะแกไขอยางไร ผมจะไดไปบอกชาวบาน บางส่ิงบางอยางถาเราตอบ   

ไปแลวโดยไมมคีวามรู อาจจะผดิพลาดไป และการอธบิายครัง้น้ีผมจะไมพูดปากเปลา ผมจะเอารายงาน

การประชุมฯ ไปใหเขาดูวาฝายบรหิารอธบิายแบบนี้ เพราะที่ผาน ๆ มาเปนเพียงแตคําพูดลอย ๆ พอถาม

ก็บอกวา ผมไมไดพูด ก็จบไป แตตอไปผมจะใชระบบนี้ ในวาระอื่น ๆ ก็คงจะมีเพียงเทานี้นะครับ       

แตอยากจะเนนย้ําเรื่องกรณีฝาทอ ขอใหทางเทศบาลชวยไปดู ถาเทศบาลไมไดไปทําก็แลว แตถา

เทศบาลไปทําก็ขอใหแกไข เพราะเขาเดือดรอนมากที่เอาปูนไปปดฝาทอของเขา เพราะน้ําที่ไมไดใชแลว 

ถาทิ้งไวเนิ่นนานก็อาจจะมกีลิ่น สรางความเดอืดรอน ความเดือดรอนของประชาชนก็คือความเดือดรอน

ของเทศบาลเราดวย เพราะวาเทศบาลเรามหีนาที่ดูแลประชาชนใหมีความสุข ขอบคุณมากครับ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ฝายบรหิารมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติม

หรอืไมครับ ไมมีนะครับ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภปิรายเรื่องอื่น ๆ อกีหรอืไม ไมมนีะครับ 

นายสมหมาย  พงษไพบูลย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตครับทานประธานฯ 

เรื่องศาลหลักเมือง ฝายบรหิารไมตอบหรือครับ ผมจะไดไปบอกกับชาวบาน เพราะถาไมมีคําตอบแบบนี้ 

ผมจะไปตอบชาวบานอยางไรครับ ชวยตอบหนอยเถอะครับ ถาไมตอบ ผมก็ไมรูจะไปตอบอยางไร 

เหมือนวาผมละเลยหนาที่ เดี๋ยวเขายื่นผมมาตรา 157 ไมทําตามหนาที่นะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ฝายบริหารจะตอบหรือไมครับ 

ไมตอบนะครับ ถาเชนนัน้ ผมขอขอบคุณทุกทานที่ไดเขารวมประชุมในวันนี้ ผมขอปดการประชุมครับ 
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เลกิประชุม  เวลา  12.25 น. 

 

 

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

(นายจาตุรงค  พรหมศร) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

 

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

(นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


