รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2562
วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
รายนามผูเขาประชุม
1. นายกิตติ
2. จ.ส.อ.สมบูรณ
3. นายจาตุรงค
4. นายแพทยวัฒนา
5. นายสมหมาย
6. นายสุบิน
7. นายนวพัฒน
8. นายพิทักษ
9. รอยเอกศักดิ์ชัย
10. นางสาวอมลยา
11. นายสันติ
12. นายนพดล
13. นายจรูญ
14. นางสุดารัตน
15. นายสมบูรณ
16. นายวิบูลย
17. นายณัฐกิตติ์
18. พันตรีวิชานนท
19. นายเกษม
รายนามผูเขาประชุม (ฝายบริหาร)
1. นายกิตติภูมิ
2. นายสมเกียรติ
3. นายสุรทัศน
4. นายสุวรรณ

จิวะสันติการ
บรรจงจิตต
พรหมศร
วานิชสุขสมบัติ
พงษไพบูลย
ชุมตา
ไหวมาเจริญ
แสนชมภู
หงษใจสี
เจนตวนิชย
เขียวอุไร
ผดุงพงษ
เติงจันตะ
บุญมี
คุรุภากรณ
ฐานิสรากูล
บรรจงจิตต
แดงสรอย
ปญญาทอง

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาและเลขานุการ
สภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

นามวงค
อัญชนา
พงษนิกร
นครังกุล

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
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5. นางนพวรรณ
6. นางละมัย
7. นายสุคนธ
8. นายสมภพ
9. นายเผาชัย
รายนามผูเขารวมประชุม
1. นายชาตรี
2. นางอินทมาศ
3. นายยุทธนา
4. นายพีระยศ
5. นางสาวอุษา
6. นายพัฒนา
7. นางวรรณศรี
8. นายสุนทร
9. นายวิชญศิคภัทร

ธนะสุวัตถิ์
บุญยง
อินเตชะ
สุวรรณปญญา
เทพยศ
สุขารมย
สมพงษ
ศรีสมบูรณ
วิรัตนเกษ
สมคิด
ราชกรม
อินทราชา
จวงพลงาม
วงศมณี

รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง

ปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการชาง
ผูอํานวยการกองวิชาการ
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
10. นางชัญญานุช
ทองคํา
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
รก.ผูอํานวยการกองคลัง
11. นายสวาท
จําปาอูป
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
12. นายสวัสดิ์
แกวกระจาง
ผูอํานวยการสวนการโยธา
13. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน คุณชมภู
หัวหนาฝายสงเสริมกิจการขนสง
14. นางสาววิไล
วงศพรม
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
15. นางสาวนริศรา
หงสกุล
หัวหนาฝายกิจการสภา
16. นางเบญจวรรณ
จินตนพงคพันธุ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
17. นายวรดล
หวานแหลม
นิติกรชํานาญการพิเศษ
18. นางพัชนิดา
สุวรรณจักร
นักวิชาการคลังชํานาญการ
19. นางวิจิตรา
เตียวตระกูล
นักวิชาการคลังชํานาญการ
20. นางเลิศลักษณ
ทรัพยรุงทวีผล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
21. นางสุพัตรา
จันทรศรี
พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล
22. นางสาวพิมพณารา ทองคํา
คนงานสารบรรณ
ฯลฯ
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ผูเขารวมรับฟงการประชุม
1. ดร.บริบูรณ
2. นายพิษณุ
3. นางสาวภูรณิศา
4. นายเอกสิทธิ์
5. ร.ต.ต.ประทุม
6. นางรุงนภา
7. นางเสงีย่ ม
8. นายสถาพร
9. นางนิตยา

บุญยูฮง
ชุมชนบานดง
โถยอด
ผูสื่อขาว
สัญญารักษกุล หนังสือพิมพลานนาโพสต
มานะรุง โรจน
เครือขายประชาชน
ไหวมาเจริญ
ชุมชนเจริญประเทศ
บุญเมือง
ชุมชนศรีชุม
ผัดวัง
ชุมชนนากวมเหนือ
คําบุญทา
ชุมชนพิชัย
ดานพิริยะเจริญพร ชุมชนบานดงมอนกระทิง
ฯลฯ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลํา ปาง ท า นทั้ ง หลายที่เคารพ วั น นี้
เปนการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 บัดนี้
สมาชิกสภาฯ ไดเขาประชุมครบองคประชุมแลว ประกอบกับทางผูบริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหนา
สวนการงานของเทศบาลนครลํ า ปาง ตลอดจนผูที่ส นใจไดเ ขา รว มรับ ฟง การประชุม ครั้ง นี้ด ว ย
และได เวลาตามกํา หนดนัด หมายแลว คือ เวลา 09.30 น. ในการนี้ กระผมนายจาตุรงค พรหมศร
ในฐานะเลขานุ การสภาเทศบาลนครลํ าปาง ขอเชิ ญ นายกิ ต ติ จิ วะสั น ติ การ ประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ไดขึ้นมาปฏิบัติหนาที่เปนประธานฯ ในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเชิญครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล
นครลํ าปาง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ยที่ 3 ครั้ง ที่ 2 ประจํ า ป 2562 เมื่ อ ถึ ง กํ า หนดเวลานั ด ประชุ มฯ
และสมาชิกสภาฯ มาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมครับ ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอตอนรับผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่ ม าร ว มรั บ ฟงการประชุมในครั้ ง นี้ ดวยความยิ น ดี ยิ่ ง ก อ นที่ จ ะ
ดํ า เนิ น การประชุ ม ตามระเบี ย บวาระการประชุ ม ขอเชิ ญ ท า นเลขานุ ก ารสภาฯ อ า นประกาศฯ
และหนังสือจากเทศบาลนครลําปาง เชิญครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ และสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปางทุ ก ท า น กระผม นายจาตุ ร งค พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กอนที่ทานประธานฯ ในที่ประชุม จะดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระของการประชุ ม สภาฯ ในครั้ ง นี้ กระผมมี หนั งสื อของสํ า นั ก งานเทศบาลนครลํ า ปาง ซึ่ ง ใช
ประกอบการประชุมในวันนี้ เพื่อเรียนแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ ดังนี้

4
หนังสือ
ที่ ลป 52001/4381

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100

26 สิงหาคม 2562
เรื่อง มอบหมายให ร องนายกเทศมนตรี น ครลํา ปางเป น ผู อ ภิ ป รายชี้ แ จง หรื อ แถลงญั ต ติ
ต อ สภาเทศบาลนครลํา ปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อางถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/88 ลงวั น ที่ 21 สิ ง หาคม 2562
ตามหนังสืออางถึง สภาเทศบาลนครลําปางไดนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจงแลว นั้น
เพื่อใหการประชุมดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48
เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
และอํานาจตามความในขอ 56 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาท อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 และแก ไ ขเพิ่ม เติม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2554 ข า พเจ า นายกิ ต ติ ภูมิ นามวงค
นายกเทศมนตรีน ครลํ า ปาง ขอมอบหมายใหร องนายกเทศมนตรีน ครลํ า ปาง ที่ รั บ ผิ ด ชอบสํ า นั ก
และกอง เป น ผู อ ภิ ป รายชี้ แ จงหรื อ แถลงญั ต ติ แ ละตอบกระทู ต อ สภาเทศบาลนครลํ า ปาง
ดังรายชื่อตอไปนี้
1. นายสมเกียรติ
อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
2. นายสุรทัศน
พงษนิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
3. นายสุวรรณ
นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
4. นางนพวรรณ
ธนะสุวัตถิ์
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
กระผมมี ข อเรื่ องดั งที่ แจ งให ที่ป ระชุ มได ทราบ จากนี้ ไปขอเรี ยนเชิ ญท านประธานสภาฯ ได ทํ าหน า ที่
ในการประชุมตอไป ขอเรียนเชิญครับ

ระเบียบวาระที่ 1
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เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลํา ปาง สมั ย ประชุมสามัญ สมั ย ที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจําป 2562 เมื่ อ วั น ที่ 13 สิ ง หาคม พ.ศ. 2562 (จะใหที่ประชุมตรวจ และรั บ รองรายงานฯ
ในการประชุมคราวตอไป)
นายกิตติ จิว ะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รั บรอง
รายงานการประชุม ขอ 2.1 เรื่ อ ง รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมั ย ประชุ ม สามัญ
สมัยที่ 3 ครั้ ง ที่ 1 ประจําป 2562 เมื่ อ วั น ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จะนํามาใหที่ประชุมตรวจ และ
รับรองรายงานฯ ในการประชุมคราวตอไป
ระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม
3.1 โดย นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม ขอ 3.1
กระทูถาม โดย นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทยวัฒนา
วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ าปาง ขอบพระคุ ณ ครั บ
ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
กอนอื่นผมใครขอเรียนทานประธานสภาฯ วา เหตุผลที่ผมไดยื่นกระทูถามและเสนอตอทานประธาน
สภาฯ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผานมานั้น ดวยเหตุผลที่เปนหวงหลายประการ ที่ผมเคยกราบเรียน
ในที่ประชุมฯ แหงนี้ ถึงความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จากโครงการนําเคเบิลไฟฟาลงใตดิน
ถนนบุญวาทย แลวก็ผูดําเนินการ ทั้งผูรับจางและ ผูควบคุมดูแล ซึ่งไมพนความรับผิดชอบของเทศบาล
ไมไดใหความเอาใจใสเทาที่ควร ซึ่งไดกราบเรียนในที่ประชุมฯ แหงนี้ ตั้งแตในการประชุมสภา เมื่อสมัย
สามัญ สมัยที่ 2 แลว เมื่อเดือนพฤษภาคมในชวงนั้นมีฝนตก ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมก็เกิด
เหตุการณบาดเจ็บของผูใชถนน ทั้งรถมอเตอรไซต ความเสียหายจากรถยนต กระบะ รถตู หลาย ๆ ครั้ง
ซึ่งไดปรากฏตามสื่อสังคมออนไลนไปแลว และลาสุด นั้น ก็ไดมีการตอบคําถามในที่ประชุม ฯ แหงนี้
พรอมทั้งไดจัดทําปายสีน้ําเงิน ซึ่งกระผมจะขออนุญาตนําเรียนทานประธานสภาฯ ใหเจาหนาที่ไดนําให
ทานดวยนะครับ เปนภาพที่เทศบาลนครลําปางไดนําปายไปติดตั้งไว ขอความที่ปรากฏวา จะมีการสงมอบ
และคืนพื้นที่ผิวถนนบุญวาทยใหอยูในสภาพใช ก ารได ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 (นายณั ฐ กิ ต ติ์ ฯ
ยกมือขอประทวง) ผมกําลังกราบเรียนถึงเหตุผลที่ผมตองยื่นกระทูถาม ขอความกรุณาโปรดอยาได
ประทวง เปนเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ซึ่งผมเองมิไดตั้งใจ และไมได
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อยากใหเ กิดขึ้น ทา นสมาชิก สภาฯ หลายคนไดทักท วง รวมทั้ งตั วกระผมเองดวย วาขอใหผูบ ริหาร
โดยเฉพาะนายกเทศมนตรีค นปจ จุบั น ที่ชื่ อ กิต ติ ภูมิ นามวงค ใหค วามเอาใจใสถ นนที่เ ปน ลูก คลื่น
เปนหลุม เปนบอ สามารถกอใหเกิดอุบัติเหตุ ทานประธานฯ ทราบดีวา อุบัติเหตุทุกชนิดเกิดขึ้นได แตจะ
เกิดขึ้นไมได ถาใชความระมัดระวัง ความเอาใจใสเทาที่ควร เพื่อไมใหเกิดอันตรายและบาดเจ็บตอชีวิต
และทรัพยสินของผูคน และในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ก็ไดปรากฏขาวตามสื่อออนไลนวา มีผูเสียชีวิต
จากรถจักรยานยนตตกหลุมบนถนนบุญวาทยทําใหบาดเจ็บตองไปรักษาที่โรงพยาบาล ตอมาไดเสียชีวิต
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ซึ่งผมเองรูสึกเสียใจ และขอแสดงความเสียใจตอครอบครัวของผูเสียชีวิต
ทานนั้นดวย และใครขอกราบเรียนทานประธานสภาฯ วา
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือประทวง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมยังไมอนุญาตครับ คือ นายแพทยวัฒนาฯ
พูดในสวนที่เปนกระทูข องท า น และทานกําลังเกริ่ น นํา วากระทูนี้ ทานจะถามอะไร ซึ่ ง เป น สิ ท ธิ์ ข อง
นายแพทยวัฒนาฯ ที่จะเกริ่นนําในกระทูของเขาเอง ผมรับทราบแลว
นายณัฐ กิต ติ์ บรรจงจิต ต สมาชิก สภาเทศบาลนครลํา ปาง แลวทําไมไมถ ามละครั บ
ทําไมตองเกริ่นนํา
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
พูดใหกระชับดวยครับ
นายแพทย วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ าปาง ขอบพระคุ ณ ครั บ
ทานประธานสภาฯ ไมมีใครอยากจะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิตจากการบริหารบานเมือง ซึ่งแสดงถึง
การละเลยไม ทํา หนา ที่ห รือทํ าหนา ที่เ พื่ อประโยชนอื่ น ใดแก พ วกพอ ง ซึ่งอาจจะเขา ขา ยการปฏิบั ติ
ตามมาตรา 157 ก็ได ผมต อ งขอแสดงความเสียใจตอครอบครัวของทานอีกครั้งหนึ่งและขอเรียนวา
การเสี ย ชี วิ ต ของบุ ค คลท า นนี้ ไ ม ไ ด สู ญ เปล า เป น กุ ศ ลกรรมอย า งยิ่ ง ใหญ ที่ ท า นได ก ระทํ า ให กั บ
เมื อ งลํ า ปาง การเสี ย ชีวิ ต ของทา นกระตุน ใหผูบ ริ หารบ า นเมือ ง ตั้ ง แต น ายกเทศมนตรีล งไปจนถึ ง
ผูรั บ ผิ ด ชอบ ได หั น มาเอาใจใส ใ นความรับ ผิ ด ชอบที่ ท า นได ล ะเลย และเพิ ก เฉยมาเป น เวลานาน
หลายเดือน (นายณัฐกิตติ์ฯ ยกมือประทวง)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ดวยความเคารพครับ นายแพทยวัฒนาฯ
ขอความกรุณานะครับ ตอนนี้ไมใชการอภิปราย ขอใหเ ขาสูกระทูถามครับ ที่นี่เปนหองประชุมสภาฯ
นะครับ เปนสถานที่ราชการ ขอความกรุณาอยาโหประทวง อยาทํากริยาที่ไมสุภาพ ขอความกรุณา
นะครับ ดวยความเคารพ นายแพทยวัฒนาฯ ขอเชิญเขากระทูถ ามครับ
นายแพทย วั ฒ นา วานิ ช สุข สมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง ซึ่ ง ผมได ทํ า จดหมาย
เรียนทานประธานสภาฯ วากระทูถาม ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ในจดหมายผมจะอานใหทานประธานฯ
ไดรับทราบดวยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
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นายณัฐ กิต ติ์ บรรจงจิต ต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานขออนุญาตครับ
ขออนุญาตประทวงครับ กราบเรียนทา นประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิต ติ์ บรรจงจิต ต
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผูตั้งกระทูถามไมพยายามถามกระทู แตเขาอภิปราย
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง นายแพทยวัฒนาฯ กําลังอาน
กระทูถามอยูครับ และขอโทษผูที่กําลังบันทึก ภาพ ขอความกรุณาอยูดานหลังหองประชุมนะครับ
เชิญนายแพทยวัฒนาฯ เขากระทูถามเลยครับ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณครับทานประธานฯ
หวั ง ว า คงจะไม มี ทานใดประท ว งอี ก นะครับ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทูถาม
เรื่อง กระทูถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ดวยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 16.35 น. ขาพเจาไดนั่งรถยนตจากหาแยก
หอนาฬิกาไปตามถนนบุญ วาทย จนถึงบริเวณหนา ที่วาการอําเภอเมืองลํา ปาง ไดพบวา พื้น ผิวถนน
บุญวาทยยุบตัวหลายแหง ตั้งแตหนาสํานักงานชลประทาน ไปจนถึงหนาโรงเรียนเทศบาล 3 บางจุดลึก
บางจุ ด ตื้ น บางจุ ด มี ก รวย จราจรสี ซี ด ๆ ตั้ ง วางอยู 1 อั น ที่ ห น า โรงเรี ย นเทศบาล 3 อยู เ กื อ บถึ ง
กลางถนน ผิว ถนนยุ บ มองเห็ น เป น โพรงอยู ข า งใต มี ก รวยจราจรวางอยู 1 อั น จึง เป น เหตุ ใ หต อ ง
ตั้งกระทูถามนายกเทศมนตรีวา ไดมีการตรวจสอบความเสีย หายของผิวถนน ถนนบุญ วาทย ตั้งแต
หน า รา นเมง กุ ญ แจ จนถึ ง บริ เ วณสํา นั กงานที่ ดิ น ลํา ปางว า มี ทั้ ง หมดกี่แ หง กี่ร ายการ ได มี ก ารทํ า
เครื่ อ งหมาย, สั ญ ญาณแจงเตือน ณ จุดดังกลาวหรือไม ตั้งแตเมื่อใด และเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถลม
ในบริเวณดังกลาว เทศบาลจะรับผิดชอบอยางใดตอความเสียหาย และบุคคลที่บาดเจ็บ
จึงเรียนมาเพื่อนําเรียนทานนายกเทศมนตรีนครลําปาง กรุณาตอบใหขาพเจารับ ทราบดวย
จักเปนพระคุณอยางสูง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
ผูตั้งกระทูถาม
(นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝายบริหารครับ
นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค นายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง กราบเรี ย นท า นป ร ะ ธ า น สภาฯ
ทานสมาชิก สภาฯ ผูท รงเกีย รติทุก ทาน กระผม นายกิต ติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีน ครลํ าปาง
ขออนุญาตตอบกระทู ตามที่สมาชิกสภาฯ ไดใหความสนใจและไดสอบถามมา แตจริง ๆ ในเรื่องดังกลาว
ในการประชุมนับย อ นหลั ง ไปได ป ระมาณ 10 ครั้ง ไม ว า ครั้งไหนเราก็ไดหยิบเอาประเด็นในเรื่องของ
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โครงการเคเบิลใตดินหรือวาไฟฟาลงดินถนนบุญวาทยมาพูดในแตละครั้ง และผมก็ยังเชื่อวาหลาย ๆ คน
ก็ ยั ง จํ า ได ในการตอบคํ า ถามแต ล ะครั้ ง ก อ นที่ จ ะตอบประเด็ น ที่ ส มาชิ ก สภาผู ท รงเกี ย รติ ไ ด ใ ห
ความสนใจ ขออนุญาตยอนนิดหนึ่ง จริง ๆ โครงการเคเบิลใตดินเปนโครงการที่เทศบาลนครลํ าปาง
รวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยแบงสันปนสวนเนื้องานออกเปนสองสวน สวนที่หนึ่ง คือ ระบบโยธา
คือ ทางเทศบาลดําเนินการ สวนที่สอง คือ เรื่องของไฟฟา แตทั้งนี้ในการดําเนินการดังกลาว เปนงบที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง ไดโอนเงินงบประมาณใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูดําเนินการ และการไฟฟา
ก็ ไ ปสรรหาผู รั บ จ า งของการไฟฟ า เอง ซึ่ ง ทางเทศบาลนครลํ า ปางไม ไ ด เ ป น ผู ส รรหาผู รั บ จ า ง
ในการกอสรางในเรื่องของงานโยธาใด ๆ ทั้งสิ้น อยูที่ก ารดูแลของการไฟฟา เพราะฉะนั้น ก็เ ลยเกิด
เหตุการณสามเศราเกิ ด ขึ้ น คือ เทศบาลเปนคูส ั ญ ญากับการไฟฟาสวนภู มิ ภ าค ทางการไฟฟ า
ส ว นภู มิ ภ าคเป น คู สั ญ ญากั บ บริ ษั ท รั บ เหมา และบริ ษั ท รั บ เหมาไม ไ ด เ ป น คู สั ญ ญากั บ เทศบาล
เพราะฉะนั้นโครงการดังกลาว เลยกลายเปนโครงการที่สงผลกระทบหลาย ๆ เรื่ อ ง ซึ่ ง เทศบาลเอง
ในฐานะเจาของพื้นที่ไมมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไดวา สิ่งไหนที่ดี สิ่งไหนที่ไมดี เพราะฉะนั้นโครงการดังกลาว
ณ เวลานี้ก็ไดดําเนินการมาถึงสวนปลายของโครงการแลว แตเกิดปญหาขึ้นในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการคืนพื้นผิวจราจร พื้นผิวถนนใหกับเทศบาล ณ เวลานี้ทางบริษัทไดสงงานใหกับการไฟฟา
สวนภูมิภาค ทางการไฟฟาก็ยังไมไดต รวจรับ ใด ๆ ทั้งสิ้น และการไฟฟาก็ยังไมไดสงมอบงานใหกั บ
ทางเทศบาล หลังจากที่เทศบาลไดมอบพื้นที่ดังกลาวใหกับ การไฟฟาไปดําเนินการ ณ เวลานี้ยังอยู
ในความรับผิดชอบของการไฟฟา และการไฟฟามีคูสัญญากับบริษัทผูรับ เหมาอยู ซึ่งเนื้องานทั้งหมด
ยังไมไดสงมอบคืนพื้นที่กลับมาสูการดูแลของเทศบาล ถามวาเทศบาลปฏิเสธความรับผิดชอบในเรื่อง
ดังกลาวไดหรือไม ทางเทศบาลไมปฏิเสธความรับผิดชอบ แตตองรับผิดชอบตามความจําเปน ตามขอ
ระเบียบ กฎหมาย ตามขอ สัญญาที่ป รากฏอยูระหวางคูสัญ ญานั้น จากกระทูถ ามวา ผิวถนนตั้งแต
หนารานเมงกุญแจจนถึงหนาที่ดิน มีจํานวนกี่แหง จริง ๆ แลว ผมไดรับรายงานจากการไฟฟามาวา
มีทั้งหมด 67 แห ง แตผมไมเชื่อวามีทั้งหมด 67 แหง เพราะว า 67 แหงนี้ ยังไมสามารถที่จะระบุไดวา
ตรงไหนเสียไมเสีย เพราะฉะนั้นทางเทศบาลจะตองลงไปตรวจสอบกอนที่จะตรวจรับวา เปนไปตามหลัก
วิชาการชางหรือไม ตั้งแตหัวถนนถึงทายถนนตองอยูในสภาพตามวิชาการชางเทานั้นที่เราจะตรวจรับได
และพรอมที่จะจายเงิน สวนการทําเครื่องหมายตาง ๆ เราไดแจงใหกับทางผูรับเหมา ก็คือ การไฟฟา
สวนภูมิภาคเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ และแจงใหทราบอยางสม่ําเสมอ สวนการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
หนาคลินิกแหงหนึ่งบนถนนบุญวาทย ทางเทศบาลเองก็ไมไดนิ่งนอนใจในเรื่องดังกลาว เพราะวาเรา
ก็รับผิดชอบในขอเท็จจริงเบื้องตน หลังจากที่เราไดรับ ทราบวา มีการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกลาว
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ในฐานะเทศบาลก็แบงเปนสองสวน สว นที่หนึ่ง ความรับผิดชอบที่มีตอผูประสบเหตุ ตั้งแตมอบหมาย
ใหรองนายกฯ สงเจาหนาที่ของมู ล นิ ธิ ส ว า งไปดู แ ล รวมไปถึ ง ในวันที่ 21 สิ ง หาคม 2562 ตอนเช า
ผมก็ ไ ม ไ ดนิ่ ง นอนใจ ผมไดมี ห นั ง สื อด ว นไปยั ง ผู อํ า นวยการฝา ยบริห ารโครงการพิ เ ศษกองจั ด การ
โครงการหนึ่งของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหเรงติดตามและดําเนินการในเรื่องดังกลาว ซึ่งขอมูลทั้งหมด
อยูทผี่ มแลว พอตอนบายหลังจากที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับหนังสือ ดวนที่สุด จากทางเทศบาลแลว
เขาก็ไดมีการเรียกประชุม เพื่อที่จะไดดําเนินการเยียวยาแกไขในเรื่องดังกลาว ในวันถัดมาตอนเชา ก็คือ
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เขาก็มีการประชุมรวมระหวางการไฟฟากับบริษัทผูรับเหมา ภาคบายเขาก็สง
เจาหนาที่ของเขามาที่ลําปาง พอวั น ที่ 23 สิ ง หาคม 2562 เขาก็ มี ก ารเจรจาระหวางครอบครัวของ
ผูประสบเหตุ พรอมทั้งการไฟฟาและบริษัทผูรับเหมา มาถึงตรงจุดนี้ เราไมสามารถที่จะเขาไปรว ม
การพิจารณาไดวา การดูแลเยียวยาเปนอยางไร เพราะวาเปนการตกลงระหวางการไฟฟากับครอบครัว
ของผูป ระสบเหตุ ซึ่ง ตลอดระยะเวลาเราก็ ได ป ระสานงานให ถึ ง เวลานี้ เ ราก็ ยังประสานงานใหอ ยู
ในกฎเกณฑที่เขาตกลง แตตกลงกันอยางไร ก็เปนสิทธิ์ของครอบครัวผูประสบเหตุและก็เปนสิทธิ์ของ
ทางการไฟฟาและผูรับ เหมาที่จะเปดการเจรจากัน เอง ซึ่ง ทางเราไดสงนักกฎหมายไปประสานงาน
และก็ไดติดตามในเรื่องนี้อยูตลอดเวลา เพราะฉะนั้นโครงการดังกลาว เราก็ไมไดนิ่งนอนใจ หลังจากนั้น
อีกวันหนึ่ง ผมก็ไดสงเจาหนาที่ไปออกสํารวจตั้งแตหัว ถนนจนถึงท ายถนน ถึงตอบคําถามทานไดวา
67 แห ง ที่ ก ารไฟฟ า ได ส ง ข อ มู ล ใหผมวา จะต อ งมี ก ารปรับปรุง 67 แหง ผมคิ ด ว า ไม ใ ช 67 แหง
เพราะฉะนั้นทุกจุดเจาหนาที่ของทางเทศบาลจะตองตรวจสอบเพื่อใหเปนไปตามหลักวิชาการชางใหได
ถาไมอยูใ นหลัก วิชาการชา งเราก็ไมสามารถที่จะตรวจรับ แลว เราขอสงวนสิท ธิ์ที่จ ะจายเงิน ที่เ หลือ
ทั้งหมดใหกับการไฟฟา ผมไดทําหนังสือบันทึก ดวน อีกฉบับหนึ่งถึงประธานกรรมการตรวจการจาง
เพราะฉะนั้นประธานกรรมการตรวจการจาง เมื่อไดรับหนังสือบันทึกจากผมแลว ก็ตองปฏิบัติตามที่ผม
ไดแจงดําเนินการตามนั้น และเมื่อวานนี้เอง เราไดทําหนังสือย้ําไปที่การไฟฟาสวนภูมิภาคอีกครั้งหนึ่งวา
ใหเรงดําเนินการในปญหาที่เกิดขึ้น ภายใน 7 วัน ซึ่งเปนหนังสือที่ตอบโตระหวางเทศบาลกับการไฟฟา
เป น ฉบั บ สุ ด ท า ย ซึ่ ง ส ง ไปเป น ที่ เ รี ย บร อ ยแล ว และแนบภาพถ า ยจุ ด ต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ความเสี ย หาย
อยางรุนแรง ตอนนี้ก็เปนหนาที่ของชางผูคุมงานทั้งของเทศบาลเอง ทั้งของชางการไฟฟาสวนภูมิภาค
และเปนหนาที่ของบริษัทผูรับเหมาที่จะดําเนินการทั้งหมดใหเปนไปตาม 1. เปนไปตามสัญญา 2. เปนไป
ตามหลักวิชาการชาง แลวก็ถูกตองตามขอระเบียบ กฎหมายทุกประการ เพื่อไมใหเกิดปญหาตามมาอีก
เพราะฉะนั้นถาทั้งหมดเปนที่ยอมรับ ไดถูกตอง เทศบาลถึงจะดําเนินการในขั้นตอนตอไป ขออนุญาต
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ชี้แจงในประเด็นดังกลาว สวนในรายละเอียดลึกกวานี้ผมไดอธิบายมาหลายครั้งแลว ก็คิดวาสมาชิกสภาฯ
ผูทรงเกียรติก็ไดรับทราบมาตลอด ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญครับ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณครับ ก็จะขอเรียน
ทานประธานสภาฯ วา กระทูถามนั้น ผูยื่นกระทูมีสิทธิถามคําถามไดสามครั้งถูกตองหรือไมครับ ในแต
ละครั้งนั้น อาจจะมีคําถามมากกวาหนึ่งขอก็ยอมเปนไปได จากทีไ่ ดฟงนายกฯ ตอบนั้น ก็เปนขอมูลกวาง ๆ
ซึ่งไมไดมีรายละเอียดหลักฐานอะไรมาแสดงใหเห็นโดยชัดเจน ตั้งแตสัญญาการวาจาง มีแตขออางวา
ไดทําถูกตามระเบียบขอกฎหมาย เพราะฉะนั้นกอนที่จะมีคําถามเปนขอ ผมก็อาจจะตองพูดยาวหนอย
ถึงที่มา วาทําไมถึงจะตองมีคําถามเปนขอ เพราะถาผมถามกราบเรียนทานประธานฯ วา แลวหนังสือ
สัญญาทางปกครองไดกระทําไวหรือไม หลายทานอาจจะไมเขาใจ เรื่องนี้ก็มีเหตุ ผมขอเวลาสั้น ๆ วา
สํานักงานตรวจเงินแผนดินลําปางไดแจงวา การที่เทศบาลนําเงินงบประมาณรายจาย ป 2559 ไปทํา
โครงการเคเบิลใตดินนั้น ไมชอบ เพราะไมใชอํานาจหนาที่โดยตรงของเทศบาล ก็ไดมีการหารือไปยัง
จังหวัด นาแปลกใจที่วา หลักฐานในเลมเหลืองนี้ครับ มีหนังสือราชการจังหวัด ลับ สงไปถึงกระทรวง
เพื่อหารือในขอดังกลาว ซึ่งผมก็ไมเขาใจวาทําไมกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายประกอบจะตองเปน
ความลับ เกี่ย วพันกับ ชีวิตรา งกายทรัพยสิน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการประชุม มีก ารตั้ง
อนุกรรมการพิจารณา ขอกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจก็ดี และแผนรางกฎหมายอื่น ก็ดี ก็พูด
ถึง วา ไมมี อํา นาจหน า ที่โ ดยตรงแต อ าจทํ า ได ถา เทศบาลอา งว า เป น หน าที่อื่น ๆ ที่เ กี่ ย วกั บ บริก าร
สาธารณะ ที่ประชุมไดบอกวา ทําก็ได แตเนื่องจากรัฐวิสาหกิจการไฟฟานั้นหาผลประโยชน มีผลกําไร
เพราะฉะนั้นการที่จะใหเงินไปแบบนี้ไมถูกตองแนนอน แตอาจทําได ตองทําสัญญาทางปกครองแบงปน
ผลประโยชน นี่คือประการที่หนึ่ง ผมจึงตองตั้งคําถามวาสัญญาทางปกครองไดทําไวหรือเปลานํามา
แสดงใหดูหนอย
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอโทษครั บ นายแพทยวัฒนาฯ
ดวยความเคารพครับ เปนกระทูถามไมใชการอภิปราย ญัตติเรื่องงบประมาณนี้ผานไปแลว ขอใหพู ด
กระชับในเรื่องของกระทูถามนี้ ขอบคุณครับ
นายแพทยวัฒนา วานิช สุข สมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็เ กี่ยวกั บ กระทูนี้ค รั บ
ตอไปก็คือ การบริหารการจัดการและวางแผนเพื่อปองกันทานไดกระทําหรือไม ขอไดโปรดตอบและ
แสดงใหที่ประชุมแหงนี้ดวย และถามวาไดมีการบริหารจัดการอยางไร ในการปองกันไมใหเกิดอันตราย
ในขณะที่ ดํ า เนิ น การ เมื่ อ ตอนนี้ ยั ง ไม เ สร็ จ สิ้ น ท า นไปตรวจแล ว ว า มากกว า 67 แห ง แ ล ว ก็ ย ั ง
ไมดําเนินการอะไรใหเรียบรอยในทันที จะปลอยใหมีอุบัติเ หตุเกิดขึ้นจนกระทั่งมีผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก
หรืออยางไร ผมตองการคําตอบที่วา จะเรงรัดทําใหแลวเสร็จเมื่อใด ขอบพระคุณครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝายบริหารครับ
นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค นายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ
ทานสมาชิก สภาฯ ผูท รงเกีย รติทุก ทาน กระผม นายกิต ติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีน ครลํ าปาง
จริง ๆ ผมก็ ตอบไปเมื่อสั กครูนี้แลววา การบริหารจัดการเปน อยา งไร หลังจากที่เ กิดเหตุนี้ขึ้น แตก็
ไมเ ป นไร ประเด็น ที่ห นึ่ง ที่สมาชิก สภาฯ ไดใ หความสนใจในเรื่องเอกสารตาง ๆ จริง ๆ แลวกระทู
ดั งกลา ว ไม ไดยื่ นมาวา จะขอเอกสารอะไรจากผม ถ าสมาชิก สภาผู ท รงเกี ย รติยั งติด ใจและสงสั ย
ในขอระเบียบกฎหมาย เอกสารทางราชการใด ๆ ก็ยื่นขอตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารไดตามปกติ
ในทุก เรื่อง ในส ว นที่สอง ถ ายัง ไม มั่น ใจวา โครงการดัง กลา วมีค วามบริสุ ท ธิ์ยุติธ รรม มีก ารทุ จริ ต
คอรัป ชั่น หรือไม ก็ ยิน ดีเ อาเอกสารดัง กลาวสามารถยื่นตอองคก รตรวจสอบไดทุกองคก ร ผมยิน ดี
สวนถัดมาเรื่องการบริหารจัดการ เมื่อสักครูก็อธิบายไปเรียบรอยแลว และขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งเทานั้นวา
ไม ใ ช ว า นายกเทศมนตรี จ ะต อ งไปดํ า เนิ น การเอง ต อ งมี ขั้ น ตอน มี ห ลั ก เกณฑ อ ยู แ ล ว การไฟฟ า
สวนภูมิภาคเปนคูสัญญากับบริษัท เขาก็มีกรรมการชางควบคุมงาน มีวิศวกรควบคุมงาน มีกรรมการ
ตรวจรับ มี ก รรมการควบคุ ม งานทั้ ง หลาย มี ช า งควบคุ ม งานเป น ขั้ น ตอน เทศบาลก็ เ ช น เดี ย วกั น
มีคณะกรรมการ มีชางควบคุมงาน มีกรรมการตรวจการจาง เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเปนผูบริหาร
ผมก็ ค งไม จํ า เป น ที่ จ ะต อ งลงไปตรวจเอง เมื่ อ มี ค ณะกรรมการแต ง ตั้ ง ไปแล ว ก็ เ ป น อํ า นาจหน า ที่
ตามกฎหมายทุกประการ เพราะฉะนั้นตองใหเกียรติกับเจาหนาที่ ซึ่งเปนผูที่ไดรับการแตงตั้งดําเนินการ
ตามหลักวิชาการของเขา ตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย แลวก็รายงานตามขั้นตอนใหผมตัดสินใจ
ในแตละครั้งแตละเรื่องไป สิ่งไหนที่เขาสามารถตรวจสอบได แกไขไดก็ดําเนินการในขั้นตนไปเรียบรอย
ผมอธิบ ายไปตั้งแตตนวาเรื่องใหญ ๆ ที่ดําเนินการภายใตอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีหลั งจาก
ที่เกิดเหตุการณ ผมก็อธิบายไปเรียบรอยแลว ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทยวัฒนาฯ ครับ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็คงเปนคําถามครั้งสุดทาย
ชัด เจนแลว วา นี่ห รือคือความรับผิด ชอบ กระทูผมถามวา รองรอยความเสีย หายนั้น มีกี่จุด การฟ ง
แตรายงานของการไฟฟาหรือผูรับ เหมาที่เขาบอกมานั้นไมเพียงพอ ตัวเจาของพื้นที่เจาของโครงการ
คือ เทศบาลนครลําปาง ยอมหลีกหนีความรับผิดชอบตรงนี้ไปไมได ผมถามก็ตองตอบ ทําไมไมออกไป
ตรวจเลย ณ วั น ที่ 22, 23 หรื อ ก อ นหน า นั้ น ก็ ไ ด เมื่ อ สามเดื อ นที่แลวหลั ง จากที่ มี ผูรองเรียนวา
ผิว ถนนไมเ รี ยบรอย ถา รอฟ งแต รายงานนั้น ก็ อ าจจะมีร ายงานผู เ สีย ชีวิ ต เพิ่ ม ขึ้น อีก ใชหรื อไม ค รั บ
ตอบมาสิครับวาทําไมไมออกไปสํารวจ ฟงแตรายงานอยางเดียววามีกี่จุด แลวตอนนี้ซอมไปถึงไหนแลว
นี่คือ การแสดงความรับผิดชอบของผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝายบริหารครับ
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นายกิต ติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีน ครลําปาง จริง ๆ ในเรื่องของความรับ ผิด ชอบ
ผมรับผิดชอบมากกวาที่สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติพูดดวยซ้ํา แตการทํางานตองมีหลักเกณฑใหเกียรติ
ซึ่งกัน และกั น เพราะฉะนั้น โครงการดัง กลา วผมไมเ คยนิ่ง นอนใจ ผมแจงกั บ ผูรั บ จา งคือ การไฟฟ า
ตลอดเวลาวา ตรงไหนเสียทุกครั้ง แมกระทั่งวา ตรงไหนที่มีความเรงดวนที่จะทําใหเกิดปญหากับพี่นอง
ประชาชน ผมยังใหคนงานของเทศบาลไปดําเนินการแกไขเบื้องตนใหดวยซ้ําไป เพราะฉะนั้นเมื่อเกิด
เหตุการณดังกลาว ในตอนบายเราก็ออกไปสํารวจ แลวก็เรงแกไขปญหาทุกอยางใหเปนไปตามหลักการ
ตองแบงเปนสองสวน สวนที่หนึ่ง ที่ตองแกปญหาอยางเรงดวนที่จะทําอยางไร สวนที่สอง ที่เกิดปญหา
ถนนทรุด ซึ่งไมเปนไปตามหลักวิชาการชางเราจะทําอยางไร เพราะฉะนั้นทั้งเรงดวน ทั้งที่เปนโครงการ
ที่จะตองสงผลกระทบระยะยาว เราไดดําเนินการอยางเปนระบบเปนขั้นตอนทุกอยาง ไมใชวาถึงเวลา
นายกฯ ไปขุด เอง ไปทํ าเองไดอยางไร เพราะฉะนั้น การทํ างานดัง กลา วจะสง ผลกระทบทุก คนตอง
ระมัดระวัง ทุกคนตั้งใจที่จะทํางานใหโครงการดังกลาวสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีอยูแลว ถึงเวลานี้ก็เหลือ
ขั้นตอนอีกไมกี่ขั้นตอนที่จะทําใหถนนสายนี้ จบสิ้นโครงการไปได ขอใหสบายใจได ผมไมหนี ผมไมทิ้ง
ความรับผิดชอบอยางแนนอน เมื่อตัดสินใจทําแลว สิ่งไหนที่เปนประโยชนกับพี่นองประชาชน ผมยอม
รูดี วา ตรงไหนคือ หน า ที่ข องเทศบาล ศัก ยภาพของเทศบาลมีต รงไหน ภายใต ขอ ระเบี ยบกฎหมาย
อยูตรงไหน ควรทําไดหรือไมได ผมมีคณะทํางานที่จะตองปรึกษาหารือกันอยูตลอดเวลาในเรื่องดังกลาว
เพราะฉะนั้น ขอใหส บายใจได โครงการถนนบุ ญวาทยตองแลว เสร็จ ตามกํา หนดเวลาอยางแนน อน
ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทยวัฒนาฯ ครับ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในหนังสือกระทูถามที่ผม
ไดถามก็ยังไมมีคําตอบ กระผมไดถามวา มีทั้งหมดกี่แหง กี่รายการ ไดมีการทําเครื่องหมายสัญญาณ
เตื อ น ณ จุ ด ดั ง กล า วหรื อ ไม ก็ ยั ง ไม ป รากฏ กลางวั น ก็ ไ ม มี กลางคื น ก็ ไ ม มี มี แ ต ก รวยสี ซี ด ๆ
แล ว ตอนกลางค่ํ า กลางคื น มี สั ญ ญาณไฟ มี ป า ยแจ ง เตื อ นหรื อ ไม ค รั บ ไม มี ก ารตอบกระทู ถ าม
ตามหนั ง สื อ นี้ เ ลย แล ว จะให ผ มไว ว างใจได อ ย า งไร ว า จะไม เ กิ ด เหตุ ผู เ สี ย ชี วิ ต ตามมาอี ก
หรือมีผูไดรับบาดเจ็บมาอีก หรือทรัพยสินเสียหายอีก จากผิวถนนที่เปนคลื่นและยังเปนหลุมอยู ตอนนี้
ดานขวาเริ่มยุบตัวลงไปอีกเยอะแลว เพราะรถจอดอยูทําใหมองไมเห็น ขอบพระคุณครับ ยังไมไดตอบ
เลยครับตามรายการที่ผมไดถาม ไดไปอานหรือเปลาครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝายบริหารครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง จริง ๆ ผมตอบในประเด็นแรกเรียบรอย
แลวนะครับ ผมบอกวา การไฟฟาสงขอมูลใหผมวา 67 แหง ผมเชื่อมั่นวา ทุกคนไดยินพรอมกันหมด
แตผมไมมั่นใจวา 67 แหงนี้ จะเปนการแกไขปญหาทั้งหมดได ผมเลยใหชางของเทศบาลไปตรวจสอบ
ตั้งแตหัวถนนจนถึงทายถนนวา ใช 67 แหงนี้หรือไม ไมสามารถที่จะระบุไดวา 67 แหง คือ ตรงนั้นตรงนี้
เพราะจะตองเปนไปตามหลักวิชาการชางใชหรือไมครับ เพราะฉะนั้นผมถือวาผมตอบแลว เขาใจนะครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทยวัฒนาฯ ครับ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ขออนุ ญ าตครั บ
ทานประธานฯ สุดทายแลวและผมจะไมพูดถึงเรื่องนี้อีก ก็ยังตอบไมตรงคําถามอยูดีครับ ผมถามวา
กี่แหง ทําไมถึงไปดูไมได ทําไมถึงกําหนดจุดไมได ตอบมาสิวา ไดทําสัญญาณ ปายเครื่องหมายติดตั้ง
บอกเตือนภัยไวหรือไม ไมไดรับคําตอบครับ จะใหเขาใจเปนอยางอื่นไดอยางไร ขอบพระคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ฝายบริหารมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติม
ไหมครับ ไมมีนะครับ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องทีค่ ณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
นายกิตติ จิวะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต อ ไปในระเบี ย บวาระที่ 4
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นไดตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว กอนที่จะใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ไดรายงาน ขอใหเลขานุการฯ ไดชี้แจงระเบียบครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ และสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปางทุ ก ท า น กระผม นายจาตุ ร งค พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับระเบียบวาระที่ 4 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับคณะกรรมการสามัญ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2563 ไดดําเนินการพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ ตามที่ ที่ประชุมสภาฯ ไดมอบหมายไปแลวนั้น ในสวนนี้ กอนที่ทางคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ จะไดนํารายงานของคณะกรรมการแปรฯ มารายงานตอที่ประชุมนั้น ผมมีระเบียบที่เกี่ยวของ
เพื่อเรียนแจงตอที่ประชุมเปนลําดับดังนี้ ตามระเบียบวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระเบี ย บวาระที่ 4 ก็ คื อ ข อ 59 การแปรญั ต ติ ร า งข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณ จะกระทําไดเฉพาะการขอลดรายจายหรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจาย และตองมี
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือ
ตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาทองถิ่นกําหนดตามขอ 45 วรรคสามและ
ขอ 49 วรรคหนึ่ง ขอ 60 หามไมใหแปรญัตติรายจายขึ้นใหม หรือเพิ่มเติมรายจาย หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงคของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบริหารทองถิ่น หรือคําแปร
ญั ต ติ นั้ น ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เป น ผู แ ปรญั ต ติ นอกจากนั้ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ในส ว นนี้ ยั ง มี ร ะเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งผมจะไมพูดถึง
รายละเอี ย ด เนื่ อ งจากว า ตอนที่ เ สนอรา งเทศบั ญ ญัติ ง บประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ
2563 นั้น ทางผูเสนอญัตติไดแนบเอกสารมาพรอมแลว ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ผมกลาวถึงนั้น
ได ป รากฏอยู ใ นเอกสารเกี่ ย วกั บ เงิ น อุ ด หนุน เล ม สี เ หลื อ ง จากนี้ ไ ปเมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ได ท ราบระเบี ย บ
ที่ เ กี่ ย วข อ งในส ว นนี้ แ ล ว ผมขอนํ า เรีย นใหท า นประธานได ม อบหมายให ค ณะกรรมการแปรญัต ติ

14
ร า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป 2563 ได แ ถลงรายงานต อ ที่ป ระชุ ม ฯ ตามระเบี ย บ
ขอบังคับการประชุมสภาฯ ขอ 50 เปนลําดับตอไปครับ ขอบคุณครับ
4.1 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติรางเทศบัญญัติของสภา
เทศบาลนครลําปาง (คณะกรรมการแปรญัต ติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง)
นายกิต ติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 ขอ 4.1
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติรางเทศบัญญัติของสภาเทศบาลนครลําปาง
(คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร า งเทศบัญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563
ของเทศบาลนครลําปาง) เชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
นายสั น ติ เขี ย วอุ ไ ร ประธานคณะกรรมการแปรญัต ติ ฯ กราบเรียนท านประธานสภาฯ
ที่เ คารพ กระผม นายสัน ติ เขีย วอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรา งเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ า ย ประจํ า ป 2563 ตามที่ ส ภาเทศบาลนครลํ า ปางได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการแปรญั ต ติ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2563 จํานวน 3 คน ประกอบดวย 1. นายสันติ เขียวอุไร
ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ 2. นายสุบิน ชุมตา กรรมการแปรญั ต ติ 3. นายเกษม ปญญาทอง
กรรมการและเลขานุก าร ซึ่งการที่สภาเทศบาลนครลํา ปางไดมีม ติรับ หลัก การแหงรางเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ 2563 วาระที่ 1 ในคราวประชุ ม เทศบาลนครลํ า ปาง
สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ง ที่ 1 ประจํ า ป 2562 เมื่ อ วั น ที่ 13 สิ ง หา คม 2562 โด ยกํ า หน ด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ จํานวน 3 วัน คื อ วั น ที่ 14, 15, 16 สิ ง หาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08:00 น.
ถึง 16:30 น. ของแตละวัน และมีกําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ
จํานวน 2 วัน คือ วั น ที่ 18, 19 สิ ง หาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. ณ หองสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดป ระชุมพิจารณาคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา ย ประจํ าป ง บประมาณ 2563 ในวั น ที่ 18 สิ งหาคม 2562 เป น ที่เ รีย บรอ ยแล ว
และไดสงรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2563
แกทานประธานฯ เปน ที่เ รีย บรอย เพื่อใหเ ปนไปตามระเบียบฯ จึง ใครขอรายงานตอทา นประธานฯ
ในที่ป ระชุมตอไป และโอกาสนี้ผมใครขออนุญาตไดม อบหมายให นายสุบิน ชุมตา คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ เปนผูอานรายงานการประชุม ขอบคุณครับ
นายสุ บิ น ชุ ม ตา กรรมการแปรญั ต ติ ฯ กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ ที่ เ คารพ
ทานสมาชิก สภาฯ ผูท รงเกีย รติทุ ก ทาน กระผม นายสุ บิน ชุม ตา กรรมการแปรญั ต ติฯ ขอรายงาน
การประชุ ม คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
พ.ศ. 2562 ณ หองสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อาคาร 2 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง ดังนี้
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รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ หองสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อาคาร 2 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
............................................
ผูมาประชุม
1. นายสันติ เขียวอุไร
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
2. นายสุบิน ชุมตา
กรรมการแปรญัตติฯ
3. นายเกษม ปญญาทอง กรรมการและเลขานุการฯ
ผูเขารวมประชุม
1. นายกิตติภูมิ นามวงค
2. นายสมบูรณ คุรุภากรณ

นายกเทศมนตรีนครลําปาง (ผูเสนอญัตติรางเทศบัญญัติฯ,
ผูเสนอคําแปรญัตติฯ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ผูเสนอคําแปรญัตติฯ)

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่อถึงเวลา 13.00 น. นายเกษม ปญญาทอง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ไดตรวจสอบวา มีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มาพร อ มแล ว จึ ง ใ ห ส ั ญ ญ า ณ เชิ ญ คณะกรรมการแปรญั ต ติ แ ละบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง
เข า ห อ งประชุ ม และเลขานุ ก ารคณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ ได เ ชิ ญ นายสั น ติ เขี ย วอุ ไ ร ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทําหนาที่ป ระธานที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาการแปรญัตติรางเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง ตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจงใหท่ปี ระชุมทราบ
นายสั น ติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ แจ ง ต อ ที่ ประชุมวา ตามที่สภา
เทศบาลนครลําปาง ไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ จํานวน
3 วัน คือ วันที่ 14, 15 และ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแตเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หองสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง และกําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน
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2 วั น คือ วันที่ 18 และ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแตเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หองสมาชิก สภา
เทศบาลนครลําปาง และประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดแจงกําหนดนัดหมายประชุมพิจารณา
คํ า แปรญั ต ติ ฯ รา งเทศบั ญ ญั ติง บประมาณรายจา ย ป ระ จํา ป ง บ ป ระ มาณ พ.ศ. 2563 ในวัน ที่
18 สิ ง หาคม 2563 ณ หองสมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง เวลา 13.00 น. เป น ต น ไป โดยแจง
ใหผูบริหารทองถิ่น ผูแปรญัตติฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทราบ ตามหนังสือสภาเทศบาล
นครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/80 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และ ที่ ลป 52001(สภา)/81, 82, 83
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 แลวนั้น
เพื่อใหก ารประชุมคณะกรรมการแปรญัต ติฯ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และการพิจารณาคํา แปรญัตติของผูแปรญัต ติฯ และของนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ตามที่ไดรับคําแปรญัตติฯ ไว เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ขอใหคณะกรรมการฯ
พิจารณาอยางละเอียด ใชหลักการพิจารณา ความจําเปน ความเหมาะสม ประหยัดและเปน ภารกิจ
ที่อยู ในอํ า นาจหนา ที่ ถู ก ตอ งตามระเบียบ กฎหมาย เกิ ด ประโยชน สูง สุด ต อประชาชนและท อ งถิ่ น
เปนสําคัญ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ (ครั้งแรก)
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
นายสั น ติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ในระเบี ย บวาระที่ 2 รับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีคณะกรรมการ
ทานใด จะขอแกไขรายงานการประชุมดังกลาวนี้หรือไม อยางไร
เมื่อไมมีคณะกรรมการทานใดขอแกไขรายงานการประชุมดังกลาว ก็ถือวาที่ประชุมใหการรับรอง
รายงานการประชุมฯ
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ (ครั้งแรก)
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องพิจารณา
3.1 พิ จ ารณาคํ า ขอแปรญั ต ติ ฯ ของนายสมบู ร ณ คุ รุ ภ ากรณ สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครลําปาง (ผูเสนอคําแปรญัตติฯ)
นายสัน ติ เขีย วอุไ ร ประธานคณะกรรมการแปรญัต ติ ในระเบี ย บวาระที่ 3 ข อ 3.1
พิจารณาคํ าขอแปรญัต ติฯ ของนายสมบูรณ คุรุภากรณ จากการที่ นายสมบู รณ คุรุภากรณ ไดยื่น
หนังสือเสนอคําแปรญัตติ จํานวน 1 ขอ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยขอลดรายจาย หนาที่ 2 – 232
ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รายจายตามหนวยงาน ที่ตั้งจายในแผนงานเคหะ
และชุ มชน งานไฟฟ าถนน งบเงิ นอุ ดหนุ น เงินอุ ดหนุ น เงิ นอุ ดหนุ นสวนราชการ รายการเงิ นอุ ดหนุ น
การไฟฟาสวนภูมิภาค ตั้งไว 53,884,600 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการดําเนิน
โครงการปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิลใตดินเฟส 1 ตั้งแตบริเวณสี่แยกดอนปาน ถึงถนนดวงรัตน
ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร ในดานระบบงานโยธา ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล เพื่อจัดใหประชาชน
ในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีไฟฟา เพื่อการอุปโภค ตลอดจนใหเกิดทัศนียภาพที่สวยงาม มีความเปน
ระเบียบเรียบรอยแกประชาชน ในการใชถนนหรือสาธารณสถาน และสงเสริมกิจการการทองเที่ยวอันเปน
การจัดทําบริการสาธารณะ ตามภารกิจอํานาจและหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อประโยชนแกประชาชน
ภายในเขตเทศบาลนครลํ า ปาง รวมทั้ งให เ ป นตามแนวทางการพั ฒนาเมื องน า อยู และชุ มชนน าอยู
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนไปตามระเบียบฯ และหนังสือที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.5/
ว 3686 ลงวั นที่ 19 มิ ถุ นายน 2562 เรื่ อง การดํ าเนิ นโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ าเคเบิลใตดิ นของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค
2. หนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0017.2/ว 36597 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การดํ าเนิน
โครงการ/แผนงานระบบไฟฟาเคเบิลใตดินของการไฟฟาสวนภูมิภาค
3. หนังสือเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52004/716 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง ขอเขารวม
โครงการกอสรางระบบเคเบิลใตดิน
4. หนั ง สื อ การไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค ที่ มท 5306.20/30392 ลงวั น ที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง แจงคาใชจายโครงการปรับ ปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิ ล ใต ดิ น บริเวณถนนพหลโยธิน
ชวงตั้งแตสี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
5. บันทึกขอตกลงความรวมมือ (Memorandum of Understanding หรือ MOU) โครงการปรับปรุง
ระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิลใตดิน บริเวณชวงตั้งแตสามแยกคายสุรศักดิ์มนตรี ถึงสี่แยกดอนปาน
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
8. หนังสือสํานักงานปลั ดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/1136 ลงวั นที่ 14 กุมภาพันธ 2561
เรื่อง อํานาจหนาที่ในการดําเนินโครงการกอสรางระบบเคเบิลใตดิน
9. หนังสือจังหวัดลําปาง ลับ ที่ ลป 0023.4/9817 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง หารืออํานาจ
หนาที่ของเทศบาลนครลําปางในการดําเนินโครงการกอสรางระบบเคเบิลใตดิน
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 25 ลําดับที่ 23 ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง) นั้น
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นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญ ผูเสนอคําแปรฯ ไดชี้แจงครับ
นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ผูเสนอคําแปรญัตติฯ) ขอชี้แจงวา
การขอลดรายจายรายการนี้ เนื่องจากมองวา 1. เปนโครงการที่ใชงบประมาณสูง มีก ารดําเนินงาน
ถึง 3 เฟส ซึ่งตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก ในเขตเทศบาลนครลําปางยังมีงานอื่น ๆ ที่ตองพัฒนา
อี ก มากมาย 2. ความสามารถในการบริหารงานโครงการลักษณะเชนนี้ของผูบริหาร ยังไมนาเชื่อถือ
เพียงพอที่จะใหการสนับสนุนงบประมาณโครงการดังกลาว
นายสัน ติ เขีย วอุไ ร ประธานคณะกรรมการแปรญัต ติ เชิญ นายกเทศมนตรีฯ ผูเสนอ
รางเทศบัญญัติฯ ชี้แจง
นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง (ผูเสนอรางเทศบั ญญัติฯ ) ชี้ แ จงว า
ขอยืนยันตามรางเดิมเนื่ อ งจาก 1. โครงการดังกลาวอยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลนครลําปางตาม
ขอระเบียบกฎหมาย 2. การจัดทําแผนเปนไปตามขั้นตอน และการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนไปอยางถูกตองครบถวนตามขอระเบียบกฎหมาย 3. การจัดทํางบประมาณฯ
ได คํ านึ งถึ งสถานะทางการเงิ น การคลั ง ของเทศบาลนครลํ า ปางเป น สํ า คั ญ ซึ่ ง มี ค วามมั่ น คงและ
มีงบประมาณที่จะดําเนินการโครงการดังกล า วได 4. ในการประชุมขั้นรับหลักการ ไดมีการอภิปราย
อยางทั่วถึงในทุก มิติ รวมทั้งไดมีก ารชี้แ จงของฝายบริหารและเจา หนาที่จากการไฟฟา สวนภูมิภ าค
จังหวัดลําปางและสวนกลาง โดยจากการประชุมดังกลาว สภาเทศบาลนครลําปางมีมติรับหลักการ
จํานวน 15 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 4 คน 5. หลังการประกาศใชงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครลํ า ปางจะดํ า เนิ น การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน
ตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรีว า ด ว ยการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็น ของประชาชน พ.ศ. 2548 และ
จะดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ตามลํ า ดั บ
ความจําเปนเรงดวน โดยยึดประโยชนที่ป ระชาชนจะไดรับเปนสําคัญ ดังนั้น จึงขอยืนยันตามรางเดิม
เพื่อประโยชนสูงสุดในการบริหารราชการตอไป
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ จากที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ
ไดรับฟงคําชี้แจงของผูแปรญัตติฯ และไดรับฟงคําชี้แจงของนายกฯ แลว ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ไดพิจารณา
นายเกษม ปญญาทอง กรรมการแปรญัตติฯ ไดรับฟงจากผูแปรญัตติฯ และฝายบริหารแลว
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฝา ยบริ ห ารสามารถดํ า เนิ น โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบจํ า หน า ยไฟฟ า เป น เคเบิ ล ใต ดิ น โดยไม ไ ด ขั ด
ตอระเบียบดังกลาวขางตน และพิจารณาแลว จึงเห็นดวยกับรางเดิมครับ
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นายสุบิน ชุมตา กรรมการแปรญัตติฯ ไดรับฟงจากผูแ ปรญั ต ติ ฯ และผูบริหารแลว เห็นวา
ทางเทศบาลไดตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไวแบบสมดุล ยอมมีสถานะ
การเงินเพียงพอที่สามารถอุดหนุนได ผมไดพิจารณาแลว จึงเห็นดวยกับรางเดิม
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาแลว
ผมจะขอมติใ นที ่ป ระชุม นะครับ คณะกรรมการฯ ทา นใดเห็น ชอบตามคํา แปรฯ ของนายสมบู ร ณ
คุรุภากรณ โปรดยกมือขึ้นครับ เห็นชอบตามคําแปรฯ ไมมีนะครับ คณะกรรมการฯ ทานใดเห็นชอบ
ตามรางเดิม โปรดยกมือขึ้นครับ เห็นชอบตามรางเดิม 2 เสียง นะครับ
มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเห็นดวยกับรางเดิม จํานวน 2 เสียง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดวยกับคําแปรฯ จํานวน - เสียง (ไมมี)
คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จํานวน 1 คน
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดแจงมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ให นายสมบูรณ คุรุภากรณ และนายกฯ ทราบแลว
โดย นายสมบูรณ คุรุภากรณ ขอสงวนคําแปรญัตติฯ ตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว
3.2 พิจารณาคําขอแปรญัตติฯ ของนายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายสัน ติ เขีย วอุไ ร ประธานคณะกรรมการแปรญัต ติ ในระเบี ย บวาระที่ 3 ข อ 3.2
พิจารณาคําขอแปรญัตติฯ ของนายกเทศมนตรีนครลําปาง จากการที่นายกเทศมนตรีนครลําปางไดยื่น
หนังสือขอเสนอคําแปรญัตติ จํานวน 1 ขอ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 โดยขอแกไขรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สวนที่ 2 รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจาย งบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไมกําหนดระดับ หนาที่ 2 – 192 งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึง่ บริการ บรรทัดที่ 1 – 3
นับจากดานลาง
เดิม “เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาเชาพื้นที่
(บางสวน) ภายในอาคารพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง คาโฆษณาและเผยแพร”
แกไขเปน “เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร”
ทั้ง นี้ เพื่อ ใหร ายละเอีย ดประมาณการรายจา ยถูก ตอ งตรงตามขอ เท็จ จริง จึง ขอแกไ ข
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เลมสีเขียว) นั้น
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ เชิญ นายกเทศมนตรีฯ (ผู เ สนอ
คําแปรญัตติฯ) ชี้แจงครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีน ครลํา ปาง (ผูเสนอคําแปรญัตติ) ขอชี้แจงคําแปร
ญัตติฯ วา สาเหตุเนื่องจากเอกสารตอบรับจากสํานักงานธนารักษพื้นที่ลําปาง (บางสวน) ยังไมแลวเสร็จ
ตามกําหนด จึงไดแปรตัดขอความสวนดังกลาวออกไปกอน
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นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ จากที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ
ไดรับฟงคําชี้แจงของนายกฯ แลว ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาดวย
นายเกษม ปญญาทอง กรรมการแปรญัต ติฯ ไดรับ ฟงคําชี้แจงจากนายกเทศมนตรีและ
พิจารณาแลว เห็นดวยกับคําแปรฯ ที่ขอแกไขขอความตามที่นายกฯ ขอแปรดังกลาวครับ
นายสุบิน ชุมตา กรรมการแปรญัต ติฯ ไดรับ ฟงนายกเทศมนตรีชี้แจง และพิจ ารณาแลว
เห็นดวยตามที่นายกฯ ขอแปรครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาแลว
ผมจะขอมติในที่ป ระชุม นะครับ คณะกรรมการฯ ทานใดเห็นดวยตามคําแปรฯ ของนายกเทศมนตรี
ที่ขอแกไขขอความ โปรดยกมือขึ้นครับ เห็นดวยตามคําแปรดังกลาว 2 เสียงนะครับ คณะกรรมการฯ
ทานใดเห็นดวยตามรางเดิม โปรดยกมือขึ้นครับ เห็นดวยตามรางเดิม ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดวยตามรางเดิม จํานวน - เสียง (ไมมี)
คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเห็นดวยกับคําแปรฯ ของนายกฯ จํานวน 2 เสียง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จํานวน 1 คน
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดแจงมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ให นายกเทศมนตรีนครลําปาง (ผูเสนอคําแปรญัตติฯ)
ทราบแลว
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ไดตรวจและพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ โดยละเอียดแลว มีคณะกรรมการแปรฯ
ทานใดจะแกไขหรือไม ไมมีแกไขนะครับ เมื่อเปนเชนนี้ คณะกรรมการแปรฯ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา ย ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรา งเดิม และตามที่มีก ารแปรฯ รวมทั้ง
มติของคณะกรรมการแปรญัต ติเ กี่ย วดวยการแปรญัตตินั้น ตลอดจนการสงวนคําแปรญัต ติฯ ของ
นายสมบูรณ คุรุภากรณ แลวยื่นรายงานดังกลาวใหประธานสภาเทศบาลนครลําปางดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม เห็น ดว ยใหเ สนอรางเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจา ย ประจํา ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ตามรางเดิม และตามที่มีก ารแปรฯ รวมทั้ง มติข องคณะกรรมการแปรญัต ติเ กี่ย วดวย
การแปรญัต ตินั้น ตลอดจนการสงวนคําแปรญัต ติฯ ของ นายสมบูรณ คุรุภ ากรณ แลวยื่นรายงาน
ดังกลาวใหประธานสภาเทศบาลนครลําปางดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องอื่น ๆ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการฯ ทานใด มีเรื่องอื่น ๆ
เสนอหรือไม ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมขอปดการประชุม
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เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
ลงชื่อ

สันติ เขียวอุไร
(นายสันติ เขียวอุไร)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ลงชื่อ
สุบิน ชุมตา
ลงชื่อ
เกษม ปญญาทอง
(นายสุบิน ชุมตา)
(นายเกษม ปญญาทอง)
กรรมการแปรญัตติฯ
กรรมการและเลขานุการฯ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ
ไดรายงานหรือชี้แจงตอที่ประชุมแลวนั้น ที่ประชุมรับทราบนะครับ
ที่ประชุม
รั บ ทราบรายงานการประชุ ม คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง (วาระที่ 2)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไประเบียบวาระที่ 4 ขอ 4.2
ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอเสนอญัต ติรางเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจา ย ประจํา ป งบประมาณ พ.ศ. 2563
ของเทศบาลนครลํา ปาง อําเภอเมืองลําปาง จั ง หวั ด ลํา ปาง (วาระที่ 2) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
ไดชี้แจงระเบียบฯ ครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ กระผม นา ยจาตุ ร งค พรหมศร ใน ฐา นะ เล ขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ตามที่
คณะกรรมการสามัญแปรญัตติ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไดรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ใหที่ประชุมไดรับทราบแลวนั้น เกี่ยวกับระเบียบ
วาระในข อ 4.2 เรื่อ ง ญั ต ติ ร างเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ าย ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2563
ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จั ง หวั ด ลํา ปาง (วาระที่ 2) มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด ว ยข อ บั ง คับ การประชุ ม สภาท อ งถิ่น พ.ศ. 2547 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง จะต อ งใช ป ระกอบการ
พิจารณาของที่ประชุม ผมจะไดนําเรียนตอที่ประชุมสภาฯ แหงนี้ คือ ระเบียบขอ 51 บัญญัติหลักการไววา
ในการพิ จ ารณาร า งข อ บั ญ ญัติ ว าระที่ ส อง ให ป รึก ษาเรี ย งตามลํ า ดั บ ข อ เฉพาะที่ มี ก ารแปรญั ต ติ
หรื อ ที่ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ แ ก ไ ขเท า นั้น เว น แตที่ป ระชุ ม สภาทอ งถิ่ น จะได ล งมติเ ป น อย า งอื่ น
ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลว ไมใหเสนอ
ขอแปรญั ต ติ ห รื อ เสนอญั ต ติ ข อเปลี่ ย นแปลงมติ นั้ น อี ก นี่ คื อ ระเบี ย บข อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาฯ
ซึ่งที่ป ระชุม จะใชพิจารณาเกี่ยวกั บ ญัตติรา งเทศบั ญญัติงบประมาณรายจา ย ประจํา ปงบประมาณ
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พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลํ าปาง ในวาระที่ 2 ถา ที่ป ระชุ ม เขา ใจตามระเบี ย บฯ ที่ ผมชี้แ จงแล ว
ผมขอนําเรียนตอทานประธานสภาฯ ไดพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4.2 นี้เปนลําดับตอไปครับ
4.2.1 ขอแกไขรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส ว นที่ 2 รายงานรายละเอี ย ดประมาณการรายจ า ย งบประมาณรายจ า ยทั่ ว ไป ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานการศึ ก ษา งานศึ ก ษาไม กํา หนดระดั บ หน า ที่ 2 – 192
งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ บรรทัดที่ 1 – 3 นับจากดานลาง
เดิม “เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาเชาพื้นที่
(บางสวน) ภายในอาคารพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง คาโฆษณาและเผยแพร”
แกไขเปน “เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร”
ทั้ง นี้ เพื่อ ใหร ายละเอีย ดประมาณการรายจา ยถูก ตอ งตรงตามขอ เท็จ จริง จึง ขอแกไ ข
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เลมสีเขียว)
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดวยตามรางเดิม จํานวน - เสียง (ไมมี)
คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเห็นดวยกับคําแปรฯ ของนายกฯ จํานวน 2 เสียง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จํานวน 1 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 ขอ 4.2.1
ฝายบริหารหรือนายกฯ มีอะไรจะอภิปรายหรือไมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับ
สวนนี้ สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นดวยตามรางเดิม โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นดวยตามรางเดิม ไมมี
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นดวย
กับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือตามคําแปรฯ ของนายกฯ โปรดยกมือครับ
นายจาตุร งค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นดวยกับ คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ หรือตามคําแปรฯ ของนายกฯ จํานวน 11 เสียง นอกนั้น งดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ป ระชุม สภาฯ มี ม ติ เ สี ย งข า งมาก จํา นวน 11 เสี ย ง เห็น ดว ยกั บ มติข อง
คณะกรรมการแปรญัตติ หรือตามคําแปรฯ ของนายกฯ ใหแกไขรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สวนที่ 2 รายงานรายละเอีย ดประมาณการรายจาย งบประมาณ
รายจ า ยทั่ว ไป ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 แผน งาน การศึ ก ษา งานศึ ก ษาไม กํา หนดระดั บ
หนาที่ 2 – 192 งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ บรรทัดที่ 1 – 3 นับจากดานลาง
เดิม “เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาเชาพื้นที่
(บางสวน) ภายในอาคารพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง คาโฆษณาและเผยแพร”
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แก ไ ขเป น “เพื่อจ า ยเปน คาถ า ยเอกสาร ค าเย็บ หนัง สือหรือ เขา ปกหนัง สือ คา โฆษณาและ
เผยแพร” เห็นดวยตามรางเดิม ไมมี, งดออกเสียง 8 คน
4.2.2 ขอลดรายจาย หน า ที่ 2 – 232 ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ าย
งบประมาณรายจ ายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง รายจายตามหนว ยงาน ที่ตั้งจา ยในแผนงานเคหะและชุม ชน งานไฟฟา ถนน
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน สวนราชการ รายการเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ตั้งไว
53,884,600 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบ
จําหนายไฟฟา เปนเคเบิลใตดินเฟส 1 ตั้งแตบริเวณสี่แยกดอนปาน ถึงถนนดวงรัตน ระยะทางประมาณ
1,200 เมตร ในดานระบบงานโยธา ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล เพื่อจัดใหประชาชนในเขตเทศบาล
นครลําปางไดมีไฟฟา เพื่อการอุปโภค ตลอดจนใหเกิดทัศนียภาพที่สวยงาม มีความเปนระเบียบเรียบรอย
แกประชาชน ในการใชถนนหรือสาธารณสถาน และสงเสริมกิจการการทองเที่ยวอันเปนการจัดทําบริการ
สาธารณะ ตามภารกิจอํานาจและหน าที่ตามที่ กฎหมายกํ าหนด เพื่อประโยชนแกประชาชนภายในเขต
เทศบาลนครลําปาง รวมทั้งใหเปนตามแนวทางการพัฒนาเมืองนาอยูและชุมชนนาอยู ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนไปตามระเบียบฯ และหนังสือที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0211.5/ว 3686 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง การดําเนินโครงการ/แผนงานระบบไฟฟาเคเบิลใตดิน
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
2. หนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0017.2/ว 36597 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เรื่องการ
ดําเนินโครงการ/แผนงานระบบไฟฟาเคเบิลใตดินของการไฟฟาสวนภูมิภาค
3. หนั ง สื อ เทศบาลนครลํ า ปาง ที่ ลป 52004/716 ลงวั น ที่ 7 กุม ภาพัน ธ 2562
เรื่อง ขอเขารวมโครงการกอสรางระบบเคเบิลใตดิน
4. หนังสือการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่ มท 5306.20/30392 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง แจง คา ใชจายโครงการปรับ ปรุงระบบจํา หนา ยไฟฟา เปน เคเบิล ใต ดิน บริเ วณถนนพหลโยธิ น
ชวงตั้งแตสี่แยกดอนปาน ถึงถนนดวงรัตน อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
5. บันทึกขอตกลงความรวมมือ (Memorandum of Understanding หรือ MOU) โครงการ
ปรั บปรุงระบบจํ าหน ายไฟฟ าเปนเคเบิลใตดิน บริเวณชวงตั้ งแต สามแยกคายสุ รศักดิ์ มนตรี ถึงสี่ แยก
ดอนปาน อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562
6. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยเงิ นอุ ดหนุ นขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น
พ.ศ. 2559
7. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวั น ที่ 7 สิ ง หาคม 2561
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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8. หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/1136 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ
2561 เรื่อง อํานาจหนาที่ในการดําเนินโครงการกอสรางระบบเคเบิลใตดิน
9. หนังสือจังหวัดลําปาง ลับ ที่ ลป 0023.4/9817 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง หารือ
อํานาจหนาที่ของเทศบาลนครลําปางในการดําเนินโครงการกอสรางระบบเคเบิลใตดิน
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 25 ลําดับที่ 23 ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเห็นดวยกับรางเดิม จํานวน 2 เสียง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดวยกับคําแปรฯ จํานวน - เสียง (ไมมี)
คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จํานวน 1 คน
ผูเสนอคําแปรญัตติฯ ขอสงวนคําแปรญัตติฯ ตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 ขอ 4.2.2
ผูเสนอคําแปร ไดขอสงวนคําแปรญัตติไว เชิญ นายสมบูรณ คุรุภากรณ
นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในคําขอสงวนคําแปรญัตติโครงการ
สายไฟลงดินนี้นะครับ ผมมีเหตุผลที่จะแจงตอที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณา เมื่อสักครูทางฝาย
บริหารไดรายงานผานทางคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในเรื่องเหตุผลความจําเปนของโครงการนี้ ซึ่งเปน
เรื่องที่คอนขางกวางเกินไปนะครับ โดยอางแตวา เปนอํานาจหนาที่แลวก็มีเงินเพียงพอ และเปนไปตาม
แผนงาน เหตุผลที่ผมขอสงวนคําแปรญัตติฯ คัดคานในโครงการนี้หลัก ๆ มีอยู 2 – 3 เรื่องก็คือ เรื่องแรก
โครงการนี้เปนโครงการที่สิ้นเปลือง เปนโครงการที่ใหญเกินไป โดยเฉพาะในระยะที่ 1 หรือวาเฟสที่ 1 นี้
ใชเงินกวาหาสิบสี่ลานบาท ซึ่งเรายังจะตองมีเงินที่จะตองทําผิวทาง ทางเทา และโคมไฟ ผมประมาณการ
แลวคาดวา จะใชเงินอีกกวายี่สิบลาน รวมกันก็เปนเงินกวาเจ็ดสิบลาน เงินที่งอกขึ้นมานี้ ผมอางอิงจาก
งบประมาณที่เราใชไปสําหรับโครงการถนนบุญวาทยครับ ซึ่งเราใชเงินทางดานโยธาอยูสามสิบสี่ลาน
แตเราใชเงินในการทําผิวทาง และทางเทา และโคมไฟอีกสิบสี่ลาน ลองคิดดูนะครับ เงินสามสิบกวาลาน
ใชเงินเพิ่มถึงสิบสี่ลาน เพราะฉะนั้นถาคิดตามอัตราสวน ผมก็คิดวา ไมต่ํากวายี่สิบลานแนนอนครับ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในบางสวน ทางฝายบริหารไดใชเงินสิ้นเปลืองมาก ผมขออางอิงถึงโครงการที่ถนน
บุญวาทยนะครับ อยางที่ผมอภิปรายไปแล ว คื อ โคมไฟต น ละ 50,000 บาท ผมขอเรี ย นผานพี่นอง
ประชาชนที่สนใจมาฟงในวันนี้เพื่อติ ด ตามด ว ย จะมี โ คมไฟต น ละ 50,000 บาท ปรากฏขึ้ น นะครับ
นอกจากนี้แลว ยังมีเรื่องของโครงการที่ตอเนื่องจากหาสิบสามลานนี้ ก็จะมีระยะที่ 2 ระยะที่ 3 รวมกัน
ก็ หนึ่งรอยแปดสิบกวาลา น ตรงนี้ก็เ ชน เดีย วกัน จะมีง านตอเนื่อง ก็คือ การลาดยาง การทํ าผิวทาง
การทําโคมไฟ ผมคิดวา ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คงจะเกินสองรอยหาสิบลานขึ้นไป เพราะฉะนั้นผมถึงไมเห็นดวย
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กับโครงการนี้ และอีกอยางหนึ่งผมคิดวา โครงการนี้ถาทํามาแลวผมก็ยอมรับนะครับวา ถนนดูดี ดูโลง
แตถ นนเส นนี้เ ปน ถนนเสน ที่ไ มมี ค วามจํา เปน ที่จะตอ งทํ า ถ า หากทํา ไปแลว เราก็ จ ะเห็น ถนนที่โ ลง
เทานั้นเอง ดูเรียบรอยขึ้นมาหนอยเทานั้น ผมไมเห็นถึงความจําเปนที่จะตองใชเงินสองรอยลานลงทุน
ไปกั บ ถนนพหลโยธิ น เส น นี้ น ะครับ ผมขอเรี ย นต อ ที่ ป ระชุม ว า ผมเป น ศิษ ย เ ก า โรงเรี ย นบุ ญ วาทย
เมื่อประมาณ 40 ปที่แลว ผมเปนนักเรียนที่นั่น ไดผานถนนพหลโยธินเสนนี้ ตั้งแตแยกดอนปานที่กําลัง
จะทํา ถึงถนนหนาโรงเรียนบุญวาทย ผานมา 40 ป ผมก็ไมเห็นความแตกตางหรือเห็นอะไรที่เจริญขึ้นมา
สักเทาไหร ผมดูแลวก็คอนขางเหมือนเดิม ผมพยายามนึกภาพวา มีอะไรที่เ จริญขึ้นมาหรือไม ก็ไมมี
นะครับ เพราะฉะนั้น ผมคิดวา เรามีโครงการอีกสี่สิบ กวาชุมชนที่คนยากคนจนในชุมชนของทานที่มา
ในวันนี้ ที่เ ขาตอ งการทํา ถนน วางทอ ทํา ทางเท า ขยายเขตติด ตั้ งดวงโคมที่เ ปน ประโยชนม ากกว า
หรือแมกระทั่งการทําสวนสาธารณะในชุมชน อะไรตาง ๆ มีความจําเปนมากมาย ผมจึงไมเห็นดวยที่จะ
นํ า เงิน มาทํา โครงการนี้ นอกจากนั้ น ตามมารยาทของนัก การเมื องที่ดี นัก การเมื องที่มี จ ริย ธรรม
ในปลายสมัยของการบริหาร ไมควรที่จะทําโครงการขนาดใหญเกินตัว และก็มีความตอเนื่องไปอีกหลายป
ซึ่งผมไมเ คยเห็นที่ไหนเขาทํากัน ผมจึงมองวา โครงการนี้ไมเหมาะสมอยางยิ่งที่จะทํา นอกจากนี้แลว
ทางการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูกําหนดงบประมาณตัวนี้มา เราจะตองทําตามเขา เขาคิดเงินมาเทาไหร
เราก็ตองเอาตามนั้น ซึ่งผมดูแลวมีหลายรายการที่คอนขางแพง แตเราก็ทําอะไรไมได ตองทําตามเขา
ตองยอมเอาเงิน ใหเ ขาไป ผมขอยกตั วอยา งบางรายการ อย างเชน รายการซอมถนน ซอ มผิวทาง
หรือวาการคืนสภาพ การไฟฟ า สวนภูมิภาคจะคืนสภาพผิ ว แอสฟลตที่ค วามหนา 3 เซนติเมตร ใชเงิน
ตารางเมตรละ 390 บาท แตของเทศบาลทําเองความหนา 5 เซนติ เ มตร ใชเงินแคสองรอยกวาบาท
เทานั้นเอง ตรงนี้สํานักการชางคงจะสามารถยืนยันได ในหนังสือเลมสีเหลืองก็มีนะครับ ผมคงจะไมได
เปดใหดูตอนนี้ เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นวา มีหลายเหตุผลที่ไมเหมาะสมที่จะทําโครงการนี้ และอีกอยางหนึ่ง
ผมไมไดวาการไฟฟาสวนภูมิภาคนะครับ คือ เราตองอุดหนุนเงินดานโยธาหลายสิบลานใหเขา โดยที่ทุกอยาง
ตองเอาตามเขาทุกประการ ไมวายอดเงินเทาไหร แตเราลองคิดดูสิครับ พี่นองประชาชนที่อยูในชุมชน
ในตรอก ในซอย สิ่งที่เราไดรับจากการไฟฟาสวนภูมิภาคคืออะไรครับ บางครั้งคนยากคนจนขาดชําระ
คาไฟฟาแค 1 – 2 วัน ก็ถูกตัดแลว ผมไมไดวานะครับ ผมแคเปรียบเทียบวา เงินหาสิบกวาลานนี้ ถาเอา
ใสรถเข็นผมวา ก็คงไมพอใส แตวาเงิน 100 - 200 ของผูยากจน ถาไมมีจายก็ตองโดนตัดไฟ อีกสิ่งหนึ่ง
ก็ คือ เรื่องของสายไฟลงดิน ผมก็ไมไ ดคัด คานเสี ยเลยที เ ดียว ถาสมมุติวา การทําโครงการนี้ทํ าแต
พอเหมาะพอควรกั บ เงิน ในกระเป า ของเรา ไม ม ากเกิ น ไป แล ว ทํ า ในถนนที่ มี ค วามเจริ ญ อยู แ ล ว
มีเ อกลั ก ษณเ ฉพาะตัว มีค วามเหมาะสมที่จะทํ า แล วก็ทํา ออกมาเกิด รูป ธรรมชัด เจน โดยที่มีผลดี
ทางดานเศรษฐกิจ อยากจะยกตัวอยางใหเห็นชัด ก็อยางเชน ถนนบุญวาทยนี้ผมโอเคนะครับ ทางสภาฯ
ของเราทุก คนเห็น ดว ย เราเห็น วา เปน ถนนสายเศรษฐกิจอัน ดับ หนึ่ง ของจัง หวัด แตทุก วันนี้รา นคา
หลายแหงก็ปดไปบาง ถนนเสนนี้ผมก็พอโอเคอยู เพราะเปนโครงการที่พอเหมาะพอสมควร ประการ
ตอมาที่ผมไมเห็นดวย คือ เรื่องของการบริหารจัดการโครงการถนนบุญวาทย ซึ่งกลาวถึงไปเมื่อสักครู
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นะครับ ที่ผานมาผมอนุมานไดวา มีผลตอการทําโครงการถนนพหลโยธินแนนอน เมื่อสักครูผูตั้งกระทูถาม
ขออนุญาตเอยนาม นายแพทยวัฒนาฯ ไดถามเรื่องนี้ไปพอสมควรแลว ผมขอไมลงรายละเอียดมากนัก
ผมจะลงรายละเอียดในสวนที่ผตู ั้งกระทูถามไมไดพูดถึงนะครับ คือจริง ๆ แลว โครงการถนนบุญวาทย
ไดรับเงินจากสภาฯ โดยมติเปนเอกฉันท ไดอนุมัติเม็ดเงินประมาณสามสิบเอ็ดลาน และตอมาก็ขอเงิน
เพิ่มอีกแปดลาน โดยที่ไมมีปริมาณงานรองรับ แตในที่สุดก็ผานไปไดดวยเสียงสวนมาก เรื่องก็เงียบไป
หลายเดื อนหลายปก็ กลั บมา มี ก ารจัดซื้ อจั ดจาง โดยที่ได อุด หนุน เงิน ใหกั บ การไฟฟ าสว นภูมิภาคไป
เงินที่ใชจากเทศบาลก็กลับกลายเปนวา มากกวาสามสิบเอ็ดลานเปนสามสิบ สี่ลาน เงินที่เพิ่มขึ้นมานี้
ก็ ไ ด รับ คํ า อธิ บ ายว า การที่ ใ หก ารไฟฟ า สว นภู มิ ภาคมาทํ า นั้ น เป น งานของผูเ ชี่ ย วชาญเฉพาะด า น
มีก ารบริหารจัด การที่ดี มีก ารกอสรา งที่เ ป นระบบและไมมีปญ หา เราก็เ ชื่ออยา งนั้น แตป รากฏวา
ทําไปทํามาก็เ ริ่มออกลายแลวครับวา เปน ผูรับเหมาและเป นผูวาจาง ทั้งสวนการไฟฟา และทางฝาย
เทศบาลดว ย บริห ารงานไดแยม าก ภาษาชาวบ านเขาเรีย กวา ชุย นะครับ เกิน คํา บรรยาย เกินที่ จ ะ
พรรณนาได สาเหตุที่ผมพูดแบบนี้ เพราะวาอะไรครับ เพราะวาปญหาเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลา ไมวาจะเปน
ระ หว า งก า รทํ า งา น ที่ มี ดิ น มี ฝุ น แล ว ก อ ใหเ กิ ด ความเสี ย หายด า นเศรษฐกิ จ ของรา นคา ต า ง ๆ
ที่ขายอาหาร ขายเสื้อผา ก็ขาดทุน ปดกิจการไปเยอะ รวมถึงการเดินทาง การจราจรเขาออกก็ไมสะดวก
การเปดปดปายก็ทําตามอําเภอใจ ซึ่งความเดือดรอนนี้ซ้ําซากมาหลายเดือนนะครับ
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานครับ ขออนุญาต
ประทวงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ประทวงอะไรครับ
นายณัฐ กิต ติ์ บรรจงจิ ตต สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ าปาง ทา นผูส งวนคํ า แปรญั ต ติ ฯ
เกี่ยวกับถนนพหลโยธิน แตมาพูดเรื่องถนนบุญวาทย เปนคนละประเด็นกัน ไมเกี่ยวกันครับทานประธานฯ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมวินิจฉัยเองครับ คือ ผูสงวน
คําแปรญัตติฯ เขากําลังพูดถึงงานสายไฟลงดินนะครับ เขาก็ยกตัวอยางถึงถนนบุญวาทย กําลังพูดถึง
การบริหารจัดการ เชิญนายสมบูรณฯ ครับ
นายสมบูรณ คุรุภ ากรณ สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณทานประธานฯ ครั บ
ก็เปนอยางที่ทานประธานฯ พูดครับ ผมอางอิงถึงการบริหารจัดการเดิม ซึ่งอาจจะกอใหเกิดปญหากับ
อีกโครงการที่กําลังจะพิจารณางบประมาณนี้อยูนะครับ ปญหาการบริห ารจัดการ เดิมทีนึกวา เปน
ผูรับเหมาขั้นเทพที่จะมาทําใหงานออกมาดี จริง ๆ แลวกอนที่จะทํางานนี้ ฝายบริหารก็ไดไปประชุม
ชี้ แ จงกั บ ทางร า นค า มาก อ นว า จะทํ า เป น ช ว ง ๆ ไม มี ป ญ หา เสร็ จ ช ว งแรกก็ จ ะทํ า ช ว งสอง วั นนี้
กลายเปนวา ทําหัวทายเลยครับ จากตนทางไปปลายทางปญหาจึงเกิดขึ้น นอกจากนี้ ระหวางการทํางาน
ในชวงทายนี้ปรากฏวา มีปญหาเกิดขึ้น เกิดอุบัติเหตุทําใหคนบาดเจ็บและมีคนตาย เกิดจากการทํางาน
ที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการนะครับ อันนี้เราใชสามัญสํานึกก็ได คือ การทํางานของผูรับจางมีการขุดดิน
และวางทอ เสร็จแลวนําดินออน ดินเหนียว ดินชุมน้ํากลบลงไป บดอัดบางไมบดอัดบาง ผมก็ไมเห็นนะครับ
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แตสุดทายก็เอาแอสฟลตติกไปลาดทับ ซึ่งก็เหมือนเปนการซอมแซมแบบผักชีโรยหนา บดอัดใหเห็นวา
ทํา แล ว แตเวลาผานมารถที่ไปเหยียบไปย่ําหรือมีฝนตก ถนนก็จะยุ บ ลงมา สังเกตนะครับวา เราซอม
กี่ครั้ง ก็ยุบ เหมือนเดิ ม เพราะฉะนั้น ถา หากวา เรามีโครงการใหมที่จะไปลาดยางทับ ก็จ ะเปน ปญ หา
แน น อน เพราะว า ดิ น ข า งล า งอ อ น ถนนก็ จ ะยุ บ อยู ใ นร อ งเดิ ม นั้ น นะครั บ ป ญ หาตั ว นี้ ถ า ผู บ ริ ห าร
มีความสามารถ ไดเห็นปญหาทางดานการทํางานซึ่งเกิด ขึ้น ซ้ําซาก ถามีค วามสามารถจริง จะตอง
เขามาแกปญหาไดอยางทันทวงที ไมใชปลอยใหเกิดปญหาตั้งหลายเดือน ที่อื่นเขาแกปญหาดวยการ
เปลี่ ย นวั ส ดุ ที่ ถ มดิ น การถมในรอ งที่ขุ ด เขาใช ท รายนะครับ พอถมทรายเสร็ จ ก็ จ ะแนน เราลงผิ ว
เป นอยางไรก็ไมยุบ แตนี่ก ลายเป นวา ใชดิน เพราะฉะนั้นไมวาเวลาผานไปเทา ไหร จะซอมสักกี่ครั้ง
ก็จะยุบเหมือนเดิม แลวเปนที่นาเสียใจที่ทําใหเกิดคนเจ็บ ที่จริงคนเจ็บนี้ก็เห็นลงขาวบอยนะครับ
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานฯ ครับ เปนคนละ
ประเด็น คนละเรื่องนะครับ ทานประธานฯ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมวินิจฉัยแลวครับ พอแลวครับ
คุณณัฐกิตติฯ์ เขาเปนผูสงวนคําแปรญัตติฯ เขายกตัวอยางการบริหารจัดการที่ผิดพลาด ที่เขาไมเห็นดวย
กับโครงการนี้ เปนสิทธิของเขานะครับ
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานฯ ครับ เขาแปรญัตติฯ
โครงการถนนพหลโยธินนะครับ ไมใชถนนบุญวาทย
นายกิต ติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง อันนี้เ ขายกตัวอยาง เปนสิท ธิ
ของเขาครับ พอแลวครับคุณณัฐกิตติ์ฯ เชิญคุณสมบูรณฯ ครับ
นายสมบูรณ คุรุภ ากรณ สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณทานประธานฯ ครั บ
ผมก็ข ออีก สัก เล็ก นอย ที่ผมอา งอิง ถึง การบริหารจัด การถนนบุญ วาทย นี้ ก็คือ การบริห ารจั ดการ
ที่ไมนาไวใจของฝายบริหาร นอกจากมีคนเจ็บแลวก็มีคนตาย จริง ๆ แลวไมนาจะมีคนตายเลยนะครับ
ถา ทา นทํา และควบคุมการทํา งานผานการไฟฟาส ว นภูมิภ าค หรือ อาจจะทํา โดยตรงไปยังผูรับ จา ง
ใหการคืนสภาพถนนดีพอสมควร ไมใชวา ยัง ไมดีไมเรียบรอย และไมมีปายกั้น ปลอยใหมีการใชผิว
จราจรเหมือนกับเปน ถนนที่เรียบรอยแลว ตรวจรับ แลว ถา ทานบริหารจัด การดีขนาดนั้น ผมคิดวา
จะไม ม ี ค นต าย แน น อน แต เ มื่ อเกิ ด เหตุ ก ารณแ บบนี้ แ ล ว มีค นตาย ผมก็ ไ มรู วา ทางฝา ยบริห าร
จะรั บ ผิ ด ชอบอย า งไร เมื่ อ สั ก ครูท างฝ า ยบริ ห ารก็ ไ ด พู ด ถึ ง วา ผมจดไว น ะครั บ ท า นคงไม ป ฏิ เ สธ
ผมไมหนีไมทิ้ง ผมสูป ญหา ผมวา ไมจริงครับ เป นเรื่องโกหก ผมไมเคยเห็น นายกเทศมนตรีล งพื้น ที่
ไปบั ญ ชาการแก ป ญ หาที่ ถ นนบุ ญ วาทย ตั้ ง แต เ ริ่ ม มี ป ญ หา ผมไม เ คยเห็ น มี แ ต ท า นปลั ด เทศบาล
ซึ่งตองขอชมเชยอีกครั้ง ที่ลงไปแกปญหา ผมไมเชื่อนะครับ ไมจริงแนนอนที่นายกฯ พูด สองสิ่งหลัก ๆ นี้
ก็คือ เรื่องของโครงการที่ใหญเกินตัว ผมวาไมมีความจําเปน แลวการบริหารจัดการที่ผานมาก็ไมไดเรื่อง
ผมคิดวาคงมีปญหาในโครงการใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้น ประการตอมาก็คือ ผมอยากใหทานฝายบริหาร
และทุกทานไดดูในสื่อโซเชียลนะครับ ตั้งแตมีเหตุคนเจ็บคนตายนี้ ไมมีใครไววางใจ ไมมีใครจะเห็นดวย
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กับโครงการที่จะเกิดขึ้นใหมนี้เลย มีการวิพากษวิจารณที่เสียหาย ผมก็ไมสบายใจ ถึงแมวา ผมเปนสมาชิกสภาฯ
ที่ตรวจสอบ แตผมก็รักเทศบาลของผม ไมอยากใหใครมาวาใหองคกรเรา ไมอยากใหใครมาวานายกฯ
วาสมาชิกสภาฯ เขาก็วิพากษวิจารณวา เหมือนเปนเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนนะครับ เรื่องเปอรเซ็นต
ผมก็ไมอยากใหคิดแบบนั้น
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ขอโทษครั บ คุณสมบูรณฯ
อยากใหเขาประเด็นครับ
นายสมบู ร ณ คุ รุ ภ ากรณ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง สรุ ป ก็ คื อ ในเรื่ อ งกระแส
วิพากษวิจารณในสังคม เราก็ตองรับฟงดวย เรื่องความเห็นดวย ไมเห็นดวยนะครับ ผมก็อยากจะฝาก
ถึงเพื่อนสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ไมถูกผูใดผูหนึ่งมาครอบงํานะครับ การพิจารณา
การตัด สิน ใจนี้ ผมก็อยากจะใหตัด สิน ใจดวยความรับ ผิดชอบ มีค วามสํา นึก เมื่อโครงการมีป ญหา
มีคนเจ็บคนตาย เราจะไปกาวขามความเสียหายตัวนั้น โดยไมมีความรับผิดชอบ ความสํานึกนี้ ไมถูกตอง
นะครับ ทานจะฝกใฝจะชอบฝายใดผมไมมีสิทธิที่จะไปบังคับทาน แตวาดวยมาตรฐานความเปนมนุษย
ความเปนคน และเปนชาวพุทธ เมื่อมีคนตองมาสังเวยชีวิตแบบนี้ ผมไมคิดวาเราจะมีความใจรายใจดํา
ที่จะไปเหยียบย่ํา ไปผานโครงการตัวนี้นะครับ เราควรตองแยกแยะความเหมาะสม ความรับผิดชอบ
อะไรถูก อะไรผิด เราควรที่จะนึกถึงขาวแดงแกงรอนของเทศบาล ในการที่จะรักษาภาษีของประชาชน
ใชเงินใหเกิดความคุมคา เกิดความทั่วถึงในทุกชุมชน ซึ่งวันนี้ก็มากันมากมาย ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญนายกเทศมนตรีฯ ครับ
นายกิต ติภู มิ นามวงค นายกเทศมนตรี น ครลําปาง กราบเรียนทา นประธานฯ ที่เ คารพ
และทานสมาชิกสภาผูท รงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขออนุญาตชี้แจงเหตุผลวา ทําไมตองนําเสนอโครงการเคเบิล ใตดินถนนพหลโยธินสายเก าตอสภาฯ
โครงการถนนพหลโยธินสายเกา จริง ๆ แลวเมื่อวันที่ประชุมสภาฯ ในวาระรับหลักการ เราก็ไดอภิปราย
กันมามากในทุก ๆ มิติแลวนะครับ แตในวันนี้ก็เปนการประชุมประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภาฯ
ผมจะอธิบายเพิ่มเติมนอกเหนือจากการอภิปรายเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ไปแล ว นะครั บ ในประการที่ ห นึ่ ง ก็ ค งจะมี ค นติ ด ใจอยู ว า ภารกิ จ หน า ที่ ก ารเอาสายไฟฟ า ลงดิ น
ในถนนพหลโยธิ นเปน อํา นาจหนาที่ของเทศบาลหรือไม ก็สืบ เนื่องจากถนนบุญ วาทยนั่น แหละครั บ
กวาจะมาชี้แจงในขอระเบียบกฎหมาย และก็สามารถดําเนินการตอในโครงการที่ 2, 3, 4, 5 ในอนาคต
ตอไปนั้น เปนที่ชัดเจนของขอระเบียบกฎหมายแลววา เปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่จะตองดําเนินการ
ถาเทศบาลเห็น ความสําคัญของเรื่อ งดัง กลา ว ซึ่ง ประเด็น ความสํา คัญ ทางการไฟฟา สว นภูมิภาค
จังหวัดลําปาง และสวนกลางก็ไดชี้แจงในสภาฯ แหงนี้ไปเรียบรอยแลว ผมคงจะไมตองอธิบายในเชิงลึก
อีกตอไป วัน นั้นเปนการอธิบ ายที่ชัดเจนที่สุด แลว นะครับ ขั้น ตอนที่ส อง ก อนที่จะนําสูก ารพิจารณา
ของสมาชิกสภาผูทรงเกียรติในสภาฯ แหงนี้ เทศบาลนครลําปางในสวนตัวผมเอง กอนที่ผมจะตัดสินใจ
ทําโครงการใดก็แลวแต ก็ตองพิจารณาตามประเด็นที่หนึ่งที่ผมไดกลาวไปแลว คือ เปนอํานาจหนาที่
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ของเทศบาลหรือไม ประเด็ น ที่ ส อง เมื่อเปนหนาที่ของเทศบาลแลว ต อ งถามต อ ว า เปนนโยบาย
ของคณะผูบ ริห ารหรือ ไม ก็ ต อบได วา เป น นโยบายของผมเอง ผมประกาศตั้ง แต ต น ว า ผมจะเอา
สายไฟฟ า ลงใต ดิ น ผมประกาศนับหนึ่งไปเรี ย บ ร อ ยแล ว คือ ถนนบุญวาทย ถนนเส นตอไป คือ
ถนนพหลโยธิน เปน การนับ สอง เมื่อเปน เชน นี้แ ลว ก็ ไดม อบหมายใหกั บ ทางเจา หนา ที่งบประมาณ
ไปดํา เนิน การตามขั้ น ตอนของงบประมาณ เริ่ มตั้ง แตขั้น ตอนการจั ด ทํา แผนพั ฒนาเทศบาล ซึ่งก็ มี
กระบวนการตาง ๆ มีการรับฟง การวิจารณ การสํารวจทั้งหลายภายใตขอระเบียบกฎหมาย จนมาถึง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปวา ครบถวนถูกตองตามขอระเบียบ กฎหมายหรือไม เมื่อผาน
ตรงนี้ ไ ปได แ ลว ก็ เ ป น หน าที่ ข องผมเองนะครับ ว า จะตอ งมาประเมิน สถานการณก ารเงิน การคลั ง
ของทางเทศบาลนครลําปางวา สถานะการเงินการคลังในงบประมาณ ป 2563 สามารถจะเจียดเงิน
งบประมาณตัวไหนไดบาง เปนหลักการบริหารของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเบื้องตนเทานั้น
นะครับวา สิ่งไหนควรไมควร สิ่งไหนดีไมดี สิ่งไหนที่จะเปนประโยชนกับพี่นองประชาชน สิ่งไหนที่จะเปน
อนาคตของบ า นของเมื อ ง เมื่ อ สถานการณ ก ารเงิน การคลั ง อยู ใ นสถานะที่ จ ะทํ า ได เราก็ ต อ งรี บ
ดําเนินการ ไมเชนนั้นบานเมืองก็จะเสียประโยชนนะครับ ผมจึงจําเปนตองนับสองเอาสายไฟลงใตดิน
ที่ ถ นนพหลโยธิ น ถั ด มาในการจั ด ทํ า งบประมาณก็ จ ะต อ งอิ ง ถึ ง ผลประโยชน ข องพี่น อ งประชาชน
ในทุกมิติ ตั้งแตเรื่องของการบริหารจัดการในองคกรกอน เพราะองคกรเทศบาลเปนวัฒนธรรมองคกร
เป นองคก รดั้งเดิม มีวัฒ นธรรมอยู วัสดุอุป กรณทั้งหลายสิ่งไหนจํา เปนไมจําเปน สิ่งไหนควรชะลอ
ไวกอน สิ่งไหนควรทํ า รวมไปถึ งยึด หลัก ของแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งแผนพัฒ นามาเทศบาลมาจาก
ตรงไหน แผนพัฒนาเทศบาล 75 เปอรเซ็นต ตองมาจากแผนพัฒนาชุมชน แผนขององคกรตาง ๆ แลวก็
ไมนอยกวาตรงนี้ จะตองเอามาจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ในแตละปงบประมาณ ในป 2563
ก็เชนเดียวกัน จะตองมีการเรียงลําดับความสําคัญของโครงการแตละโครงการวา สิ่งไหนสําคัญกอน
สิ่งไหนสําคัญหลัง สิ่งไหนควรที่จะเปนอนาคตของบานของเมือง ทุกมิติถูกกระจายลงไปในงบประมาณ
ป 2563 อย า งชั ด เจนในทุ ก มิ ติ ทุ ก กลุ ม องค ก ร ทุ ก หน ว ยงาน ทุ ก อย า งสามารถที่ จ ะขั บ เคลื่ อ น
งบประมาณ ป 2563 ใหเ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ให กั บ พี่ น อ งประชาชนในเขตเทศบาลนครลํ า ปางได
ทุกผูทุกคน ทุกกลุมเปาหมาย จึงตองนําเสนอเขาสูการพิจารณาของสภาฯ ในขั้นรับหลักการ ซึ่งที่ผานมา
ก็ ไดเ ปด การอภิป รายในทุก มิติ โดยเฉพาะโครงการสายไฟลงใตดิน ถนนพหลโยธิน นี้ ใชเ วลาในการ
อภิปรายมาก ตัวผมเองเพื่อใหเกิดความสบายใจแกทุกฝายวา เมื่อตัดสินใจไปแลวจะตองดําเนินการได
จึงเชิญเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจากการไฟฟาสวนภูมิภาคและสวนกลางมาชี้แจง เขาก็มาชี้แจงใหทราบ
เรียบรอยแลวอยางชัดเจน ในขั้นรับหลักการ มีมติเสียงสวนใหญในสภาฯ แหงนี้เห็นชอบ 15 เสียงนะครับ
เพราะฉะนั้น ในประเด็น ความจํา เปนในการที่จะเอาสายไฟลงใตดิ น ในเรื่องดังกลา วนี้ ผมเชื่อมั่น ว า
มีความจําเปนและเปนอนาคตของบานเมือง ไมใชวารอใหเกิดปญหาเหมือนที่ทางการไฟฟาสวนภูมิภาค
ได ชี้ แ จงใหพ วกเราฟ ง ประเด็ น ถั ด มา เป น ประเด็ น ที่ค อ นข า งร า ยแรงพอสมควรในเรื่ อ งของการ
ไรประสิทธิภาพในการทํางานของนายกเทศมนตรีนะครับ จริง ๆ แลวผมวา การเปนนายกเทศมนตรี
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ผมอาสามาแกปญหาใหกับพี่นองประชาชน มาสรางความเจริญรุงเรืองใหกับบานเมือง ผมไปยกมือไหว
ขอคะแนนแตละคะแนน ผมไมเคยบอกพี่นองประชาชนแมแตคําเดียวเลยวา ผมจะเขาไปดา ไปเถียงกับใคร
ผมถึงไมตอบโตใคร ใครอยากจะพูดจะดาอยางไร ก็วาไป แตผมจะทํางานใหกับพี่นองชาวบานเพราะวา
ผมไปอาสาพี่นองประชาชนมา คําวา ไรประสิทธิภาพของนายกเทศมนตรี คํานี้เป นคําที่แรงนะครับ
แตไมเปนไร คําที่แรงนี่แหละครับผมรับได เพราะผมรูวา อะไรคืออะไร ในเรื่องที่ 1 ผมรูวาอะไรรูไหมครับ
ผมรูวา หนา ที่ข องเทศบาลมีอ ะไร เพราะทั้ง ชี วิต ผมอยู เ ทศบาล ผมเปน ขา ราชการตั้ง แต ซีเ ทา ไหร
เงินเดือน 2,205 บาท ทั้งชีวิตผมอยูที่นี่ ผมจะไมรูวาหนาที่ของเทศบาลมีอะไรเลยหรือครับ ประการถัดมา
ผมรูวา หนาที่ที่ผมอาสาเขามาเปนนายกเทศมนตรี ผมมีหนาที่อะไร ในการที่จะทําความเจริญใหกับ
บานเมือง ใหกับพี่นองประชาชนที่ผมอาสาเขามาและที่สําคัญ ผมมีมารยาทพอวา อะไรควร อะไรไมควร
อะไรควรขีดเสนอยูต รงไหน อํานาจหนาที่ควรจะใชอยางไร อะไรเปนหนาที่ของใคร และควรทําอะไร
ให กั บ พี่ น อ งประชาชน ซึ่ ง ก็ ป รากฏชั ด เจนอยู แ ล ว นะครั บ ว า ตลอดระยะเวลาที่ ผ มเข า มาเป น
นายกเทศมนตรี ไม ว าจะเป น โครงการใด ๆ ที่ เ กิด ขึ้ น ไม ใ ช ว าเข า มาเป น นายกเทศมนตรี จ ะทํ า แค
สายไฟฟาลงใตดินอยางเดียว ผมทําโครงการมากมายก็เห็นดากันตลอด แตผมก็ไมไดวาอะไร ผมตั้งใจ
จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดอยูแลว ทายที่สุดมาดี ก็ไมเห็นมีใครชม หลายคนก็ถามวา ถาไมมีใครชมละ
ก็ไมเห็นเปนไร ก็ไมตองชม เพราะคนที่ชม ก็คือ ทุกคนไดประโยชนจากการเปนนายกเทศมนตรีของผม
แมแตรางวัลตาง ๆ ไดมาตั้งเยอะแยะ เขาไมไดจับรางวัลมานะครับ เขาไมไดแบงเวรกันวา ปนี้เทศบาลนี้ได
เขาไมไดจับ ฉลาก ไมไ ดหมุน ลอเหมือนออกเลขหวยนะครับ ปไหนจะออกเลขตรงไหน เทศบาลไหน
รางวัล ก็เ ปน ของการันตีอ ยูแลว นี่คือความไรป ระสิ ท ธิภ าพหรือมีป ระสิท ธิภาพ สามารถอธิบ ายได
อยูแลวนะครับ เรื่องถัดมาผมรูวา ผมควรจะนําพาเทศบาลแหงนี้ไปในทิศทางใด เพราะฉะนั้นเมื่อเรา
กลา ที่จะอาสาพี่นอ งประชาชนเขา มาแลว กลา ที่จะเขา มาทํา งานในตํา แหนง นายกเทศมนตรีนี้แล ว
ก็จะตองรูตองกลาที่จะคิด กลาที่จะทําเพื่อนําพาองคกรแหงนี้ไปสูองคกรที่ดีกวาเดิม เพราะฉะนั้นผมรูวา
ควรจะทําอะไร ถัดมาผมรูวา อะไรถูกกฎหมายอะไรผิดกฎหมาย ในชีวิตของผมสามารถตรวจสอบผมได
ทุกโครงการ ผมไมเคยไปขอรองวา ใครทําอะไรผิดแลวมาขอ ไมมีนะครับ บางคนก็รูอยูแกใจตลอดเวลา
มี ผู รั บ เหมาในโครงการของเทศบาลทํ า ผิ ด กฎหมาย มาขอให ผ มผ า นงานให ผมไม ทํ า ผมไม เ อา
ผมยกเลิกสัญญาและไมจายเงินแมแตบาทเดียวดวย ก็รูอยูวาใครเปนใคร ไมจําเปนตองอธิบายนะครับ
ทุ กโครงการมีระเบียบมีก ฎหมาย มีขั้นตอนของการตัดสินใจ มีขั้นตอนของผูรับผิดชอบเปนลําดับ ๆ
ผมพู ดตั้ง แตแรกแลววา นายกเทศมนตรีมีม ารยาทพอรูวา ควรจะมอบหมายใคร และใครที่ควรจะ
รั บ ผิด ชอบอะไร เพราะฉะนั้น ในเรื่องขอ ระเบี ย บกฎหมาย เมื่อ มีสัญ ญาแล ว ผมปฏิบั ติต ามสัญ ญา
แน น อนครั บ ไม ใ ช ว า ไปเซ็ น สั ญ ญาอย า งหนึ่ ง ทํ า อี ก อย า งหนึ่ ง ไม ใ ช นิ สั ย ของผม ไม ใ ช นิ สั ย ของ
นายกเทศมนตรีคนนี้ เพราะฉะนั้นสัญญาทําอยางไร ถาไมปฏิบัติตามสัญญาก็วากันไปนะครับ พวกเรา
ในฐานะสมาชิก สภาฯ ก็ไดเห็น วา เมื่อผมไมปฏิบัติตามสัญญา ก็มีองคกรที่จะตรวจสอบ เอาไปเลย
นายกิตติภูมิฯ เอาไปเขาคุกเขาคอกไปเลย ผมก็เหมือนกัน ใครทําอะไรที่ไมเปนไปตามสัญญา ผมก็ตองรอง
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องคกรตรวจสอบตอไปนะครับ แลวเราก็ไปสูกัน ใครผิดใครถูกก็วากันไป รูกันอยูนะครับ ในสวนสุดทาย
คําวาไรประสิทธิภาพ จริง ๆ แลวกอนที่จะมีคนมาบอกวา ผมมีคุณภาพหรือผมเปนคนไรประสิทธิภาพ
ไมจําเปนตองมีคนมาบอกผมหรอก รูแกตัวรูแกใจกันอยูแลวครับ แลวการกระทํานั้นปรากฏชัดอยูแลว
พี่นองประชาชนที่เราไปกราบยกมือไหวขออาสาเขามาทํางานนี้ เขารูเขาติดตามอยูแลว ไมตองอาศัย
เสียงพูด ถึงพูดก็พูดดังแคหูเทานั้น แตจะตองใหพี่นองประชาชนเขาไดรับรู ตองเกิด จากการกระทํา
เพราะไปถึ งหัว ใจนะครับ ไม ตองไปเลน คําพู ด ไมต องไปทํ าอะไร เพราะฉะนั้น การกระทํา เปน สิ่ง ที่
สามารถชี้วัดอะไรไดหลายอยาง ความไรประสิทธิภาพและไรคุณภาพของคนมองออกอยูแลว ประเด็นหนึ่ง
ก็มองจากในชีวิตสวนตัวเรานี่แหละครับวา ประสบความสําเร็จอะไรบาง เคยทําอะไร มีความสําเร็จ
อะไรหรือไมในครอบครัว สรางครอบครัว มีป ญหาหรือไม เมีย นอยทะเลาะเมีย หลวงหรือไม มีบ าน
อยูอาศัยหรือไม (ประธาน : ขอโทษนะครับนายก...) ผมอธิบายถึงเรื่องการไรประสิทธิภาพ เรื่องนี้เปน
เรื่องใหญนะครับ (ประธาน : ไมตองพูดถึงชีวิตสวนตัว ผมวาพูดเรื่องที่เรากําลังคุยกัน...) ก็ไมเปนไรครับ
ผมจะกระชับ เรื่องนี้ก็แลวกัน เพราะฉะนั้นความสําเร็จสวนตัวก็เ ปนตัวชี้วัดการมีป ระสิทธิภาพหรือ
ไรประสิทธิภาพอยูแลวนะครับ ในสวนที่สอง เรื่องของครอบครัว ในครอบครัวมีปญหาหรือไม คุณสราง
ธุรกิจสรางกิจการอะไรในครอบครัวจนเปนที่ยอมรับของสังคมหรือไม สังคมรับรูได สามารถบงบอก
ถึง ความมี ป ระสิ ท ธิภ าพหรือ ไรป ระสิ ท ธิ ภ าพ สุด ทา ยคือ เรื่องสั ง คม หลายท า นในที่นี้ ก็ก า วเข า มา
สูการเมืองพรอมกับผม แตความโชคดี ผมมีประสิทธิภาพหรือไรประสิทธิภาพก็ไมทราบ แตวันนี้ผมเปน
นายกเทศมนตรีนะครับ บางทานทีก่ าวมาพรอมกับผม ก็ยังเปนสมาชิกสภาฯ อยูเหมือนเดิม ชัดเจนนะครับ
เพราะฉะนั้นดานสังคมแลว คุณใหอะไรกับสังคมบาง ใหแตคําพูด หรือดานายกฯ เกง สิ่งนี้คือสิ่งที่สังคม
ได รั บ หรื อ ครั บ ก็ ส ามารถตอบได ไม ต อ งอธิ บ ายต อ เพราะฉะนั้ น คํ า ว า ไร ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ
มีป ระสิท ธิภาพของนายกเทศมนตรี ผมเชื่อมั่นวา พี่นองประชาชนสามารถรับรูได สามารถสัมผัสได
ผมดีไมดีก็ไมเปนไร ดาไมดาก็ไมเปนไร แตทายที่สุดผมบอกตั้งแตตนวา ผมอาสามาเปนนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ผมไมไดมีความคาดหวังจะใหคนทั้ง 60,000 - 70,000 คนที่อยูในเขตเทศบาลนครลําปาง
รักผมทุกคนนะครับ แตผมมีความคาดหวังอยางเดียววา คนสองหมื่นเกาพันกวาครัวเรือน ภายใต 22.17
ตารางกิโลเมตร ภายในเขตเทศบาลนครลําปางนี้ จะตองไดรับประโยชนในสิ่งที่ผมตัดสินใจใหกับเขา
สิ่งที่ผมทําใหกับเขาทุก โครงการ เขาจะตองไดรับประโยชนจากการเปนนายกเทศมนตรี ชื่อกิตติภูมิ
นามวงค ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ คุรุภากรณ
นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ผมปรบมือนี้ คือ ปรบมือ
ใหกับนายกเทศมนตรีนะครับ พูดไดเกงสํานวนโวหารดี จริง ๆ แลวในวาระแปรญัตติตรงนี้ เนื้อหาก็มี
เพี ย งแต ว า ผมไม เ ห็ น ด ว ยเนื่ อ งจากโครงการใช เ งิ น เยอะ และไม มี ค วามจํ า เป น ก็ มี เ หตุผ ลในด า น
การบริหารจัดการที่ผานมา เราไมไววางใจใหทําตอนั่นเองนะครับ กระแสสังคมก็ไมเห็นดวย และพี่นอง
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ประชาชนวันนี้ที่มากันเยอะ เปนตัวแทนของพี่นองประชาชน ก็เห็นอยูนะครับวา ที่บานในตรอก ในซอย
มีทางเทาที่จําเปนตองทําอีก นี่คือเหตุผลหลัก ๆ ที่ผมขอสงวนคําแปร และก็อยากจะอธิบายเพิ่มเติม
ในที่ประชุม เพื่อที่จะลงมตินะครับ แตผมอยากจะเพิ่มเติมอีกหนอย เมื่อสักครูนายกฯ พูดถึงพาดพิงถึง
ทานสมาชิกสภาฯ คลายกั บวา นายกฯ มาเขาสูก ารเมืองพรอมกับสมาชิกสภาฯ แลวนายกฯ ไดเป น
นายกฯ ผมและทุกคนดวยก็ยังเปนสมาชิกสภาฯ อยูเหมือนเดิม พูดในลักษณะนี้ ผมขอตําหนิการพูด
แบบนี้น ะครับ จริงอยูทา นอาจจะประสบความสํา เร็จทางการเมืองเปน นายกฯ ก็ เ ปน เรื่องของทาน
นะครับ แตวาหลาย ๆ ทานที่อยูในหองนี้ก็พึงพอใจในการที่จะทําหนาที่เปนผูแทนในเขตเทศบาลของเรา
เปนสมาชิกสภาเทศบาล ก็ไมใชวาเปนตําแหนงหนาที่ต่ําตอยหรือไมมีเกียรติเทียบเทานายกเทศมนตรี
เพราะฉะนั้นผมขอตําหนินายกฯ นะครับ ที่มีทัศนคติแบบนี้ตอสมาชิกสภาฯ ประการสุดทาย เรื่องของ
การไฟฟา สว นภู มิ ภ าค เมื่ อ สั ก ครูผ มไม ไ ด พูด อยู เ รื่อ งหนึ่ ง คื อ องค ก รนี้ เ ป น องค ก รที่ (ถอนคํ า พู ด )
จากการขายไฟนะครับ ก็คือ รับไฟจากการไฟฟาฝายผลิตแลวก็มาขายใหเรา เปนองคกรที่มีกําไรปหนึ่ง
เป น พัน เป นหมื่น ลา น ในสว นขององคก รเทศบาลเราเก็บ ภาษี ประชาชนเปน รายไดเ ก็บ เล็กผสมนอย
จากคาจอดรถจากอะไรเล็กนอย เงินตางกันเยอะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง คุณสมบูรณฯ ครับ เราไมตอง
ไปพาดพิงถึงการไฟฟานะครับ
นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมก็เพียงแตจะพูดวา เขามีฐานะ
ที่มั่งคั่งกวาเราเยอะนะครับ สุดทายก็ คงจะมีเพียงเทานี้นะครับ ขอฝากถึงสมาชิก สภาฯ ผูทรงเกียรติ
ทุ กทาน หวัง วาทุ กทานจะไดใ ชวิจารณญาณที่ถูก ตอ ง ทํา หนา ที่ดวยความสํา นึก รับ ผิดชอบนะครั บ
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอโทษนะครับ คุณสมบู รณฯ
คําพูดที่วา เขาหากําไร ขอใหถอนคําพูดนะครับ
นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ไดครับทานประธานฯ ผมขอถอน
คําพูดที่วา เขาหากําไร ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ฝายบริหารมีอะไรจะอภิป ราย
ในส วนนี้ อีก หรือไมค รับ ไมมี น ะครับ เมื่ อไม มี ผมจะขอมติที่ป ระชุมสภาฯ เกี่ ย วกั บ การแปรญัต ติ ฯ
หนา 2 – 232 ดังกลาวนั้นฯ ในสวนนี้สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นดวยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ซึ่งเห็นดวยใหคงตามรางเดิม โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นดวยกับมติคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ใหคงตามรางเดิม จํานวน 10 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นดวย
ตามคําแปรญัตติฯ ของนายสมบูรณ คุรุภากรณ โปรดยกมือครับ
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นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นดวยตามคําแปรญัตติฯ
ของสมบูรณ คุรุภากรณ จํานวน 7 เสียงครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม สภาฯ มี ม ติ เ สี ย งข า งมา ก จํ า นวน 10 เสี ย ง เ ห็ น ด ว ยกั บ ม ติ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ใหคงตามรางเดิม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ รายการเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ตั้งไว 53,884,600 บาท
เพื่อจา ยเปน เงินอุด หนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการดําเนินโครงการปรับ ปรุง ระบบจําหนา ยไฟฟา
เปนเคเบิลใตดินเฟส 1 ตั้งแตบริเวณสี่แยกดอนปาน ถึงถนนดวงรัตน ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร
ในดานระบบงานโยธา ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล เพื่อจัดใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง
ได มี ไ ฟฟ า เพื่ อ การอุ ป โภค ตลอดจนใหเ กิ ด ทั ศ นี ย ภาพที่ ส วยงาม มี ค วามเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย
แกประชาชน ในการใชถนนหรือสาธารณสถาน และสงเสริม กิจการการทองเที่ยวอันเปนการจัดทํ า
บริการสาธารณะ ตามภารกิจอํานาจและหนา ที่ตามที่กฎหมายกํา หนด เพื่อประโยชนแ กประชาชน
ภายในเขตเทศบาลนครลํ าปาง รวมทั้ง ให เ ป น ตามแนวทางการพั ฒ นาเมือ งนา อยู และชุม ชนนา อยู
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั ง คมแห ง ชาติ เปนไปตามระเบียบฯ และหนั ง สื อ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ฯลฯ ,
เห็นดวยตามคําแปรญัตติฯ ของนายสมบูรณ คุรุภากรณ จํานวน 7 เสียง, และงดออกเสียง จํานวน 1 คน
4.3 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง (วาระที่ 3)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไประเบียบวาระที่ 4 ขอ 4.3
ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร า งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจาย ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด ลําปาง (วาระที่ 3) กอนที่จะขอมติจากที่ประชุม
ผมขอเชิญเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบกอนครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัต ติ
เรื่อง ขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ า ย ประจํา ป พ.ศ. 2563 (วาระที่ 3) ในระเบียบวาระ
ที่ 4.3 ผมมี ร ะเบี ย บเรียนแจงใหที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา คือ ระเบียบขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม คือ ขอ 52 บัญญัติหลักการวา การพิจารณารางขอบัญญัติ
ในวาระที่ส าม ไมมีก ารอภิป ราย เวนแตที่ป ระชุมสภาทองถิ่นจะไดล งมติใหมีการอภิป ราย ถา มีเ หตุ
อันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวา จะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม
วาระที่สามนี้ เราจะตองพิจารณาก็คือ ที่ประชุมแหงนี้จะลงมติวา จะใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ า ย ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2563 หรื อ ไม ถาที่ประชุมแหงนี้เขาใจระเบียบที่ผมไดชี้แจงแลว
จากนี้ไปผมขอนําเรียนตอประธานสภาฯ ไดดําเนินการพิจารณา ในวาระที่ 4.3 ตอไปครับ
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นายกิต ติ จิว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ตามที่ทา นเลขานุ ก ารสภาฯ
ไดชี้แจง ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ นะครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
โปรดยกมือครับ
นายจาตุ ร งค พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็น ชอบ
ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง
จํานวน 12 เสียงครับ
นายกิต ติ จิว ะสันติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิก ท า นใด ไมเ ห็น ชอบ
ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โปรดยกมือครับ
นายจาตุร งค พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้น
งดออกเสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ป ระชุ ม สภาฯ มี ม ติ เ ห็น ชอบให ต ราเป น เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจา ย
ประจํ า ปง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลํ า ปาง อํ า เภอเมือ งลํ า ปาง จัง หวัด ลํ า ปาง
จํานวน 12 เสี ย ง, ไมเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ไมมี, และงดออกเสียง 6 คน
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม

5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน งบประมาณ 57,200 บาท (หาหมื่นเจ็ดพันสอง
รอยบาทถวน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม
ขอ 5.1 เรือ่ ง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑสํานักงาน งบประมาณ 57,200 บาท (หาหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) เชิญผูเสนอครับ
นายสุ ว รรณ นครั ง กุล รองนายกเทศมนตรีน ครลําปาง กราบเรีย นท านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสุ ว รรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ
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ญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ในแผนงานบริ ห ารงานทั่ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป งบลงทุน หมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ประเภท
ครุภัณฑสํานักงาน งบประมาณ 57,200 บาท (หาหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข าพเจ า นายกิ ตติ ภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลํ าปาง ขอเสนอญั ตติ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้ ง จ า ยเป น รายการใหม ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการ
เครื่อ งปรั บ อากาศ แบ บ แย ก ส ว น แบบตั้ ง พื้ น หรือ แ บ บ แ ขว น ขน า ด ไม ต่ํ า ก ว า 18,000 บี ที ยู
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,600 บาท งบประมาณ 57,200 บาท (หาหมื่นเจ็ดพั น สองรอยบาทถวน)
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ดวยสํานัก ปลัดเทศบาลมีค วามจํา เป นตองเปลี่ยน เครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทนเครื่องเดิม
ที่ ชํ า รุ ด แต ไ ม ตั้ ง งบประมาณรายจ า ยไว จึ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น จากงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปน รายการใหมต ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด
4 ขอ 27 โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการโดยโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,600
บาท งบประมาณ 57,200 บาท (หาหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
เหตุผล
เนื่องจากสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครลําปาง มีครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศที่ใช
ภายในอาคารสํ า นั ก งานมี ส ภาพเก า และชํา รุ ด เนื่ อ งจากใช ง านมาเป น เวลานาน ทํ า ให สิ้ น เปลื อ ง
กระแสไฟฟ า และค า ซ อ มแซมแต ล ะครั้ ง ก็ มี ร าคาสู ง มาก ซึ่ ง ทํ า ให ไ ม คุ ม ค า จึ ง จํ า เป น ต อ งจั ด ซื้ อ
เครื่องปรับอากาศใหมเ พื่อทดแทนเครื่องปรับ อากาศเดิม ตามหลักการและเหตุผลดังกลาวขา งตน
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่แนบมาพรอมนี้
ดังนั้น จึงขอไดโปรดนําเรียนตอที่ป ระชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้ ง จ า ยเป น รายการใหม ในแผนงาน
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บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน งบประมาณ 57,200
บาท (หาหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27 ตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นายกิตติภูมิ นามวงค ผูเสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปางก อ นที่ ท า นสมาชิ ก สภาฯ
จะอภิปราย ขอใหทานเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายครับ เชิญครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระ
ที่ 5.1 นั้น ผมมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวของกับญัตติดังกลาวซึ่งที่ประชุมแหงนี้ จะตองใชประกอบการ
พิจารณา ก็คือ ระเบีย บวาดว ยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 ขอ 27 ซึ่งบัญญัติไวเปน หลักการวา
การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสัน ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ในญัต ตินี้ มี ส ม าชิ ก สภาฯ
ทานใดจะอภิปรายไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีผมจะขอมตินะครับ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปน รายการใหม ในแผนงานบริห ารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบลงทุ น หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน งบประมาณ 57,200 บาท
(หาหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 14 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ท า นใดไมเห็นชอบมีไหมครับ
ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ป ระชุม มี ม ติเ สียงข า งมาก จํา นวน 14 เสีย ง อนุมัติใ หโ อนเงิน งบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปน รายการใหม ในแผนงานบริห ารงานทั่วไป
งานบริหารทั่ว ไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน งบประมาณ 57,200 บาท
(หาหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) , ไมเห็นชอบ - เสียง, งดออกเสียง 4 คน
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5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการบริการ
ชุมชนและสังคม ดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 15 โครงการ เปนจํานวนเงิน 16,945,000 บาท
(สิบหกลานเกาแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน)
นายกิตติ จิวะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ระเบี ย บวาระที่ 5 ขอ 5.2
ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการบริการชุมชนและ
สังคม ดานโครงสรางพื้นฐาน จํา นวน 15 โครงการ เป น จํา นวนเงิ น 16,945,000 บาท (สิบหกลาน
เกาแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน) เชิญผูเสนอครับ
นายสุ ว รรณ นครั ง กุล รองนายกเทศมนตรีน ครลําปาง กราบเรีย นท านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท า นสมาชิ ก สภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปางเพื่อการบริการชุมชนและสังคม
ดานโครงสรา งพื้นฐาน จํานวน 15 โครงการ เปนจํา นวนเงิน 16,945,000 บาท (สิบหกลา น
เกาแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช
จายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน
15 โครงการ เปนจํานวนเงิน 16,945,000 บาท ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เทศบาลมี หน าที่จัด ทํา บริก ารสาธารณะ ใหมีแ ละบํ ารุ งทางบกและทางน้ํ า ในเขตเทศบาล
นครลําปาง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา
56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (2) อั น เป น การบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม ด า นการ
สาธารณู ป โภค ทั้ ง นี้ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อาจใช จ า ยเงิ น สะสมได โดยได รั บ อนุ มั ติ จ าก
สภาทองถิ่น ไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดาน
การบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม หรื อ เพื่ อ บํ า บั ด ความเดื อ ดร อ นของประชาชน ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 89 จึงขออนุมัติ
ใชจายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อกระทํากิจการดังกลาว จํานวน 15 โครงการ เปนจํานวนเงิน
16,945,000 บาท (สิบหกลานเกาแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน)
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เหตุผล
เนื่องจากในเขตเทศบาลนครลําปาง ยังมีถนนหลายสายทาง ที่มีสภาพชํารุดเสียหาย ขาดการ
ปรับ ปรุงสภาพผิว จราจรใหดีมีส ภาพพรอมใชงานมาเปน เวลานาน ถนนบางซอยไมมีท อระบายน้ํ า
เมื่อเกิดฝนตก จะเกิดปญหาน้ําทวมขังในบริเวณนั้น ทําใหประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรไปมาเดินทาง
ไมสะดวก และอาจเกิดอุบัติเหตุแกชีวิตและทรัพยสินได จึงสมควรที่จะทําการปรับ ปรุงถนน เพื่อให
ประชาชนผูใชเสนทางมีความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตามมาตรฐานดานวิศวกรรมจราจร
จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 15 โครงการ เปนจํานวนเงิน
16,945,000 บาท (สิบหกลานเกาแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน) ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้
/ลําดับที่ 1
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ลํา ดั บ

แผนงาน/งาน

หมวด/ประเภท

รายการ

ที่
1

งบประมาณ
(บาท)

แผนงานเคหะชุ มชน/ คาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการก อสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนสุ ขสวั สดิ์ 4 ซอยข างบานเลขที่ 89
งานไฟฟาถนน

คาก อสราง

ถึ งบานเลขที่ 83

สิ่ งสาธารณูปโภค

- โดยทําการก อสรางถนน ค.ส.ล. กว างประมาณ 7.00 เมตร ยาวประมาณ 71 เมตร

525,000

หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพัก
ประมาณ 71 เมตร และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลํา ปาง ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก ไข หน าที่ 10 ลํา ดั บที่ 8
2

แผนงานเคหะชุ มชน/ คาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการก อสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนสุ ขสวั สดิ์ 1 ซอย 18
งานไฟฟาถนน

คาก อสราง

- โดยทําการก อสรางถนน ค.ส.ล. กว างประมาณ 7.00 เมตร ยาวประมาณ 69 เมตร

สิ่ งสาธารณูปโภค

หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพัก

507,000

ประมาณ 69 เมตร และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลํา ปาง ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก ไข หน าที่ 11 ลํา ดั บที่ 9
3

แผนงานเคหะชุ มชน/ คาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนนาก วม ซอย 4 ตั้ งแต บานเลขที่ 26
งานไฟฟาถนน

คาก อสราง

ถึ งบานเลขที่ 37

สิ่ งสาธารณูปโภค

- โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว างประมาณ 2.80-4.50 เมตร ยาวประมาณ 208
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบอพักประมาณ 208 เมตร และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลํา ปาง
ตามแผนพัฒนาทองถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก ไข หน าที่ 12 ลํา ดั บที่ 10

1,188,000

หมายเหตุ

ลํา ดั บ

แผนงาน/งาน

หมวด/ประเภท

รายการ

ที่
4

งบประมาณ
(บาท)

แผนงานเคหะชุ มชน/ คาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนบุญโยง ซอยข างวั ดศรีบุญโยง
งานไฟฟาถนน

คาก อสราง

ถึ งถนนปงสนุ ก ข างบานเลขที่ 210

สิ่ งสาธารณูปโภค

- โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว างประมาณ 3.00-8.50 เมตร ยาวประมาณ 298

1,891,000

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบอพักประมาณ 298 เมตร และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลํา ปาง
ตามแผนพัฒนาทองถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก ไข หน าที่ 13 ลํา ดั บที่ 11
5

แผนงานเคหะชุ มชน/ คาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนอนุ สาวรีย ตั้ งแต บานเลขที่ 58 ถึ งถนน
งานไฟฟาถนน

คาก อสราง

เลี ยบคลองชลประทาน

สิ่ งสาธารณูปโภค

- โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว างประมาณ 3.00-5.00 เมตร ยาวประมาณ 269

1,819,000

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ความยาว
รวมบอพักประมาณ 269 เมตร และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลํา ปาง
ตามแผนพัฒนาทองถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก ไข หน าที่ 14 ลํา ดั บที่ 12
6

แผนงานเคหะชุ มชน/ คาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนทาต นเกี๋ ยง ตั้ งแต ขางบานเลขที่ 8/5
งานไฟฟาถนน

คาก อสราง

ถึ งถนนช างแต ม ซอย 1 บานเลขที่ 17/2

สิ่ งสาธารณูปโภค

- โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว างประมาณ 1.50-6.00 เมตร ยาวประมาณ 415
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบอพักประมาณ 231 เมตร และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลํา ปาง
ตามแผนพัฒนาทองถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก ไข หน าที่ 15 ลํา ดั บที่ 13

1,944,000

หมายเหตุ

ลํา ดั บ

แผนงาน/งาน

หมวด/ประเภท

รายการ

ที่
7

งบประมาณ
(บาท)

แผนงานเคหะชุ มชน/ คาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการปรับปรุงถนนและบอพัก ซอยรมโพธิ์ ตั้ งแต บานเลขที่ 123 ถึ งบานเลขที่ 129
งานไฟฟาถนน

คาก อสราง

และบานเลขที่ 133

สิ่ งสาธารณูปโภค

- โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว างประมาณ 4.00-5.00 เมตร ยาวประมาณ 180

994,000

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครลํา ปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก ไข หน าที่ 16
ลํา ดั บที่ 14
8

แผนงานเคหะชุ มชน/ คาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการปรับปรุงถนนประตู ตาล ตั้ งแต บานเลขที่ 53 ถึ งถนนประตู ตาล ซอย 3
งานไฟฟาถนน

คาก อสราง

บานเลขที่ 92/1

สิ่ งสาธารณูปโภค

- โดยทําการเสริมผิ วแอสฟลต คอนกรีต กว างประมาณ 4.00-5.80 เมตร ยาวประมาณ

1,412,000

628 เมตร หนาเฉลี่ ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลํา ปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก ไข หน าที่ 17
ลํา ดั บที่ 15
9

แผนงานเคหะชุ มชน/ คาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการปรับปรุงทางเทา ถนนบุญวาทย (คายทหาร) ฝ งตรงข ามรานอาหารตาลเดี่ ยว
งานไฟฟาถนน

คาก อสราง

ตั้ งแต บา นเลขที่ 119 ถึ งบานเลขที่ 62

สิ่ งสาธารณูปโภค

- โดยทําการปรับปรุงทางเทา กว าง 0.50-4.00 เมตร ยาวประมาณ 356 เมตร
และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลํา ปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่ น
(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก ไข หน าที่ 18 ลํา ดั บที่ 16

616,000

หมายเหตุ

ลํา ดั บ

แผนงาน/งาน

หมวด/ประเภท

รายการ

งบประมาณ

ที่

(บาท)

10 แผนงานเคหะชุ มชน/ คาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนบานดง ซอยข างบานเลขที่ 68

2,073,000

งานไฟฟาถนน

คาก อสราง

ถึ งถนนบานดงพัฒนา ข างบานเลขที่ 6/1

สิ่ งสาธารณูปโภค

- โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว างประมาณ 3.00-4.00 เมตร ยาวประมาณ 344
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ความยาว
รวมบอพักประมาณ 344 เมตร และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลํา ปาง
ตามแผนพัฒนาทองถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก ไข หน าที่ 19 ลํา ดั บที่ 17

11 แผนงานเคหะชุ มชน/ คาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนบานดง ซอย 3 ตั้ งแต บานเลขที่ 183
งานไฟฟาถนน

คาก อสราง

ถึ งบานเลขที่ 18/1

สิ่ งสาธารณูปโภค

- โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว างประมาณ 2.80-5.20 เมตร ยาวประมาณ 264

1,509,000

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบอพักประมาณ 264 เมตร และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลํา ปาง
ตามแผนพัฒนาทองถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก ไข หน าที่ 20 ลํา ดั บที่ 18)
12 แผนงานเคหะชุ มชน/ คาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนบานดงไชย ซอย 4 ตั้ งแต บานเลขที่ 68/6
งานไฟฟาถนน

คาก อสราง

ถึ งบานเลขที่ 68/4

สิ่ งสาธารณูปโภค

- โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว างประมาณ 2.80-6.00 เมตร ยาวประมาณ 283
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบอพักประมาณ 283 เมตร และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลํา ปาง
ตามแผนพัฒนาทองถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก ไข หน าที่ 21 ลํา ดั บที่ 19

1,579,000

หมายเหตุ

ลํา ดั บ

แผนงาน/งาน

หมวด/ประเภท

รายการ

ที่

งบประมาณ
(บาท)

13 แผนงานเคหะชุ มชน/ คาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนไฮเวยลํา ปาง-งาว ซอย 6
งานไฟฟาถนน

คาก อสราง

ตั้ งแต ขางบานเลขที่ 55 ถึ งบานเลขที่ 51

สิ่ งสาธารณูปโภค

- โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว างประมาณ 4.20-4.80 เมตร ยาวประมาณ 59

336,000

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบอพักประมาณ 59 เมตร และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลํา ปาง
ตามแผนพัฒนาทองถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก ไข หน าที่ 22 ลํา ดั บที่ 20
14 แผนงานเคหะชุ มชน/ คาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการก อสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนสุ ขสวั สดิ์ 4 ซอยข างบานเลขที่ 91
งานไฟฟาถนน

คาก อสราง

- โดยทําการก อสรางถนน ค.ส.ล. กว างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 53 เมตร

สิ่ งสาธารณูปโภค

หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพัก

343,000

ประมาณ 53 เมตร และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลํา ปาง ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก ไข หน าที่ 23 ลํา ดั บที่ 21
15 แผนงานเคหะชุ มชน/ คาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการก อสรางถนนพระบาท ซอย 6 ตั้ งแต บานเลขที่ 79/1 ถึ งบานเลขที่ 138
งานไฟฟาถนน

คาก อสราง

- โดยทําการก อสรางถนนแอสฟลต คอนกรีต กว างประมาณ 2.20-4.00 เมตร

สิ่ งสาธารณูปโภค

ยาวประมาณ 114 เมตร หนาเฉลี่ ย 0.05 เมตร และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล

209,000

นครลํา ปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก ไข หน าที่ 24
ลํา ดั บที่ 22
รวมงบประมาณทั้งสิ้ น

16,945,000

หมายเหตุ

45
ดังนั้น ขอไดโปรดนําเรียนตอที่ป ระชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติใชจายเงินสะสม
ของเทศบาลนครลํา ปาง จํานวนเงิน 16,945,000 บาท (สิ บหกลา นเกาแสนสี่หมื่นหาพัน บาทถวน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 89
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นายกิตติภูมิ นามวงค ผูเสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติที่ 5.2 นี้ กอนที่จะให
ทานสมาชิกสภาฯ ไดอภิปราย ขอเชิญทานเลขานุการฯ ไดชี้แจงขอระเบียบกฎหมาย เชิญครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับระเบียบ
วาระที่ 5.2 นี้ มีระเบียบขอบังคับซึ่งที่ประชุมแหงนี้ ตองใชในการประกอบการพิจารณาในญัตตินี้ ก็คือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงิน ขององคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 และที่แ ก ไ ขเ พิ่ ม เ ติ ม ถึ ง พ.ศ. 2561
สาระสํา คัญ ของระเบี ยบดัง กล า วที่จะใช ป ระกอบ ก็ คือ ข อ 89 บัญ ญัติ ไ ว เ ป น หลัก การวา องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ใหก ระทําไดเ ฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดาน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองส ว นท อ งถิ่ น หรือ
กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปน ไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด (2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทตามระเบี ย บแล ว (3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดาน
บุคลากรไมนอยกวาสามเดือน และกันไวอีกรอยละสิบ ของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพื่อเปน
คาใชจายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น (4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป
หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหการใชจ า ยเงิ น สะสมนั้นเปนอันพับไป ทั้งนี้ ให อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และเสถี ย รภาพในระยะยาว ทานประธานฯ ครับ ญัตตินี้เปนญัตติเกี่ยวกับกิจการสภา ตามระเบี ย บ
ที่ ก ระผมไดชี้ แ จงไปแล ว นั้น ที่ ป ระชุ ม แหง นี้ จ ะได พิ จ ารณาใน 2 ประเด็ น คื อ อนุ มั ติ ห รื อไม อ นุ มั ติ
ซึ่งมีทั้งสิ้น จํานวน 15 โครงการ เมื่อที่ป ระชุมไดเ ขาใจระเบียบที่ผมเรียนชี้แจงไปแล ว จากนี้ขอเชิญ
ทานประธานฯ ไดใหที่ประชุมแหงนี้ไดปรึกษาหารือในลําดับตอไปครับ

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ต อ ไปจะใหทานสมาชิกสภาฯ
ได อ ภิ ป รายรวมนะครั บ แต ว  า ก ารลงม ติ ก็ จะเป น การลงมติ ในแต โ ครงการ ๆ ไป น ะครั บ เชิญ
นายสมหมาย พงษไพบูลย
นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครูผมไดออกไปทํา
ภารกิจสวนตัว ก็ไดพบปะชาวบาน ซึ่งวันนี้มาคอนขางเยอะนะครับ ผมเลยอยากรูสาเหตุวา ทําไมวันนี้
จึงมากัน เยอะ ประชาชนเหลา นั้นก็ต อบวา วัน นี้จะมาดูวา สมาชิ กสภาฯ คนไหนที่ไ มเ ห็น ความเป น
ประโยชนตอประชาชน ผมไดยินผมก็ตกใจครับ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางแตละทานที่ไดคัดเลือก
มาแลว ผมคิดวา เขานาจะมองออกวา สิ่งไหนเปนประโยชนหรือไมเปนประโยชน แตมีคนไปสื่อสารผิด
หาวา ค า นหั ว ชนฝาไปทุ ก เรื่ อ ง ผมขอแย ง ตรงนี้ เ ลยครั บ วา ไม จ ริ ง ครับ สิ่ ง ไหนที่ เ ป น ประโยชน ต อ
ประชาชนผมเห็นด วยนะครับ ที่ผานมาก็ เ ชน เดีย วกัน สิ่งไหนที่เ ปน ประโยชนต อประชาชนสวนมาก
สมาชิกสภาฯ ทุกทานก็เห็นเปนจุดเดียวกัน อยางเชนญัตตินี้ก็เหมือนกัน 15 โครงการนี้ ผมดูแลวเปน
ประโยชนตอประชาชนทุกโครงการ ผมยังตําหนิฝายบริหารดวยซ้ําไปวา โครงการแตละโครงการนี้
ทําไมถึงทําชาขนาดนี้ เงินสะสมของเทศบาลเรามีตั้งเยอะแยะ นาจะทําใหเร็วกวานี้ ดูแผนดําเนินการ
สิครับ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคมกําลังจะเขียนแบบ ออกแบบอยูเลย กวาจะไดฤกษทํางาน
จริง ๆ ก็เดือนมกราคม กุมภาพัน ธ เมษายนของปหนาครับกวาจะเสร็จ ประชาชนตองรอโอกาสอีก
ตั้ง ครึ่ ง ป น ะครั บ ความจริง ผมว า นา จะแล วเสร็ จตั้ ง นานแล ว ทั้ ง ที่ภ าพโครงการดู แ ล ว ก็ ม าเรง ทํ า
ในตารางเดียวกันหมด เดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม กําลังออกแบบแทบทุกโครงการเลยนะครับ
จั ด ซื้อจัด จา งก็ เ ดือนมกราคม กุม ภาพัน ธ และที่รู ๆ กัน อยูวา งานของเทศบาลเราแตล ะโครงการ
ส ว นมากแลวเสร็จไม ต ามกํา หนด ดู แ ล ว 15 โครงการนี้ ต ารางเดียวกันหมดเลย ออกแบบก็ตาราง
เดียวกันหมดเลย จะแลวเสร็จเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม เริ่มลงมือก็มกราคม ทั้ง 15 โครงการ
นี้จะเสร็จทันหรือครับ ความจริงนาจะทยอยทําตั้งแตปที่แลว ดูแลวในเขต 1 คอนขางจะเยอะดวยซ้ําไป
แลวผมก็อยูในพื้นที่ รูปญหาวา มีอะไรบาง แลวยิ่งมาเจอชาวบานเมื่อสักครูเขาบอกวา ไดขาววาสมาชิก
สภาฯ จะคัดคานหรือ ผมวาเปนไปไมได สิ่งที่มีประโยชนตอสวนรวมและบุคคลนั้น ถาทางสภาฯ แหงนี้
อนุญาตใหผมยกสองมือ ผมจะยกทั้งสองมือเลยครับทานประธานฯ เรื่องแบบนี้ขวางไมไดหรอกครับ
เพราะเปนเรื่องทีป่ ระชาชนจะไดประโยชน ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตคะ นี่หองประชุม
สภาฯ นะคะ ผูที่เขามารับฟงควรจะมีมารยาทในการเขาประชุม หลายครั้งหลายหนที่มีการโหรบกวน
การอภิปรายของทานสมาชิกสภาฯ บางทานก็ไมปดโทรศัพทมื อ ถื อ นั่งคุยกัน แมก ระทั่งนินทาตอวา
ผูอภิปราย ไมมีมารยาทมาก ๆ นะคะ ขอทานประธานฯ วินิจฉัยดวย ขอบคุณคะ

นายกิต ติ จิ ว ะสัน ติ การ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง อย า งที่ผ มได เ รี ยนตั้ง แต ต น
นะครั บ เพื่อ ใหบ รรยากาศในการประชุ ม เปน ไปด ว ยดี ที่ นี่ ส ถานที่ร าชการนะครับ ขอความกรุ ณ า
เรื่องการใชโทรศัพ ท การโห และการคุยกั น ขอใหเคารพสถานที่ราชการนะครับ เชิญ นายสมหมาย
พงษไพบูลย
นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณทานประธานฯ ครับ
ขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาฯ จริงนะครับ กรณีที่เรากําลังอภิปราย เราตองนึกถึงเนื้อหาสาระที่เราจะตอง
พูดตอไป อันนี้ผมไมไดจดโพยมาเลยครับ ผมไมตองจดโพยมาอภิปรายเหมือนคนอื่น เราสามารถพูดได
เพราะเราสัมผัสจริง เลยตองใชสมาธิ ถามีเสียงโหเสียงฮาเสียงปรบมือ สิ่งที่เราจะพูดตอไปก็อาจจะนึก
ไมไดหรือลืมไปเลยก็ได ตองขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาฯ ที่ไดชวยแนะนํา ก็ขอตออีกสักนิดหนึ่งครับ
ทานประธานฯ หนาที่จริง ๆ ของสมาชิกสภาฯ ตองเปนตัวแทนชาวบานอยูแลว จะขอบอกตอพอแม
พี่นองชาวลํา ปางที่มารวมประชุมในวัน นี้ ผมเชื่อแนวา ที่ทา นเลือกมาเขาตองไววางใจ เพราะฉะนั้น
ในเมื่อไววางใจแลว สิ่งที่เปนประโยชน มีคุณคา และคุมทุน ทางสมาชิกสภาฯ ทุกทานเขานาจะพิจารณา
ไดวา สิ่งไหนมีประโยชน สิ่งไหนไมมีประโยชน และคนที่เอาไปสื่อสารที่วา สมาชิกสภาฯ คอนขางคานไป
ทุกเรื่อง ผมขอแยงนะครับ เพราะวา เรามีจิตสํานึก มีสามัญสํานึกไดวา สิ่งไหนดีสิ่งไหนไมดี บางสิ่ง
บางอยางความคิดเห็นอาจจะไมตรงกัน อยางเชน งบประมาณหาสิบสามลานบาทที่ผานมาผมก็ไมเห็นดวย
นะครับ ก็มีเหตุผลประกอบหลาย ๆ อยางตามที่เพื่อนสมาชิกฯ ไดอภิปรายไปแลว นั่นคือ สิ่งที่เราไมเห็นดวย
แตตรงนี้ 15 โครงการที่ใชเงินสะสมผมเห็นดวยครับ สิบหกลานบาทเพราะไปทําหลายจุดหลายที่ ก็ตอง
ขอแกขาวกรณีที่ไปรับทราบปญหา รับทราบขอไมเท็จจริง สงสัยวันนี้ทางประชาชนคงจะโดนโกหกมา
หรือเปลา วาตองมากดดันเขานะ เดี๋ยวเขาไมผานให เปนไปไมไดนะครับ เพราะเปนประโยชน สวนผมก็มี
แคนี้ครับทานประธานฯ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสุบิน ชุมตา
นายสุบิน ชุมตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสุบิน ชุมตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอแสดงความคิดเห็นในฐานะสมาชิกสภา
เทศบาลนครลํ าปางเขต 1 นะครับ ที่ท างผูบ ริห ารไดเ สนอญัต ติข ออนุ มัติ ใ ชเ งิน สะสมของเทศบาล
นครลําปาง เพื่อบริการชุมชนและสังคม ดานโครงสรางพื้นฐาน 15 โครงการ เปนเงิน 16,945,000 บาท
นั้นนะครับ กระผมไดลงพื้นที่พบปะประธานชุมชนและกรรมการชุมชนเพื่อดูถนนที่ทางผูบริหารไดเสนอ
มาในเขต 1 นี้ มีอยู 5 โครงการนะครับ โครงการแรก ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนศรีบุญโยง
ถนนนี้ใ ชมานาน ชํา รุด ไมมีทอ ระบายน้ํ า โครงการตอ ไป โครงการปรับ ปรุงถนนและท อระบายน้ํ า
ถนนทาตนเกี๋ยง ตั้งแตขางบานเลขที่ 8/5 ถึงถนนชางแตม ซอย 1 บานเลขที่ 17/2 ถนนนี้สรางมานาน
ประมาณ 20 กวาปแลว ถนนชํา รุด ตางระดับ ไมมีทอระบายน้ํา ฝนตกน้ําจะทวมขังในบาน โครงการ
ที่ 3 โครงการปรับปรุงถนนประตูตาล ตั้ ง แต บ า นเลขที่ 53 ถึงถนนประตูตาล ซอย 3 บานเลขที่ 92/1
ถนนเส น นี้ ยี่ สิ บ กว า ป แ ล ว ครั บ ที่สรางมา ถนนชํารุด ถนนเสื่อม ถนนนี้ประชาชนไดใชประโยชนมาก

ทุกวันเพื่อเดินทางจากประตูตาลถึงโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนปงสนุก โครงการตอไป โครงการปรับปรุง
ถนนและทอระบายน้ํา ถนนบานดง ซอยข า งบ า นเลขที่ 68 ถึ ง ถนนบ า นดงพัฒนา ขางบานเลขที่ 6/1
ถนนนี้สรางมานาน ไมมีทอระบายน้ํา ถาฝนตกน้ําจะทวมขัง และอีกโครงการหนึ่ง โครงการปรับปรุง
ถนนและทอระบายน้ํา ถนนบานดง ซอย 3 ตั้งแตบ า นเลขที่ 183 ถึงบานเลขที่ 18/1 ถนนเสนนี้เปนถนน
ที่สรางมานาน เสื่อมสภาพ ผูใชรถใชถนน ประธานชุมชนก็บอกวา ถนนเสนนี้ใชมานาน ทอระบายน้ํา
ก็ไมมี ทั้ง 5 โครงการนี้ของเขต 1 ผมเห็นดวยกับญัต ติที่ผูบริหารเสนอมานะครับ และจะขอสนับสนุน
เพื่อประโยชนของประชาชนที่จะไดรับอยางสูงสุด ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายเกษม ปญญาทอง
นายเกษม ปญ ญาทอง สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรีย นทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายเกษม ปญญาทอง ในฐานะที่เปนสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางนะครับ การยื่นญัตติ
ของฝายบริหารที่ขออนุมัติจายเงินสะสม เพื่อบริการชุมชนและสังคม ดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน
15 โครงการ เปนเงิน 16,945,000 บาทนี้ ผมและเพื่อนสมาชิกฯ อีกหลายทานเคยไดออกสํารวจพรอม
กับฝายบริหาร และไดสอบถามชาวบาน โดยเฉพาะเขต 4 ก็ไดรับ คําตอบจากชาวบานวา ถนนชํารุด
การเดิน ทางลําบาก มีปญหามาก บางคนก็บ อกวา ถนนชํา รุดไมมีทอระบายน้ํา บา ง จึงขอใหมีก าร
กอสรางและซอมแซม เพื่อการสัญจรจะไดรับความสะดวก และตองการใหเทศบาลซอมแซมใหอยูใน
สภาพดี ประกอบกับโครงการตาง ๆ ทั้ง 15 โครงการที่ทานผูบริหารไดเสนอตามญัตตินี้ เปนแผนพัฒนา
ของชุ ม ชนอยู แ ล ว นะครั บ ผมดู โ ครงการที่ ฝ า ยบริ ห ารจะดํ า เนิ น การตามญั ต ติ ที่ เ สนอมาก็ ดี ใ จ
แทนชาวบานจริง ๆ นะครับ ที่ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ดี เพื่อจะไดบรรเทาความเดือดรอนของชาวบาน
ในการเดินทาง แตผมก็มีขอสังเกตที่จะบอกกลาวผานสภาฯ แหงนี้ ถึงฝายผูบ ริหารนะครับ เมื่อทาน
ไดรับการอนุ มั ติ ทั้ ง 15 โครงการนี้แลว อยากใหทานชวยจัดสรางโดยเร็วนะครับ เพราะชาวบานเขารู
อยูวา 15 โครงการนี้มีประโยชนตอชาวบานและชุมชน อยากใหฝายบริหารรีบดําเนินการโครงการตาง ๆ
โดยเร็ว อยาชักชาเหมือนกับที่ผา นมานะครับ เพราะวาตัวผมเองเคยไปบอกกลาวชาวบานวา โครงการนี้
ไดแล ว แตก็ยังชาอยูน ะครับ ผมหวั งวา การอภิป รายของผมในครั้ง นี้ ฝายบริหารจะนํา ไปพิจ ารณา
นะครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย วั ฒ นา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เทศบาลเรามี
เงินสะสมอยูมากพอสมควร มีฐานะที่มั่นคง เพราะฉะนั้นการที่จะทําโครงการปรับปรุงถนน ทางเทา
บอพักเหลานี้ ตามญัตติที่ฝายบริหารโดยนายกเทศมนตรีฯ เปนผูเ สนอมานั้น ก็เปนเรื่องที่เ หมาะสม
15 โครงการในวงเงินสิบหกลานเศษนั้นกระจายไปทุกเขต ถึงแมวาโครงการตาง ๆ เหลานี้ควรที่จะไดรับ
การดูแลมาก อนแลวก็ต าม แตเ มื่อมาเรงกระทํา ในชวงสมัย นี้ ก็ อาจจะมีค วามกั งวลเหมือนอยางที่
เพื่อนสมาชิกสภาฯ กังวลวา จะเสร็จทันหรือไม และนอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่จะใชจากเงิน

โอนงบประมาณ แตสิ่งหนึ่งที่ผมเปน หวงก็ คือ ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของโครงการทั้ง
15 โครงการที่ อ ยู ระหวางดําเนินการกอสราง และเมื่ อ ก อ สร า งเสร็จแลว ความกังวลของผมไมไดรับ
การชี้แจงเลย ฝายบริหารเมื่อเสนอญั ต ติ แลวนาจะชี้แจงประกอบญั ต ติ 15 โครงการที่ เ สนอนั้ น วา
มีความจําเปนเหมาะสมเพียงใด นอกเหนือจากคําอธิบายสั้น ๆ ที่เสนอมาตั้งแตตนแลว ทานไดศึกษา
แบบแปลนโดยละเอียดดีหรือยังวา จะไมเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในขณะกอสรางก็ดี หรือเมื่อกอสรางเสร็จ
เรียบรอยแลวก็ดี ไมตองในฐานะที่ผมเปนแพทยหรอกครับ ผมวาทุกคนในหมูบานในชุมชนก็เปนหวง
เหมือนกัน โดยเฉพาะชุมชนที่อยูในเขตกอสราง เปนผูที่จะไดรับผลกระทบมากที่สุด โดยสวนใหญแลว
สวนราชการทั้งหลาย หรือแมแตคนทั้งหลายก็ มักจะพูดวา เมื่อกอสรางแลวมีฝุนก็ตองทนเอาหนอย
เมื่อไมสะดวก การเดินทางยากลําบากก็ตองทนเอาหนอย ผมอยากจะไดยินคําพูดวา ไดปองกันหรือ
กําจัด บรรเทาเหตุที่จะเกิดขึ้นนั้นใหเบาบางลงไป หรือไมใหเกิดขึ้นเลยทั้งในเรื่องฝุนก็ดี ในเรื่องเสียงก็ดี
ในเรื่องการเขาบานออกบาน ที่ตองสัญจรไปมาในเสนทางดังกลาวที่มีโครงการกอสรางอยูก็ดี ผมไมเคย
ไดยินคําชี้แจงโดยละเอียดเกี่ยวกับ 15 โครงการนี้วา มีความแตกตางกันอยางไร จะเกิดอุบัติเหตุอยางไร
และทานไดแกไขปองกันหรือไมอยางไร ก็เมื่อฝายบริหารเสนอญัตติโดยนายกเทศมนตรีไมชี้แจง จะดวย
เหตุไ มสนใจ ไมรู หรืออะไรก็ต ามที แตผ มก็จะเรียนทานประธานฯ วา ผมไดศึกษาโดยละเอียดแลว
ถาทานดูแบบแปลนแผนผังโดยยอในเลมสีสมนะครับ ใน 15 โครงการนี้มี 13 โครงการเปนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ ก ซึ่ ง มี ค วามหนา 15 เซนติ เ มตร เมื่ อ บวกกั บ ปรั บ พื้นทางดวยหินคลุกหรืออะไรก็แลวแต
มีขอความเพิ่มเติมในคาใชจายหินคลุกไหลทางเพื่อใหถนนเสมอกัน เนื่องจากความตางระดับ 15 - 20
เซนติเมตรนั้นอันตราย ทั้งคนสัญจรไปมา โดยเฉพาะคนในหมูบานนั้น รถจักรยาน รถจัก รยานยนต
อันตรายมาก แตในอีก 2 โครงการซึ่งเปนแอสฟลตคอนกรีต ถนนลาดยางมี ค วามหนา 5 เซนติเมตร
ถึงแมวา ในคําอธิบายประกอบงบประมาณนี้ไดพูดไวแลววา มีหินคลุกพื้นทาง ก็คือรองพื้น ผมก็ไมทราบ
ความหนาเพราะไมไดระบุ มีแตเพียงวาแอสฟลตหรือยางมะตอยที่ราดนั้นหนา 5 เซนติเมตร แตอยางนอย
ก็ เ กิ ด ความแตกตา งระดั บ แล ว ใช ไ หมครั บ พอบวกหิ น คลุ ก ที่ ร องพื้ น แล ว ก็ ตอ งเกิ น 5 เซนติเ มตร
คําอธิบายที่ผมอยากจะไดยินวา ทานไดปองกันแกไขไหลทางนั้นอยางไร ไมมีครับ ผมก็ตองอนุมาน
คิดเอาเองวา ก็ป ลอยไวอยา งนั้น กอ น แลวถามวา จะเกิด อุบั ติเ หตุอีก ได หรือไม จะมีค นถึ งแก ชีวิ ต
อีกหรือไม ถาทานดูในโครงการ 15 โครงการนั้ น ที่เปน ค.ส.ล. จะมีงบประมาณหินคลุกไหลทางพูดไว
ชัดเจน ตามปริ ม าตรที่ ช า งเขาคํา นวณ 40,000 บาง 60,000 บาง แลวแตปริมาณหินคลุกที่จะทําให
ไหลท างนั้นเสมอกับพื้น ผิวถนนไปยังขอบรั้ว หรือในระยะไหลท างที่เหมาะสม แตอีก 2 โครงการ คือ
โครงการถนนท า ต น เกี๋ ย งกั บ โครงการที่ 15 ถนนพระบาท ซอย 6 ไมมีหินคลุกไหลทางครับ เมื่อไมมี
คําอธิบายผมก็จะตองอนุมานเอา แลวหลักความจริงปรากฏแลววา มีความตางระดับของพื้นไหลทาง
กับพื้นถนนแอสฟลตคอนกรีตซึ่งตางกันไมนอยกวา 5 เซนติเมตรแนนอน ถามวาอุบัติเหตุเกิดขึ้นไดไหม
ไดตลอดเวลาครับทานประธานฯ นี่เปนสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนกับทานประธานฯ วา ผูปกครองบานเมือง
ถาเขาจะสรางบานแปงเมือ งจริง ๆ แลว เขาตองเอาใจใสลงไปในรายละเอียด แลวก็ชี้แจงใหส ภาฯ
ไดรับทราบโดยละเอียดถึงสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจจะเกิดขึ้นเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน อีกเลมหนึ่ง

ยังไมไดพูดถึงนะครับ ที่โอนเงินงบประมาณก็เชนเดียวกัน ถาเปนถนนแอสฟลตคอนกรีตแลวไหลทาง
ไม ตอ งพู ด ถึง ครั บ ความสูง ต่ํา ผิ ด กั น แนน อน แต ถ า มี คํา อธิบ ายตั้ งแตต น วา จะทํ า พรอ มกั น ในงาน
จางเหมาก็ดี หรือจะทําทัน ทีหลังสงมอบงานแลว หรือกอนมอบงานแลวก็ตาม จะเปนสิ่งที่นาชื่นชม
นายินดี ก็จะสบายใจวา พี่นองเราจะไมประสบอันตรายจากการกอสรางทั้ง หลายทั้งปวง เมื่อตั้งใจ
ที่จะทําเพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขแลว ก็ขออยาไดเพิ่มทุกขใหกับประชาชนเลยครับ แสดงความสามารถ
ใหมากขึ้น เอาใจใสในรายละเอียดหนอย แลวเสนอญัตติใหสภาฯ พิจ ารณาก็ควรจะชี้แจงดวย ไมใช
ออกเปนขอสอบแลวพวกเราก็เปนนักเรียน ตองมานั่งถามวา เกิดอะไรขึ้น สิ่งที่ผมเปนหวงยังมีอีกหลาย
โครงการในญัต ติตอ ไป ซึ่งกระผมจะไดชี้ใ หทา นประธานฯ เห็นในลํา ดับ ตอ ไปเมื่อถึ งญัตติดัง กลาว
ขอบพระคุณครับ
นายกิต ติ จิว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มี ทั ้ ง อื่ น อี ก ไ หมครั บ เชิ ญ
นายณัฐกิตต บรรจงจิตต
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จากที่ผูบริหารเสนอญัตติ
ขออนุ มั ติ จ า ยเงิ น สะสม 15 โครงการ เปนเงินสิบหกลานกวาบาทนี้ ผมดูตามหลักการและเหตุผลแลว
มีความจําเปนครับทานประธานฯ เปนผลพลอยไดของชุมชนของชาวบานครับ ผมยังคิดวา ควรจะทํ า
ตั้ ง นานแล ว ด ว ยซ้ํ า ไปครั บ แล ว อี ก อย า งหนึ่ ง ผมเป น สมาชิ ก สภาฯ อยู ใ นเขต 4 ขอยกตั ว อย า ง
สั ก โครงการนะครับ โครงการปรับ ปรุง ถนนและท อระบายน้ํา ถนนอนุส าวรี ย ตั้ง แตบ านเลขที่ 58
ถึงถนนเลียบคลองชลประทานครับ ถนนเสนนี้ไมมีทอระบายน้ําครับ การใชน้ําหรือการทิ้งน้ําลําบาก
เวลาฝนตกน้ําก็ทวมขังในบริเวณบาน ชาวบานไดรับความเดือนรอนมาก ๆ ครับ ผมดีใจที่ฝายบริหาร
ใหความสําคัญตรงนี้ และขอขอบคุณฝายบริหาร ทานนายก แทนชาวบานดวยครับที่เห็นความสําคัญ
ตรงนี้เพื่อบรรเทาทุกขของชาวบาน ซึ่งโครงการก็เปนไปตามระเบียบฯ การใชจายเงินสะสมขององคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ขอ 89 ผมดูตามหลักการแลว ก็ไดกันเงินสํารองจายไวเรียบรอย เขาหลักเกณฑ
หมดทุกอยางครับทานประธานฯ ผมมีความดีใจแทนชุมชนและชาวบานที่ไดรับความเดือดรอน แตผม
ก็ ข อฝากไปยัง ฝา ยบริ หารวา ในเมื่ อ ทา นได รับ การอนุ มัติ จากสภาฯ แหง นี้ แ ลว ทั้ ง 15 โครงการนี้
ทานตองกอหนี้ผูกพันภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป ทานตองทําใหเสร็จภายใน 1 ปนะครับ ถาทําไมเสร็จ
โครงการนี้ก็จะตองพับไป ความเสียหาย ผลประโยชนหรือโอกาสที่ชาวบานจะไดรับก็จะไมไดอีก ขอให
ผูบริหารเห็นความสําคัญตรงนี้ดวยนะครับ ขอบคุณครับ
นายกิต ติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง มีทานอื่นอีก ไหมครับ เชิญ
นายสมบูรณ คุรุภากรณ
นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในโครงการประเภทคาที่ดิน
และสิ่ ง ก อ สร า งซึ่ ง จะจ า ยจากเงินสะสมนี้ 15 โครงการ ผมเห็นดวยทุกโครงการนะครับ ไมวาจะเปน

โครงการในเขต 1, 2, 3 หรือ 4 นะครับ ผมอยากจะใหขอสังเกตอยู 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ เรื่องของฝา
บ อ พั ก นะครั บ ซึ่ ง ฝาหนึ่ ง มี มู ล ราคาเป น 10,000 บาท ซึ่งผมไดพูดคุยกับเพื่ อ นผูรับเหมาที่รูจักกัน
เขาก็พูดวา ราคาแพง แลวก็ตองซื้อจากกรุงเทพฯ แลวก็มีผูผลิตนอยราย ผมเลยอยากจะฝากขอสังเกตนี้
ไปยังฝายบริหารนะครับวา ถาเราสามารถที่จะออกแบบใหผูผลิตในท องถิ่นสามารถที่จะจัด ทําตั วนี้
ขึ้น มาได คื อ ออกแบบใหไ ม เ กิน กํ า ลัง ความสามารถของท อ งถิ่ น เพื่อ ที่ ว า เงิ น ทองจะได ห มุน เวี ย น
อยูในบานเมืองเรา และอีกอยางหนึ่งในเรื่องของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก็มีหลายสายนะครับ ในแบบนี้
ใชคําวา คอนกรีตเสริมเหล็ก แตในประมาณการใชคําวา ผิวทางปอรตแลนดซีเมนต หนา 15 เซนติเมตร
ผมก็ ทํ า งานในด า นนี้ ม านาน แต ไ ม เ คยได ยิ น ข อ ความแบบนี้ ผิ ว ทางปอร ต แลนด ซี เ มนต หนา
15 เซนติเมตร ซึ่งจริง ๆ แลวก็นาจะเขียนวา ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ ผมก็ไมรูวาสํานักการชาง
ไปบัญญัติศัพท บัญญัติขอความนี้ขึ้นมาเองหรืออยางไร ก็ขอฝากดวยนะครับ ถาหากวา หลังประชุม
เสร็จแลวไดพบกับผม ก็ชวยบอกผมหนอย จะไดเปนความรูนะครับ ผิวทางปอรตแลนดซีเมนต หนา
15 เซนติ เ มตร สุ ด ท า ยนี้ ก ารเห็ น ด ว ยกั บ 15 โครงการ ผมก็ ฝ ากในเรื่ อ งที่ผูอภิปรายกอนหน า นี้
นายแพทยวัฒนาฯ ที่ไดหวงเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน เนื่องจากมีโครงการออกมาพรอม ๆ กัน
และโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ถนนที่ ส ร า งใหม เ ชื่ อ มกั บ ของเก า นั้ น จะมี ค วามต า งระดั บ อยู น ะครั บ
ซึ่งรถจักรยานยนตมักที่จะเสียหลักหกลมไดนะครับ เพราะฉะนั้น ขอฝากหนอยถาในประมาณการไมมี
การเชื่อมตอ ซึ่งเรียกวาสโลบนี้ ก็ขอใหเพิ่มในรายการในสัญญากอสรางดวยนะครับ เพื่อใหการใชงาน
ถนนที่จะสรางมาใหมนี้ จะไดเปนไปดวยความเรียบรอย ไมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีทานอื่นอีกไหมครับ ไมมีนะครับ
ฝายบริหารมีอะไรจะเพิ่มไหมครับ เชิญครับ
นายกิต ติภู มิ นามวงค นายกเทศมนตรี นครลําปาง กราบเรียนทา นประธานฯ ที่เ คารพ
และทานสมาชิกสภาผูท รงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง
คงขอใชเ วลาเล็กนอยชี้แจงในประเด็นที่ 1 ในเรื่องความจําเปนเรงดวนที่วาทําไมตองใชเงินสะสมทั้ง
15 โครงการ จริง ๆ แล ว ฝ า ยบริ ห ารก็ ไ ด ตั้ ง งบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน สิ่ ง ก อ สร า ง
ในงบประมาณป 2563 ไวระดับหนึ่งแลว ที่จําเปนจะตองจายเงินสะสมในโครงการทั้ ง 15 โครงการนี้
เพราะวาขณะนี้มันเปนความเรงดวน เหมือนที่สมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายกัน ประเด็นที่ 2 ก็คือ ภายใต
ความเร ง ด ว นตรงนี้ พอดี สํ า นั ก การชา งมี แ บบแปลนเรีย บรอ ยแล ว หลั ง จากการลงมติ ก็ ส ามารถ
จะดํ า เนิ น การได ทั น ที และที่ สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ซึ่ ง จะเป น รู ป แบบของการนํ า เสนอญั ต ติ ใ หม
และโครงการใหมซึ่งจะแนบ Road Map ของแตละโครงการมาใหทานพิจารณาดวย ซึ่ง ถาไมมีอะไร
เปลี่ยนแปลง ไมมีอะไรที่นอกเหนือจากแบบประมาณการนี้แลว คิดวานาจะเรงดํ าเนินการไดดีกวา
และเร็วกวาที่กําหนดเอาไว สวนถัดมา ตองขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่มีความกังวล และใหขอเสนอแนะ
ประเด็น ที่ 1 ในเรื่องของความปลอดภัย ผมในฐานะนายกเทศมนตรีจ ะไดกํ าชับ คณะทํางานของผม
ให เ น น ในเรื่ อ งของความปลอดภั ย ประเด็ น ที่ 2 ก็ คื อ เรื่ องของไหล ถ นน คิ ด ว า เมื่ อ สมาชิ ก สภาฯ

ใหความสนใจขนาดนี้ เราก็คงปลอยทิ้งไปไมได คงจะเอาประเด็นดังกลาวมาพิจารณา และดําเนินการ
เพื่อไมใหเกิดปญหาตามมาภายหลัง ผมคิดวาทั้ง 15 โครงการ ก็คงเปนโครงการที่มีประโยชนตอพี่นอง
ประชาชนดวยความเรงดวนและผานตามขั้นตอนทุกอยาง ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายอีก
หรือไม ไมมีน ะครับ ฝายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะปดการ
อภิป ราย และจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติขอ 5.2 เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมของ
เทศบาลนครลํ า ปางเพื่ อการบริ ก ารชุ มชนและสั งคม ดา นโครงสร างพื้น ฐาน จํา นวน 15 โครงการ
เปนจํานวนเงิน 16,945,000 บาท (สิบหกลานเกาแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน) ผมจะขอมติจากที่ประชุมฯ
เปนรายโครงการนะครับ
ลําดับที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนสุขสวัสดิ์ 4
ซอยขางบานเลขที่ 89 ถึ ง บ า นเลขที่ 83 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 7.00
เมตร ยาวประมาณ 71 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร
ความยาวรวมบอพัก ประมาณ 71 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 10 ลําดับที่ 8 งบประมาณ 525,000 บาท
(หาแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน)
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมาชิ ก ฯ ท า นใดเห็น ชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิก ฯ ทานใดไมเ ห็น ชอบ
โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล
นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดค า ที่ ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอยขางบานเลขที่
89 ถึงบานเลขที่ 83 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 7.00 เมตร ยาวประมาณ 71 เมตร
หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 71 เมตร
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบั บ แก ไ ข หน า ที่ 10 ลํา ดั บ ที่ 8 งบประมาณ 525,000 บาท (หาแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน),
ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสียง 1 คน

ลําดับที่ 2 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ า ถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนสุขสวัสดิ์ 1
ซอย 18 โดยทําการกอ สรางถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 7.00 เมตร ยาวประมาณ 69 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร อ มวางท อ ระบายน้ํ า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบ อ พั ก
ประมาณ 69 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบั บ แก ไ ข หนาที่ 11 ลําดับที่ 9 งบประมาณ 507,000 บาท (หาแสน
เจ็ดพันบาทถวน)
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมาชิ ก ฯ ท า นใดเห็ น ชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ
นายกิต ติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิก ฯ ทานใดไมเ ห็น ชอบ
โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล
นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 18 โดยทํา
การกอสรางถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 7.00 เมตร ยาวประมาณ 69 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวาง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพัก ประมาณ 69 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 11
ลําดับที่ 9 งบประมาณ 507,000 บาท (หาแสนเจ็ดพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสียง 1 คน
ลําดับ ที่ 3 แผนงานเคหะชุ มชน งานไฟฟ าถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอ สรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนนากวม
ซอย 4 ตั้งแตบานเลขที่ 26 ถึงบานเลขที่ 37 โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ
2.80 - 4.50 เมตร ยาวประมาณ 208 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ มวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด 0.40 เมตร ความยาว รวมบอพักประมาณ 208 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 12 ลําดับที่ 10
งบประมาณ 1,188,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถวน)
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมาชิ ก ฯ ท า นใดเห็ น ชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิก ฯ ทานใดไมเ ห็น ชอบ
โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล
นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่ ง สาธารณู ป โภค รายการ โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนและท อ ระบายน้ํ า ถนนนาก ว ม ซอย 4 ตั้ ง แต
บานเลขที่ 26 ถึงบานเลขที่ 37 โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 2.80 - 4.50 เมตร
ยาวประมาณ 208 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบอพักประมาณ 208 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 12 ลําดับที่ 10 งบประมาณ 1,188,000 บาท (หนึ่งลาน
หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสียง 1 คน
ลําดับ ที่ 4 แผนงานเคหะชุ มชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูป โภค รายการ โครงการปรับ ปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนบุญโยง
ซอยข างวัด ศรี บุญ โยง ถึ งถนนปงสนุก ขางบานเลขที่ 210 โดยทําการปรั บ ปรุงถนน ค.ส.ล.
กว า งประมาณ 3.00 - 8.50 เมตร ยาวประมาณ 298 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว รวมบอพักประมาณ 298 เมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข
หนาที่ 13 ลําดับที่ 11 งบประมาณ 1,891,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนเกาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมาชิ ก ฯ ท า นใดเห็น ชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิก ฯ ทานใดไมเ ห็น ชอบ
โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล
นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ า ถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนบุญโยง ซอยขางวัดศรีบุญโยง
ถึงถนนปงสนุก ขางบานเลขที่ 210 โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 3.00 - 8.50 เมตร
ยาวประมาณ 298 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบอพักประมาณ 298 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 13 ลําดับที่ 11 งบประมาณ 1,891,000 บาท (หนึ่งลาน
แปดแสนเกาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสียง 1 คน
ลําดับ ที่ 5 แผนงานเคหะชุ มชน งานไฟฟ าถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนอนุสาวรีย
ตั้งแตบานเลขที่ 58 ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ
3.00 - 5.00 เมตร ยาวประมาณ 269 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
0.60 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 269 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครลํ าปาง ตามแผนพั ฒ นาท องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบั บ แก ไ ข หน าที่ 14 ลํ าดั บ ที่ 12
งบประมาณ 1,819,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนหนึ่งหมื่นเกาพันบาทถวน)
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมาชิ ก ฯ ท า นใดเห็น ชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิก ฯ ทานใดไมเ ห็น ชอบ
โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล
นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนอนุสาวรีย ตั้งแตบานเลขที่ 58
ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 3.00 - 5.00 เมตร
ยาวประมาณ 269 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ความยาว
รวมบอพักประมาณ 269 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 14 ลําดับที่ 12 งบประมาณ 1,819,000 บาท (หนึ่งลาน
แปดแสนหนึ่งหมื่นเกาพันบาทถวน), ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสียง 1 คน
ลําดับ ที่ 6 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดค าที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนทาตนเกี๋ยง
ตั้งแตขางบานเลขที่ 8/5 ถึงถนนชางแตม ซอย 1 บานเลขที่ 17/2 โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
กว า งประมาณ 1.50 - 6.00 เมตร ยาวประมาณ 415 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว รวมบอพักประมาณ 231 เมตร และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข
หนาที่ 15 ลําดับที่ 13 งบประมาณ 1,944,000 บาท (หนึ่งลานเกาแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถวน)

นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมาชิ ก ฯ ท า นใดเห็ น ชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ
นายกิต ติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิก ฯ ทานใดไมเ ห็น ชอบ
โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล
นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่ ง สาธารณู ป โภค รายการ โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนและท อ ระบายน้ํา ถนนท า ต น เกี๋ ย ง ตั้ ง แต
ข า งบานเลขที่ 8/5 ถึงถนนชางแตม ซอย 1 บานเลขที่ 17/2 โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ
1.50 - 6.00 เมตร ยาวประมาณ 415 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40
เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 231 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 15 ลําดับที่ 13 งบประมาณ 1,944,000
บาท (หนึ่งลานเกาแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสียง 1 คน
ลําดับ ที่ 7 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดค าที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
ค า ก อ สร า งสิ่ ง สาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและบอพัก ซอยรมโพธิ์ ตั้งแต
บ า นเลขที่ 123 ถึงบานเลขที่ 129 และบ า นเลขที่ 133 โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวาง
ประมาณ 4.00 - 5.00 เมตร ยาวประมาณ 180 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับแกไข หนาที่ 16 ลําดับที่ 14 งบประมาณ 994,000 บาท (เกาแสนเกาหมื่นสี่พันบาทถวน)
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมาชิ ก ฯ ท า นใดเห็ น ชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ
นายกิต ติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิก ฯ ทานใดไมเ ห็น ชอบ
โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล
นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่ ง สาธารณู ป โภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและบอพัก ซอยร ม โพธิ์ ตั้งแตบานเลขที่ 123 ถึง
บานเลขที่ 129 และบานเลขที่ 133 โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.00 - 5.00 เมตร
ยาวประมาณ 180 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 16 ลําดับที่ 14
งบประมาณ 994,000 บาท (เกาแสนเกาหมื่นสี่พันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสียง 1 คน
ลําดับ ที่ 8 แผนงานเคหะชุ มชน งานไฟฟ าถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนประตูตาล ตั้งแตบานเลขที่ 53 ถึง
ถนนประตูตาล ซอย 3 บานเลขที่ 92/1 โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ
4.00 - 5.80 เมตร ยาวประมาณ 628 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับแกไข หนาที่ 17 ลําดับที่ 15 งบประมาณ 1,412,000 บาท (หนึ่งลานสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน)
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมาชิ ก ฯ ท า นใดเห็น ชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิก ฯ ทานใดไมเ ห็น ชอบ
โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล
นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่งสาธารณู ป โภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนประตูตาล ตั้งแตบานเลขที่ 53 ถึงถนนประตูตาล
ซอย 3 บานเลขที่ 92/1 โดยทําการเสริม ผิว แอสฟล ตค อนกรีต กวางประมาณ 4.00 - 5.80 เมตร
ยาวประมาณ 628 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 17 ลําดับที่ 15
งบประมาณ 1,412,000 บาท (หนึ่งลานสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน), ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสียง 1 คน
ลําดับ ที่ 9 แผนงานเคหะชุ มชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร าง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงทางเทา ถนนบุญวาทย (คายทหาร)
ฝงตรงขามรานอาหารตาลเดี่ยว ตั้งแตบานเลขที่ 119 ถึงบานเลขที่ 62 โดยทําการปรับปรุงทางเทา
กวาง 0.50 - 4.00 เมตร ยาวประมาณ 356 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครลํ าปาง ตามแผนพั ฒนาท อ งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ แกไ ข หนาที่ 18 ลําดั บ ที่ 16
งบประมาณ 616,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน)
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมาชิ ก ฯ ท า นใดเห็น ชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ

นายกิต ติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิก ฯ ทานใดไมเ ห็น ชอบ
โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล
นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงทางเทา ถนนบุญวาทย (คายทหาร) ฝงตรงขามรานอาหาร
ตาลเดี่ยว ตั้งแตบานเลขที่ 119 ถึงบานเลขที่ 62 โดยทําการปรับปรุงทางเทา กวาง 0.50 - 4.00 เมตร
ยาวประมาณ 356 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบั บ แก ไ ข หน า ที่ 18 ลํา ดั บ ที่ 16 งบประมาณ 616,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่น
หกพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสียง 1 คน
ลําดับที่ 10 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูป โภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนบานดง
ซอยขางบานเลขที่ 68 ถึงถนนบานดงพัฒนา ขางบานเลขที่ 6/1 โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
กวางประมาณ 3.00 - 4.00 เมตร ยาวประมาณ 344 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา
ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 344 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 19
ลําดับที่ 17 งบประมาณ 2,073,000 บาท (สองลานเจ็ดหมื่นสามพันบาทถวน)
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมาชิ ก ฯ ท า นใดเห็ น ชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิก ฯ ทานใดไมเ ห็น ชอบ
โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล
นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนบานดง ซอยขางบานเลขที่ 68
ถึงถนนบานดงพัฒนา ขางบานเลขที่ 6/1 โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 3.00 - 4.00
เมตร ยาวประมาณ 344 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร
ความยาวรวมบ อ พัก ประมาณ 344 เมตร และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลํ า ปาง
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 19 ลําดับที่ 17 งบประมาณ 2,073,000
บาท (สองลานเจ็ดหมื่นสามพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสียง 1 คน

ลําดับที่ 11 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูป โภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนบานดง
ซอย 3 ตั้งแตบานเลขที่ 183 ถึงบานเลขที่ 18/1 โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ
2.80 - 5.20 เมตร ยาวประมาณ 264 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ มวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 264 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 20 ลําดับที่ 18
งบประมาณ 1,509,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนเกาพันบาทถวน)
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมาชิ ก ฯ ท า นใดเห็ น ชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ
นายกิต ติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิก ฯ ทานใดไมเ ห็น ชอบ
โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล
นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนบานดง ซอย 3 ตั้งแตบานเลขที่
183 ถึงบานเลขที่ 18/1 โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 2.80 - 5.20 เมตร ยาวประมาณ
264 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพัก
ประมาณ 264 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 20 ลําดับที่ 18) งบประมาณ 1,509,000 บาท (หนึ่งลานหาแสน
เกาพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสียง 1 คน
ลําดับที่ 12 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนบานดงไชย
ซอย 4 ตั้งแตบานเลขที่ 68/6 ถึงบานเลขที่ 68/4 โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ
2.80 - 6.00 เมตร ยาวประมาณ 283 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอ พักประมาณ 283 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 21
ลําดับที่ 19 งบประมาณ 1,579,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน)
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมาชิ ก ฯ ท า นใดเห็ น ชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ

นายกิต ติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิก ฯ ทานใดไมเ ห็น ชอบ
โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล
นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่งสาธารณูป โภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนบา นดงไชย ซอย 4 ตั้งแต
บานเลขที่ 68/6 ถึงบานเลขที่ 68/4 โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 2.80 - 6.00 เมตร
ยาวประมาณ 283 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบอพักประมาณ 283 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 21 ลําดับที่ 19 งบประมาณ 1,579,000 บาท (หนึ่งลาน
หาแสนเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสียง 1 คน
ลําดับที่ 13 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
ค ากอ สรางสิ่งสาธารณูป โภค รายการ โครงการปรับ ปรุงถนนและทอ ระบายน้ํา ถนนไฮเวย
ลําปาง - งาว ซอย 6 ตั้งแตขางบานเลขที่ 55 ถึงบานเลขที่ 51 โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
กวางประมาณ 4.20 - 4.80 เมตร ยาวประมาณ 59 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 59 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 22
ลําดับที่ 20 งบประมาณ 336,000 บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถวน)
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมาชิ ก ฯ ท า นใดเห็ น ชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ
นายกิต ติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิก ฯ ทานใดไมเ ห็น ชอบ
โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล
นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่ ง สาธารณู ป โภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนไฮเวยลําปาง - งาว ซอย 6
ตั้งแตขางบานเลขที่ 55 ถึงบานเลขที่ 51 โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.20 - 4.80
เมตร ยาวประมาณ 59 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความ
ยาวรวมบ อ พั ก ประมาณ 59 เมตร และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลํ า ปาง ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 22 ลําดับที่ 20 งบประมาณ 336,000 บาท
(สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสียง 1 คน
ลําดับที่ 14 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนสุขสวัสดิ์ 4
ซอยขางบานเลขที่ 91 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 53 เมตร
หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 53 เมตร
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับแกไข หนาที่ 23 ลําดับที่ 21 งบประมาณ 343,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถวน)
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมาชิ ก ฯ ท า นใดเห็ น ชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ
นายกิต ติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิก ฯ ทานใดไมเ ห็น ชอบ
โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล
นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอยขางบานเลขที่ 91
โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 53 เมตร หนา 0.15 เมตร
พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 53 เมตร และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 23
ลําดับที่ 21 งบประมาณ 343,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสียง 1 คน
ลําดับที่ 15 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการกอสรางถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่
79/1 ถึงบานเลขที่ 138 โดยทําการกอสรางถนนแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 2.20 - 4.00 เมตร
ยาวประมาณ 114 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง
ตามแผนพั ฒนาท องถิ่ น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบั บแก ไข หน าที่ 24 ลํ าดั บ ที่ 22 งบประมาณ
209,000 บาท (สองแสนเกาพันบาทถวน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ

นายกิต ติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิก ฯ ทานใดไมเ ห็น ชอบ
โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล
นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการกอสรางถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่ 79/1 ถึงบานเลขที่
138 โดยทําการกอสรางถนนแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 2.20 - 4.00 เมตร ยาวประมาณ 114
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 24 ลําดับที่ 22 งบประมาณ 209,000 บาท (สองแสน
เกาพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสียง 1 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขณะนี้เวลา 12.40 น. ผมขอพัก
การประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง ครับ และจะเริ่มประชุมตอจากนี้ ในเวลา 13.40 น. ครับ

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.40 น.
เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
นายกิ ต ติ จิ ว ะ สั น ติ ก า ร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ต อ น นี ้ ไ ด เ ว ล า ต า ม ที่
นัดหมายแลว และสมาชิกครบองคประชุม ผมจะเริ่มการประชุมตอนะครับ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องที่เสนอใหม
5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเป นรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน
หมวดค า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง ประเภทค า ก อ สร า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค จํ า นวน 7 โครงการ
เปนจํานวนเงิน 15,642,000 บาท (สิบหาลานหกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถวน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม
ขอ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไปตั้ ง จ า ยเป น รายการใหม ในแผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ า ถนน งบลงทุ น หมวดค า ที่ ดิ น
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 7 โครงการ เปนจํานวนเงิน 15,642,000
บาท (สิบหาลานหกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถวน) เชิญ ผูเสนอ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ
ทานสมาชิกสภาฯ ทุก ทา น กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีน ครลํา ปาง ผูไดรั บ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ

ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจาย
เป น รายการใหม ในแผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ า ถนน งบลงทุ น หมวดค า ที่ ดิ น และ
สิ่ งก อสร าง ประเภทคา กอ สรา งสิ ่ง สาธารณูป โภค จํ า นวน 7 โครงการ เปน จํา นวนเงิน
15,642,000 บาท (สิบหาลานหกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถวน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข าพเจ า นายกิ ตติ ภู มิ นามวงค นายกเทศมนตรี นครลํ าปาง ขอเสนอญั ตติ ขออนุ มั ติ โอนเงิ น
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรา ง ประเภทคากอสรา งสิ่ง สาธารณูป โภค
จํา นวน 7 โครงการ เปน จํานวนเงิน 15,642,000 บาท (สิบ หา ลา นหกแสนสี่หมื่น สองพัน บาทถ วน)
ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เทศบาลมีห นา ที่จัด ทํา บริก ารสาธารณะ ใหมีแ ละบํา รุง ทางบกและทางน้ํา ในเขตเทศบาล
นครลําปาง ใหเปนไปโดยเรียบรอยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2562 มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (2) อันเปนการบริก ารชุมชนและ
สังคมดานการสาธารณูปโภค เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแกไข ของเทศบาล
นครลําปาง จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจา ยเปน
รายการใหม ในแผนงานเคหะและชุม ชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคา ที่ดิน และสิ่ง กอ สรา ง
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 7 โครงการ เปนจํานวนเงิน 15,642,000 บาท (สิบหาลาน
หกแสนสี่ ห มื่ น สองพั น บาทถ ว น) สํ า นัก การชา ง ทั้ ง นี้ การโอนเงิ น งบประมาณรายจ า ยในหมวด
คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งก อสราง ที่ทําใหลัก ษณะ ปริม าณ คุณ ภาพเปลี่ย น หรือโอนไปตั้งจา ยเป น
รายการใหม ใหเ ปน อํา นาจอนุมัติข องสภาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธี การ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27

เหตุผล
เนื่ องจากในเขตเทศบาลนครลํ าปาง ยังมี ถนนหลายสายทางที่ มี สภาพชํ ารุดเสี ยหาย ขาดการ
ปรับปรุงสภาพผิวจราจรใหดีมีสภาพพรอมใชงานมาเปนเวลานาน ถนนบางซอยไมมีทอระบายน้ํา เมื่อเกิด
ฝนตกจะเกิดปญหา น้ําทวมขังในบริเวณนั้น ทําใหประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรไปมาเดินทางไมสะดวก

และอาจเกิด อุบัติเ หตุแ กชีวิต และทรัพยสินได จึง สมควรที่จะทําการปรับ ปรุง ถนน เพื่อใหป ระชาชน
ผูใชเสนทางมีความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตามมาตรฐานดานวิศวกรรมจราจร จึงขออนุมัติ
โอนเงิน งบประมาณรายจ าย ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้ง จา ยเปน รายการใหม จํ านวน
7 โครงการ เปนจํานวนเงิน 15,642,000 บาท (สิบหาลานหกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถวน) รายละเอียด
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเอกสารแบบแปลน ประมาณ
ราคากอสราง ตามเอกสารประกอบการเสนอญัตติที่แนบมาพรอมนี้
/ลําดับที่ 1

65
ลํา ดั บ

แผนงาน/งาน

หมวด/ประเภท

รายการ

ที่
1

งบประมาณ
(บาท)

แผนงานเคหะชุ มชน/ คาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการปรับปรุงถนนพระแก ว ตั้ งแต บานเลขที่ 51 ถึ งบานเลขที่ 57
งานไฟฟาถนน

คาก อสราง

- โดยทําการเสริมผิ วแอสฟลต คอนกรีต กว างประมาณ 7.20-10.00 เมตร ยาวประมาณ

สิ่ งสาธารณูปโภค

207 เมตร หนาเฉลี่ ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของ

1,215,000

เทศบาลนครลํา ปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก ไข หน าที่ 3
ลํา ดั บที่ 1
2

แผนงานเคหะชุ มชน/ คาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการปรับปรุงถนนมนตรี ตั้ งแต ถนนสุ เรนทร ถึ งถนนทาคราวน อย
งานไฟฟาถนน

คาก อสราง

- โดยทําการเสริมผิ วแอสฟลต คอนกรีต กว างประมาณ 8.00-10.00 เมตร ยาวประมาณ

สิ่ งสาธารณูปโภค

800 เมตร หนาเฉลี่ ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของ

3,571,000

เทศบาลนครลํา ปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก ไข หน าที่ 4
ลํา ดั บที่ 2
3

แผนงานเคหะชุ มชน/ คาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการปรับปรุงถนนลู กเสื อ ตั้ งแต ถนนทาคราวน อย ถึ งถนนมนตรี
งานไฟฟาถนน

คาก อสราง

- โดยทําการเสริมผิ วแอสฟลต คอนกรีต กว างประมาณ 9.00-10.50 เมตร ยาวประมาณ

สิ่ งสาธารณูปโภค

590 เมตร หนาเฉลี่ ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลํา ปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก ไข หน าที่ 5
ลํา ดั บที่ 3

3,467,000

หมายเหตุ

ลํา ดั บ

แผนงาน/งาน

หมวด/ประเภท

รายการ

ที่
4

งบประมาณ
(บาท)

แผนงานเคหะชุ มชน/ คาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการก อสรางวางทอระบายน้ํา พรอมทางเทา และขยายถนน ค.ส.ล. ถนนปาขาม
งานไฟฟาถนน

คาก อสราง

(หลั งวิ ทยาลั ยพยาบาล) ตั้ งแต ถนนปาขาม ถึ งถนนสนามบิน

สิ่ งสาธารณูปโภค

- โดยทําการก อสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร ความยาวรวมบอพัก

2,827,000

ประมาณ 214 เมตร พรอมทางเทา กว างประมาณ 2.00 เมตร ยาวประมาณ 207 เมตร
ขยายถนน ค.ส.ล. กว างประมาณ 3.00-3.50 เมตร ยาวประมาณ 214 เมตร หนา
0.15 เมตร และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลํา ปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่ น
(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก ไข หน าที่ 6 ลําดั บที่ 4
5

แผนงานเคหะชุ มชน/ คาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนกํา แพงเมือง ตั้ งแต บานเลขที่ 2
งานไฟฟาถนน

คาก อสราง

ถึ งบานเลขที่ 92

สิ่ งสาธารณูปโภค

- โดยทําการเสริมผิ วแอสฟลต คอนกรีต กว างประมาณ 4.00-6.80 เมตร ยาวประมาณ
978 เมตร หนาเฉลี่ ย 0.05 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร
ความยาวรวมบอพักประมาณ 200 เมตร และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
ลํา ปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก ไข หน าที่ 7 ลํา ดั บที่ 5

2,722,000

หมายเหตุ

ลํา ดั บ

แผนงาน/งาน

หมวด/ประเภท

รายการ

ที่
6

งบประมาณ
(บาท)

แผนงานเคหะชุ มชน/ คาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการปรับปรุงถนนนาก วม ตั้ งแต บริเวณหน าวั ดนาก วมใต ถึ งบานเลขที่ 330
งานไฟฟาถนน

คาก อสราง

- โดยทําการเสริมผิ วแอสฟลต คอนกรีต กว างประมาณ 5.00-10.00 เมตร ยาวประมาณ

สิ่ งสาธารณูปโภค

380 เมตร หนาเฉลี่ ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของ

1,381,000

เทศบาลนครลํา ปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก ไข หน าที่ 8
ลํา ดั บที่ 6
7

แผนงานเคหะชุ มชน/ คาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนพระบาท ซอย 6 ตั้ งแต บานเลขที่ 59
งานไฟฟาถนน

คาก อสราง

ถึ งบานเลขที่ 47/1

สิ่ งสาธารณูปโภค

- โดยทําการก อสรางถนน ค.ส.ล. กว างประมาณ 3.00-4.00 เมตร ยาวประมาณ 86

459,000

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบอพักประมาณ 86 เมตร และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลํา ปาง
ตามแผนพัฒนาทองถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก ไข หน าที่ 9 ลํา ดั บที่ 7
รวมงบประมาณทั้งสิ้ น

15,642,000

หมายเหตุ

68
ดังนั้น จึงขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจา ยเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง สิ่งสาธารณูปโภค
จํา นวน 7 โครงการ เปน จํานวนเงิน 15,642,000 บาท (สิบ หา ลา นหกแสนสี่หมื่น สองพัน บาทถ วน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27 ตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค
ผูเสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง กอนที่ทานสมาชิกจะอภิปราย
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับระเบียบ
วาระที่ 5 ในขอ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ตามญัตติที่ทางผูเสนอญัตติไดแถลงไปเมื่อสักครูนี้ ผมมีระเบียบ
ที่เกี่ยวของที่จะเรียนแจงตอที่ประชุม เพื่อใชประกอบในการพิจารณาของญัตติดังกลาว ก็คือ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมขอ 27 ซึ่งบั ญ ญั ติ หลักการไว ว า “การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น” ญั ต ติดังกลาวก็เปนญัตติเกี่ยวกับกิจการสภา ซึ่งที่ประชุมสภาจะตองพิจารณา
แลว ลงมติว า อนุมัต ิห รือ ไมอ นุม ัติ ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยที ่ไ ดนํา เรีย นไปเมื่อ สัก ครู
เมื่อ ที่ประชุมเขาใจระเบียบเปนที่เรียบรอยแลว จากนี้ไปผมนําเรียนทานประธานฯ ไดนําปรึกษาหารือ
เพื่อใหที่ประชุมแหงนี้ไดพิจารณาและทําการลงมติเปนลําดับตอไปครับ
นายกิตติ จิวะสั นติการ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ในญั ต ตินี้ จะมีส มาชิ กทา นใด
อภิปรายหรือไมครับ เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง กราบเรี ย นท า น
ประธานสภาฯ ที่เ คารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง
สําหรับญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจา ย ไปตั้งจายเปน รายการใหมนั้น ในโครงการ 7 โครงการ
ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงถนน 7 สาย วงเงินประมาณสิบหาลานเศษนั้น ผมก็คิดวาไมมีปญหาในเรื่องการ
ใหความเห็นชอบ เพราะถนนหลายสายนี้ก็เปนถนนที่มีความสําคัญ และอยูกลางเมือง แตอยางไรก็ดี
ตามที่ไดกราบเรียนในญัตติที่แลววา ยังไมไดรับคํายืนยันจากผูเสนอญัตติเลยวา ในระหวางการกอสราง

ก็ดีหรือทําเสร็จแลวนั้น ทานไดมีการหาแนวทางปองกัน แกไขการที่จะเกิดอุบัติเหตุตอชีวิตและทรัพยสิน
ของพี่ นองประชาชนในเขตของเราอยา งไรบ าง โดยเฉพาะถนนหลายสายที่เ ป นแอสฟล ตค อนกรี ต
ถาดูจากรายละเอีย ดประกอบแบบงบประมาณดังกลา วแลว ก็ชัดเจนไมมีร ายการหิน คลุก ไหลท าง
ซึ่งผิดกับเสนที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ ค.ศ.ล. ซึ่งตรงนั้นจะพูดชัดเจนวา มีคาใชจายเรื่องของหิน
คลุกไหลทาง ซึ่งผมคิดวาเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งที่ควรจะไดรับคํายืนยันเพื่อใหพวกเราไดสบายใจวา
ทํา แลวจะไมเกิดผลกระทบในทางที่เสียหายตอชีวิตรางกายผูคน รวมทั้งทรัพยสินตาง ๆ ดวย ก็จะได
เปนเรื่องที่ดีตอไปครับ ขออนุญาตนําเรียนเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิ ต ต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จากญัตติที่ผูบริหารเสนอ
ขอโอนงบประมาณรายจาย ประจําป 2562 มาตั้งจายเปนรายการใหมตามขอ 27 ผมดูจ ากหลักการ
และเหตุผลแลวก็ มีความจํา เปนจริง ๆ ที่จะตองทํ า ถนนทุก สายใน 7 โครงการนี้มีค วามสําคัญ มาก
ผมขอยกตั ว อย า งสั ก สองโครงการ โครงการที่ 4 โครงการก อ สร า งท อระบายน้ํ า พร อ มทางเท า
และขยายถนน ค.ศ.ล. ถนนปาขาม (หลังวิทยาลัยพยาบาล) ตั้งแตถนนปาขามถึงสนามบิน ตรงนี้ก็มี
ความจํา เปน ตองทําครับ จากที่ผมไดพบปะชาวบานบอกวาตรงนี้เปนคูน้ํา ระยะทาง 100 กวาเมตร
ถาเราวางทอเสร็จและทําพื้นถนนใหกวางขึ้นก็จะเปนประโยชนตอชุมชน เปนประโยชนตอผูมาใชบริการ
วิทยาลัยพยาบาล และโรงพยาบาลตาง ๆ ดวยนะครับ และอีกโครงการหนึ่งที่อยูในเขตของผม ก็คือ
โครงการปรับ ปรุงถนนนากว ม ตั้งแตบ ริเ วณหนาวัด นากว มใต ถึง บา นเลขที่ 330 โดยการเสริมผิว
แอสฟล ตค อนกรีต ระยะทาง 380 เมตร ผมอยูในพื้นที่ตลอด ชาวบานสวนมากจะเปน พอคาแมคา
เขาได แ จ ง ผมมาตลอดว า ถนนเส น นี้ ห มดสภาพ และเมื่ อ ผมไปดู ก็ ห มดสภาพจริ ง ๆ พื ้ น ผิ ว ถนน
ยางมะตอยสรางมานานราว 20 ป ก็มีการปะ ผุ บอย แมคาที่เอาของมาขายฝาหมอกระเด็นกระดอน
บ า ง ผมได รั บ การร อ งเรี ย นจากชาวบ า นประจํา ผมขอขอบคุ ณ ฝา ยบริห ารที่ไ ด เ ห็น ความสํ า คั ญ
ทําถนนเสนนี้ แตผมอยากฝากทานประธานฯ ผานไปยังฝายบริหาร คือ พื้นตรงนี้จะเปนพื้นดินที่ออน
ขอให บ ดอั ด สั ก นิ ด หนึ่ ง ได ห รื อ ไม ค รั บ การที่ เ ราจะไปยกพื้ น บ อ พั ก ผมอยากจะให บ ดอั ด ตรงนั้ น
เพื่อ ใหแนน เพราะที่ ตรงนี้เ คยติด แมน้ํา มาก อนก็จะเปน พื้นดิน ทราย จะทํา ใหเ ปน หลุม เป นบอบอย
ซึ่ง ผมได ขอความอนุเ คราะหจากทา นปลัด เทศบาลฯ บา ง สํ า นั ก การช า งบ า งใหเ อายางมะตอยไป
ซ อ ม แ ซ ม ผิ ว ถ น น เป น ประจํ า จึ ง อยากให มี ก ารบดอั ด สั ก นิ ด หนึ่ ง ก อ นที่ จ ะเอายางมะตอยไปลง
ส ว นโครงการอื่ น ก็ มี ค วามสํ า คัญ เหมื อ นกั น ผมอยากจะฝากไว ว า เ พื่ อ โอก าส และผลประโยชน
ของชาวบานที่จะไดรับ ขอใหฝา ยบริหารเริ่มทําอยางจริงจังเลยครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง มี ส มาชิ ก ท า นใดจะอภิ ป ราย
อีกหรือไมครับ เชิญ นายจาตุรงค พรหมศร
นายจาตุรงค พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายจาตุ ร งค พรหมศร ในฐานะสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง เกี่ ย วกั บ ญั ต ติ โ อนเงิ น

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสรางนั้น โดยหลักการที่ผมพิจารณาตามญัตติและไดฟงคําแถลงของผูเสนอญัตติแลวผมเห็นวา
โครงการทั้ง 7 โครงการนั้น เปน ภารกิจในอํา นาจหนา ที่ เปน โครงสรางพื้น ฐานมีเจตนาเพื่อพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งผมดูจากญัตติแลวโครงการตาง ๆ ก็อยูในแผน ในเบื้องตนผมเห็นวา
เป นไปตามหลัก การระเบีย บเรื่องการโอนงบประมาณ แตสิ่ง หนึ่ง ที่ผมตองการความชัดเจนในเรื่อง
การโอนงบประมาณรายจายประจําป 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
นั้น ถาเราดูจากรายการยอดเงินงบประมาณของป 2562 ที่เสนอโอนนั้นเห็นวาปรากฏอยูในรายการตาง ๆ
ประมาณ 42 รายการ และถาเราไปพิจารณาในเรื่องบัญชีโอนลดโอนเพิ่มก็เชนเดียวกัน สิ่งที่ผมอยากจะ
กราบเรียนตอทานประธานฯ ผานไปยังผูบริหาร เพื่อใหเกิดความชัดเจน ก็คือ ยอดเงินงบประมาณที่โอน
จากงบประมาณ ป 2562 ดังปรากฏตามรายการที่แนบมาและที่ปรากฏในบัญชีโอนลดและโอนเพิ่มนั้น
ผมตองการความชัดเจนของตัวเลข ซึ่งความชัดเจนที่ผมประสงคจะทราบ ก็คือ ผมตองการใหเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของไดยืนยันวา รายการยอดเงินงบประมาณ ป 2562 ที่ทําญัตติเสนอขอโอนเขามาไปตั้งจายเปน
รายการใหม ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางนั้น เปนยอดเงินที่ถูกตองและมีจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นที่โอน
มาตั้งจายเปนรายการใหม ก็คือ 15,642,000 บาท (สิบหาลานหกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถวน) ฉะนั้น
ผมขอให เ จ า หน า ที่ ก็ ดี หรื อ ทางผู เ สนอญั ต ติ ก็ ดี ต อ งแถลงยื น ยั น ว า ตั ว เลขจากรายการยอดเงิ น
งบประมาณ 2562 ที่ทานขอโอนและที่ปรากฏอยูในบัญชีรายการและบัญชีโอนก็ดี บัญชีลดก็ดี ที่ปรากฏ
อยูในญัตตินี้เปนตัวเลขที่ถูกตอง ผมขอนําเรียนตอทานประธานเพียงเทานี้กอนครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก
หรือไมครับ ไมมีนะครับ เชิญ ฝายบริหาร
นายกิ ต ติภู มิ นามวงค นายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง กราบเ รี ย น ท า น ประธานสภาฯ
ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุ กทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลํ าปาง
กอนอื่นขออนุญาตท านประธานสภาฯ ใหเจา หนา ที่งบประมาณไดชี้แจงยืนยันเรื่องของงบประมาณ
ที่จะโอนมาตั้งจายเปนรายการใหม จํานวนเงินสิบหาลานกวาบาท ใน 7 โครงการ ในประเด็นที่สมาชิกสภา
ผูทรงเกียรติไดใหขอเสนอแนะและขอเปนหวง ตอนนี้ทานปลัดเทศบาลฯ ก็อยูที่นี่ ทานรองปลัดก็อยูที่นี่
ทานผูอํานวยการสํ านั กการชางก็ อยูที่นี่ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของก็อยูที่นี่ ขอเสนอของสมาชิกสภาฯ
ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยูระหวางการกอสรางโครงการตาง ๆ รวมไปถึง
ระหวางการกอสราง ไมวาจะเปนเรื่องของความปลอดภัยในการใชรถใชถนน หรือวาไหลถนนทั้งหลาย
ก็ขอใหเจาหนาที่ที่อยูที่นี่รับเอาขอเสนอแนะของสมาชิกสภาฯ ไปปฏิบัติ และไปวางแผนในโครงการตอ ๆ ไป
เพื่อไมใหเกิดปญหาซ้ําแลวซ้ําเลาอีก ก็ขอใหสมาชิกสภาฯ ไดสบายใจ เพราะวาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ก็ อยูที่นี่แลว ผมเองก็จะติด ตามในเรื่องนี้เ พื่อใหงานออกมาไดดีที่สุด สวนที่สองเรื่องความเรงดว น
ของโครงการ ก็ค งจะเปน ไปตามแผนงานที่ได นําเสนอในครั้งนี้ดวย ก็ คิดวา เมื่อไดรับ การพิจ ารณา
จากสภาฯ แหงนี้ ทางทีมงานก็คงจะนําไปวางแผนในการที่จะจัดซื้อจัดจาง เพื่อที่จะดําเนินการใหไวที่สุด
สุดทาย ก็คือ พี่นองประชาชนที่รอโอกาส ที่รอความหวัง ก็จะไดประโยชนจากโครงการทั้งหมดที่ผาน

การเห็น ชอบของสภาฯ ตอไป เพื่อ ใหเ กิด ความเปนสบายใจอีก ประการหนึ่ง ประการสุด ทา ย ก็ คือ
ในเรื่ อ งของการยื น ยั น รั บ รองงบประมาณ ขออนุ ญ าตท า นประธานสภาฯ มอบให กั บ เจ า หน า ที่
งบประมาณเปนผูชี้แจงในเรื่องนีค้ รับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ปลัดเทศบาล
นายชาตรี สุข ารมย ปลัด เทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทา นประธานสภาฯ ที่เ คารพ
ท า นสมาชิ ก สภาเทศบาล และผู เ ข า ร ว มประชุ ม ที่ เ คารพรั ก ทุ ก ท า น กระผม นายชาตรี สุ ข ารมย
ปลัดเทศบาลนครลํา ปาง ในฐานะเจาหนาที่งบประมาณ ผมขออนุญาตชี้แจงขอสอบถามของสมาชิก
สภาเทศบาล เรื่องแรกเรื่องการโอนงบประมาณ ป 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหมจํานวน 7 โครงการ
ในครั้ง นี้ ผมขอยืน ยัน นะครับ คือ ไดต รวจสอบแล ว วาถู ก ตอง และเป น ไปตามระเบีย บทุก ประการ
ไม วา ยอดเงิน ไมว าหลั ก การตา ง ๆ ขอยืน ยัน ต อที่ป ระชุ มนี้ วา เปน ไปตามระเบี ยบทุ ก ขั้น ตอนครับ
ประเด็ น ที่ ส อง เรื่ อ งโครงการ ทั้ ง จ า ยขาดเงิ น สะสมและโอนไปตั้ ง จ า ยเป น รายการใหม ทั้ ง หมด
ก็ ข อยืนยัน อีก ครั้งหนึ่ ง หลังจากงบประมาณผานเรียบรอยแลว ในขั้น ตอนของระเบีย บพัส ดุก็ต าม
ขั้นตอนการดําเนิน การบริหารโครงการก็ตาม วันนี้เรามีบทเรียนมากมายสําหรับเทศบาลนครลําปาง
ผมเองในฐานะหัวหนาทีมเทศบาลนครลําปาง ในฝายประจํา ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งเราจะถอดบทเรียน
ที่ผานมาไปสูก ารปฏิบัติในอนาคต ก็ขอรับรองวา ในโครงการตาง ๆ เราจะดูแลเรื่องความปลอดภั ย
ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมายที่ตั้งไวใหดีที่สุดและทําใหถูกตองที่สุดครับ สวนเรื่องความลาดเอียงตาง ๆ
ที่ทานไดถ ามมาเป น อีกประเด็ นหนึ่ง ที่เ ราจะกํา ชั บ ทางชางผูควบคุม งาน หรือคณะกรรมการตรวจ
การจางใหปฏิบัติตามระเบียบใหถูก ตอง ทั้งหมดทั้งมวลนี้มาจากใจ ในฐานะของหัวหนาสวนก็ยิน ดี
และขอบคุณทุกทานที่ใหขอติติงในครั้งนี้ ผมจะทําใหดีที่สุดครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายอีก
หรือไม ไมมีน ะครับ ฝายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะปดการ
อภิป ราย และจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติขอ 5.3 เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจา ย ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้ง จา ยเปน รายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน
7 โครงการ เปนจํานวนเงิน 15,642,000 บาท (สิบหาลานหกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถวน) ผมจะขอมติ
จากที่ประชุมฯ เปนรายโครงการนะครับ

ลําดับที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ า ถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนพระแกว ตั้งแตบานเลขที่ 51 ถึง
บานเลขที่ 57 โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 7.20 - 10.00 เมตร ยาว

ประมาณ 207 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 3 ลําดับที่ 1
งบประมาณ 1,215,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหโอนเงินฯ 16 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิก ฯ ทา นใดไมเ ห็นชอบ
ใหโอนเงินฯ โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 16 เสียง อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ า ถนน
หมวดค า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนน
พระแกว ตั้งแตบานเลขที่ 51 ถึงบานเลขที่ 57 โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ
7.20 - 10.00 เมตร ยาวประมาณ 207 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 3
ลําดับที่ 1 งบประมาณ 1,215,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี,
งดออกเสียง 2 คน
ลําดับ ที่ 2 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดค าที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนมนตรี ตั้งแตถนนสุเรนทร ถึงถนน
ทาคราวนอย โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 8.00 - 10.00 เมตร ยาว
ประมาณ 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 4
ลําดับที่ 2 งบประมาณ 3,571,000 บาท (สามลานหาแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวนบาทถวน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหโอนเงินฯ 16 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิก ฯ ทา นใดไมเ ห็นชอบ
ใหโอนเงินฯ โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 16 เสียง อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับ ปรุงถนน
มนตรี ตั้งแตถนนสุเรนทร ถึงถนนทาคราวนอย โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ
8.00 - 10.00 เมตร ยาวประมาณ 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 4
ลํา ดับ ที่ 2 งบประมาณ 3,571,000 บาท (สามลา นหา แสนเจ็ด หมื่น หนึ่ง พัน บาทถว นบาทถว น) ,
ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสียง 2 คน
ลําดับ ที่ 3 แผนงานเคหะชุ มชน งานไฟฟ าถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอ สรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนลูกเสือ ตั้งแตถนนทาคราวนอย
ถึงถนนมนตรี โดยทําการเสริมผิวแอสฟล ตคอนกรีต กวางประมาณ 9.00 - 10.50 เมตร ยาว
ประมาณ 590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 5
ลําดับที่ 3 งบประมาณ 3,467,000 บาท (สามลานสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหโอนเงินฯ 16 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิก ฯ ทา นใดไมเ ห็นชอบ
ใหโอนเงินฯ โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 16 เสียง อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน
หมวดค าที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สรา ง ประเภทค าก อ สรา งสิ่ ง สาธารณูป โภค รายการ รายการ โครงการ
ปรับปรุงถนนลูก เสื อ ตั้งแตถ นนทาคราวนอย ถึ งถนนมนตรี โดยทําการเสริม ผิวแอสฟลตคอนกรีต
กวางประมาณ 9.00 - 10.50 เมตร ยาวประมาณ 590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับแกไข หนาที่ 5 ลําดับที่ 3 งบประมาณ 3,467,000 บาท (สามลานสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) ,
ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสียง 2 คน
ลําดับ ที่ 4 แผนงานเคหะชุ มชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการกอสรางวางทอ ระบายน้ํา พรอมทางเทา และ
ขยายถนน ค.ส.ล. ถนนปาขาม (หลังวิทยาลัยพยาบาล) ตั้งแตถนนปาขาม ถึงถนนสนามบิน
โดยทําการกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ
214 เมตร พรอมทางเทา กวางประมาณ 2.00 เมตร ยาวประมาณ 207 เมตร ขยายถนน ค.ส.ล.

กวางประมาณ 3.00 - 3.50 เมตร ยาวประมาณ 214 เมตร หนา 0.15 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ แกไข
หนาที่ 6 ลําดับที่ 4 งบประมาณ 2,827,000 บาท (สองลานแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหโอนเงินฯ 16 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิก ฯ ทา นใดไมเ ห็นชอบ
ใหโอนเงินฯ โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 16 เสียง อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการกอสรางวางทอ
ระบายน้ํา พรอมทางเทา และขยายถนน ค.ส.ล. ถนนปาขาม (หลังวิทยาลัยพยาบาล) ตั้งแตถนนปาขาม
ถึงถนนสนามบิน โดยทําการกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร ความยาวรวมบอพัก
ประมาณ 214 เมตร พรอมทางเทา กวางประมาณ 2.00 เมตร ยาวประมาณ 207 เมตร ขยายถนน
ค.ส.ล. กวางประมาณ 3.00 - 3.50 เมตร ยาวประมาณ 214 เมตร หนา 0.15 เมตร และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 6 ลําดับที่ 4
งบประมาณ 2,827,000 บาท (สองลานแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสียง 2 คน
ลําดับ ที่ 5 แผนงานเคหะชุ มชน งานไฟฟ าถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนกําแพงเมือง
ตั้งแตบานเลขที่ 2 ถึงบานเลขที่ 92 โดยทําการเสริ ม ผิ ว แอสฟ ล ต คอนกรีต กวางประมาณ
4.00 - 6.80 เมตร ยาวประมาณ 978 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 200 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 7 ลําดับที่ 5
งบประมาณ 2,722,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถวน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหโอนเงินฯ 16 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบ
ใหโอนเงินฯ โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 16 เสียง อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและ
ทอระบายน้ํา ถนนกํา แพงเมือ ง ตั้ง แตบา นเลขที่ 2 ถึ ง บา นเลขที่ 92 โดยทํา การเสริม ผิว แอสฟล ต
คอนกรีต กวางประมาณ 4.00 - 6.80 เมตร ยาวประมาณ 978 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมวาง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 200 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลนคร ลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 7
ลําดับที่ 5 งบประมาณ 2,722,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี,
งดออกเสียง 2 คน
ลําดับ ที่ 6 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดค าที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอ สรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับ ปรุงถนนนากวม ตั้งแตบริเ วณหนาวั ด
นากวมใต ถึงบานเลขที่ 330 โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 5.00 - 10.00 เมตร
ยาวประมาณ 380 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลํ าปาง ตามแผนพัฒนาทอ งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ แกไ ข หนาที่ 8
ลําดับที่ 6 งบประมาณ 1,381,000บาท (หนึ่งลานสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหโอนเงินฯ 16 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบ
ใหโอนเงินฯ โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 16 เสียง อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน
หมวดค า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง ประเภทคากอสรางสิ่ ง สาธารณู ป โภค รายการ โครงการปรับปรุง
ถนนนากวม ตั้งแตบริเวณหนาวัดนากวมใต ถึงบานเลขที่ 330 โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต
กวางประมาณ 5.00 - 10.00 เมตร ยาวประมาณ 380 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอ
พัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับแกไข หนาที่ 8 ลําดับที่ 6 งบประมาณ 1,381,000บาท (หนึ่งลานสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) ,
ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสียง 2 คน
ลําดับ ที่ 7 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดค าที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนพระบาท

ซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่ 59 ถึงบานเลขที่ 47/1 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ
3.00 - 4.00 เมตร ยาวประมาณ 86 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 86 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 9 ลําดับที่ 7
งบประมาณ 459,000 บาท (สี่แสนหาหมื่นเกาพันบาทถวน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนเงินฯ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหโอนเงินฯ 16 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบ
ใหโอนเงินฯ โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 16 เสียง อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและ
ทอระบายน้ํา ถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่ 59 ถึงบานเลขที่ 47/1 โดยทําการกอสรางถนน
ค.ส.ล. กวางประมาณ 3.00 - 4.00 เมตร ยาวประมาณ 86 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 86 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ แกไ ข หนาที่ 9 ลํา ดับ ที่ 7
งบประมาณ 459,000 บาท (สี่แสนหาหมื่นเกาพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสียง 2 คน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ระเบี ย บวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไมครับ เชิญ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค นายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ
ทานสมาชิก สภาฯ ผูท รงเกีย รติทุก ทาน กระผม นายกิต ติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีน ครลํ าปาง
ในนามของคณะผูบริหารทั้งฝายการเมืองและฝายประจํา ตองกราบขอบพระคุณสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุ กทา น ที่ไ ดใ หค วามเห็ นชอบงบประมาณรายจา ยประจํา ป 2563 หลั งจากที่ท างสภาฯ ได อนุ มั ติ
หลั ง จากการประกาศใช ง บประมาณรายจ า ย ประจํ า ป 2563 แล ว ก็ เ ป น หน า ที่ ส ว นที่ ห นึ่ ง ก็ คื อ
การบริห ารจั ด การโครงการต าง ๆ การใช งบประมาณรายจ ายทั้ง หมดภายใต งบประมาณ ใหเ กิ ด
ประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชน สวนในฐานะสมาชิกสภาฯ ก็ไมไดจบสิ้นเพียงที่วา ยกมืออนุมัติใหกับ
ฝายบริหารไปบริหารจัดการ เรายังมีหนาที่ตอพี่นองประชาชน ก็คือ ตองติด ตาม ตรวจสอบ เรงรั ด
โครงการตาง ๆ ใหอยูในขอกฎเกณฑของงบประมาณ ใหอยูในกฎเกณฑของขอ ระเบีย บ กฎหมาย

ซึ่งภารกิจดังกลาว เราคงจะมีรวมกันตอไปเพื่อเกิดประโยชนสูงสุด ตอพี่นองประชาชนในเขตเทศบาล
ทุก ๆ โครงการ ผมเชื่อมั่นวา ถาเรารวมมือรวมใจกันพิทักษติดตามและประสานงาน สิ่งไหนที่ติดขัด
ก็ ประสานงานใหเกิด ประโยชนสูงสุด สิ่งไหนที่ไมดี เราก็แ นะนําปรึกษาหารือกัน สิ่งใดที่ควรจะตอง
ตัด สินใจรว มกัน ก็ก ลับ เขามาสูก ารพิจารณาของสภาฯ ในครั้งตอไป เพื่อประโยชนสูง สุด ของพี่นอง
ประชาชน ผมตองขอกราบขอบพระคุณสมาชิกสภาฯ ทุกทานที่ไดใหความไววางใจผานงบประมาณ
ป 2563 รวมไปถึงการโอนเงินไปตั้งจายเปนรายการใหมตลอดจนถึงการจายขาดเงินสะสม สุดทายของ
โครงการ ก็คือ พี่นองประชาชนที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลนครลําปางภายใต 22.17 ตาราง
กิโลเมตร จะไดรับประโยชนสูงสุดจากงบประมาณ 2563 อยางเทาเทียมกันครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย พงษไพบูลย
นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ กระผม นายสมหมาย พงษ ไ พบู ล ย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จากการที่เราพัก
รับประทานอาหารไปเมื่อสักครู ก็ไดเจอเอกสารเกี่ยวกับศาลหลักเมือง ไดมีโอกาสนั่งอาน ผมอานถึง
หนาที่ 6 เกี่ยวกับความเปนมาของศาลหลักเมือง ในหนังสือนี้บอกวางบประมาณของ ป 2558 เราตั้งไว
ประมาณสองลานกวาบาท ถูกตองหรือไมครับ ถาผมจําไมผิดวา ผมคิดวาเราอนุมัติไปเกาลานบาท
ใชหรือไมครับ แตในหนังสือนี้บอกวาสองลานบาท แลวไมพอ จึงไปจัดตั้งกองทุนพัฒนาศาลหลักเมือง
ตรงนีถ้ ูกตองหรือไมครับ เราจะตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่ง และอีกกรณีหนึ่ง หนาที่ 9 งานเขียนลาย
ทองประตู ศาลหลักเมือง 4 ชุด 8 บาน ในรายละเอียดแบบใหเปนการแกะสลักไมใชหรือครับ ตอนนี้ผม
ไมมีหลักฐานนะครับ แตผมเคยเห็นวาเปนการแกะสลัก แตตรงนี้บอกวาเปนงานเขียน คือ จะไมถูกตอง
กับที่เราอนุมัติงบประมาณไปนะครับตรงนี้ คือ ประเด็นที่สอง ตอไปประเด็นที่สาม คือ คณะกรรมการ
จะตองมีประธาน เลขา เหรัญญิก ไมใชหรือครับ รูปแบบการตั้งกองทุนพัฒนา นาจะมีคณะกรรมการ
ทุกสวน แตหนังสือนี้ไมมีนะครับ มีแตประธานและคณะอนุกรรมการ 16 ทาน ไมรูจะถูกตองหรือไมครับ
เปน ความเห็ นของชาวบา นที่ มาอา นแลวและฝากผมถามในที่ป ระชุ มฯ แหง นี้ อยากใหท านนายกฯ
ตอบเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาก็ไดครับวา เอกสารที่พิมพออกไปแจกถูกตองหรือไม เพราะเขา
ทวงติงมา ขอใหทานนายกฯ ตอบดวยครับ อีกเรื่องหนึ่งครับทานประธานฯ ผมพยายามเปดดูคาใชจาย
ของกองทุนศาลหลักเมืองที่เอามาใช ไมมีรายรับ ไมมีรายจายอะไรเลยหรือครับวา ใชอะไรไปเทาไหร
เพราะในรายการที่มีก ารจัดตั้งตอนรับบริจาค มีเรื่องบานประตู โคมไฟ มีพญานาค แตรายละเอียด
ในหนัง สือ นี้ ไมมีรายละเอียดที่เอาเงิน ไปใชพวกนี้ ก็อ ยากจะถามวา ท านนายกฯ จะตอบไดหรือไม
เราจะไดไปสื่อสารกับทางชาวบานไดนะครับ เพราะชาวบานเขาไมมีโอกาสไดถามตรงนี้ มีแตสมาชิก
สภาฯ ที่มีหนาที่ไดถาม เราจะไดสื่อสารไดถูกตอง ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสัน ติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ทา นนายกฯ ไมต อบนะครับ
การประชุมวันนี้ก็ผานพนไปดวยดีนะครับ ขอบคุณทุกทานที่สละเวลามาประชุมในวันนี้ ผมขอปดการ
ประชุมครับ

เลิกประชุม เวลา 14.25 น.

(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายจาตุรงค พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง

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

หมายเหตุ ที่ประชุมสภาฯ ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2562
ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2562
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

