
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2562 

วันพุธที่ 28 สงิหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
    

รายนามผูเขาประชุม 

  1. นายกติติ จวิะสันตกิาร        ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

  2. จ.ส.อ.สมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

  3. นายจาตุรงค พรหมศร สมาชกิสภาและเลขานุการ 

   สภาเทศบาลนครลําปาง 

 4. นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  5. นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  6. นายสุบนิ ชุมตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

  7. นายนวพัฒน ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   

  8. นายพทิักษ แสนชมภู สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  9. รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจส ี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 10. นางสาวอมลยา เจนตวนชิย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 11. นายสันต ิ เขยีวอุไร สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 12. นายนพดล  ผดุงพงษ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

  13. นายจรูญ เตงิจันตะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 14. นางสุดารัตน บุญมี สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 15. นายสมบูรณ คุรุภากรณ       สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 16. นายวบิูลย ฐานสิรากูล สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

 17. นายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

 18. พันตรวีชิานนท แดงสรอย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 19. นายเกษม ปญญาทอง สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

รายนามผูเขาประชุม (ฝายบรหิาร) 

 1. นายกติติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 2. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 3. นายสุรทัศน พงษนกิร รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 4. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 
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 5. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 6. นางละมัย บุญยง ที่ปรกึษานายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 7. นายสุคนธ อนิเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง  

 8. นายสมภพ สุวรรณปญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 9. นายเผาชัย เทพยศ เลขานุการนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

รายนามผูเขารวมประชุม 

 1. นายชาตรี สุขารมย ปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 2. นางอนิทมาศ สมพงษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 3. นายยุทธนา ศรสีมบูรณ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 4. นายพีระยศ วริัตนเกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 5. นางสาวอุษา สมคดิ ผูอํานวยการสํานักการศกึษา 

 6. นายพัฒนา ราชกรม ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 7. นางวรรณศร ี อนิทราชา ผูอํานวยการกองวิชาการ 

 8. นายสุนทร จวงพลงาม ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม 

 9. นายวิชญศคิภัทร วงศมณ ี ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

   และสิ่งแวดลอม 

 10. นางชัญญานุช ทองคํา หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง 

   รก.ผูอํานวยการกองคลัง 

 11. นายสวาท จําปาอูป หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 12. นายสวสัดิ์ แกวกระจาง ผูอํานวยการสวนการโยธา 

 13. ส.ต.ต.หญงิฐติริัตน คุณชมภู หัวหนาฝายสงเสรมิกิจการขนสง 

  14. นางสาววไิล             วงศพรม             หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

 15. นางสาวนรศิรา หงสกุล หัวหนาฝายกจิการสภา 

 16. นางเบญจวรรณ จนิตนพงคพันธุ นักวชิาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

 17. นายวรดล              หวานแหลม       นติิกรชํานาญการพเิศษ 

 18. นางพัชนดิา สุวรรณจักร นักวชิาการคลังชํานาญการ 

 19. นางวิจติรา เตยีวตระกูล นักวิชาการคลังชํานาญการ 

 20. นางเลิศลักษณ ทรัพยรุงทวผีล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 21. นางสุพัตรา จันทรศรี พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 

 22. นางสาวพมิพณารา  ทองคาํ            คนงานสารบรรณ 

ฯลฯ 

 



3 

 

ผูเขารวมรับฟงการประชุม 

 1. ดร.บรบิูรณ บุญยูฮง ชุมชนบานดง 

 2. นายพษิณุ โถยอด ผูสื่อขาว 

 3. นางสาวภูรณศิา  สัญญารักษกุล หนังสอืพมิพลานนาโพสต 

 4. นายเอกสทิธิ ์ มานะรุงโรจน เครอืขายประชาชน 

 5. ร.ต.ต.ประทุม ไหวมาเจรญิ ชุมชนเจรญิประเทศ 

 6. นางรุงนภา บุญเมอืง ชุมชนศรชีุม 

 7. นางเสงีย่ม ผัดวัง ชุมชนนากวมเหนอื 

 8. นายสถาพร คําบุญทา ชุมชนพชิัย 

 9. นางนติยา ดานพริยิะเจรญิพร ชุมชนบานดงมอนกระทงิ 

ฯลฯ 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ทานทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 

เปนการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 บัดน้ี

สมาชิกสภาฯ ไดเขาประชุมครบองคประชุมแลว ประกอบกับทางผูบริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหนา

สวนการงานของเทศบาลนครลําปาง ตลอดจนผูที ่สนใจไดเขารวมรับฟงการประชุมครั ้งนี ้ดวย      

และไดเวลาตามกําหนดนัดหมายแลว คือ เวลา 09.30 น. ในการนี ้กระผมนายจาตุรงค พรหมศร             

ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาล        

นครลําปาง ไดขึ้นมาปฏบิัตหินาที่เปนประธานฯ ในที่ประชุมครัง้น้ี ขอเชญิครับ   

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนีเ้ปนการประชุมสภาเทศบาล

นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุมฯ          

และสมาชิกสภาฯ มาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมครับ ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง       

ขอตอนรับผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่มารวมรับฟงการประชุมในครั้งนี้ดวยความยินดียิ่ ง  กอนที่จะ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ อานประกาศฯ            

และหนังสือจากเทศบาลนครลําปาง เชญิครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน  กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กอนที่ทานประธานฯ ในที่ประชุม จะดําเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระของการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้  กระผมมีหนังสือของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ซึ่งใช

ประกอบการประชุมในวันนี้ เพื่อเรยีนแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ ดังนี้ 
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หนังสอื 

ที่ ลป 52001/4381               สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

                 ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100 

                               26  สงิหาคม  2562 

เรื่อง    มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปางเปนผูอภิปราย ช้ีแจง หรือแถลงญัตติ 

          ตอสภาเทศบาลนครลําปาง 

เรยีน    ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

อางถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/88 ลงวันที่  21 สิงหาคม 2562 

ตามหนังสืออางถึง สภาเทศบาลนครลําปางไดนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม

สภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอยีดแจงแลว นัน้ 

เพื่อใหการประชุมดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 

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

และอํานาจตามความในขอ 56 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม

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

นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานัก      

และกอง เปนผู อ ภิปราย ช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทูตอสภาเทศบาลนครลํ าปาง                  

ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1. นายสมเกียรติ อัญชนา  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

2. นายสุรทัศน  พงษนกิร รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

3. นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

4. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถอื 

                   กิตติภูมิ  นามวงค         

             (นายกติติภูม ิ นามวงค)  

         นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

กระผมมีขอเรื่องดังที่แจงใหที่ประชุมไดทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ ไดทําหนาที่         

ในการประชุมตอไป ขอเรยีนเชญิครบั 
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ระเบยีบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

- ไมม ี– 

ระเบยีบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 1 

ประจําป 2562 เมื่อวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (จะใหที่ประชุมตรวจ และรับรองรายงานฯ    

ในการประชุมคราวตอไป) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรอง

รายงานการประชุม ขอ 2.1 เรื่อ ง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ         

สมัยที่ 3 ครั้งที่  1 ประจําป 2562 เมื่อวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จะนํามาใหที่ประชุมตรวจ และ

รับรองรายงานฯ ในการประชุมคราวตอไป 

ระเบยีบวาระที่ 3 กระทูถาม 

 3.1 โดย นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม ขอ 3.1 

กระทูถาม โดย นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทยวัฒนา 

วานชิสุขสมบัต ิ

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบพระคุณครับ                  

ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

กอนอื่นผมใครขอเรียนทานประธานสภาฯ วา เหตุผลที่ผมไดยื่นกระทูถามและเสนอตอทานประธาน 

สภาฯ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผานมาน้ัน ดวยเหตุผลที่เปนหวงหลายประการ ที่ผมเคยกราบเรียน  

ในที่ประชุมฯ แหงนี้ ถึงความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จากโครงการนําเคเบิลไฟฟาลงใตดิน 

ถนนบุญวาทย แลวก็ผูดําเนนิการ ทัง้ผูรับจางและ ผูควบคุมดูแล ซึ่งไมพนความรับผดิชอบของเทศบาล 

ไมไดใหความเอาใจใสเทาที่ควร ซึ่งไดกราบเรยีนในที่ประชุมฯ แหงนี้ ตั้งแตในการประชุมสภา เมื่อสมัย

สามัญ สมัยที่ 2 แลว เมื่อเดือนพฤษภาคมในชวงน้ันมีฝนตก ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมก็เกิด

เหตุการณบาดเจ็บของผูใชถนน ทัง้รถมอเตอรไซต ความเสียหายจากรถยนต กระบะ รถตู หลาย ๆ  ครั้ง 

ซึ่งไดปรากฏตามสื่อสังคมออนไลนไปแลว และลาสุดนั้น ก็ไดมีการตอบคําถามในที่ประชุมฯ แหงนี้ 

พรอมทั้งไดจัดทําปายสีน้ําเงนิ ซึ่งกระผมจะขออนุญาตนําเรียนทานประธานสภาฯ ใหเจาหนาที่ไดนําให

ทานดวยนะครับ เปนภาพที่เทศบาลนครลําปางไดนําปายไปตดิตัง้ไว ขอความที่ปรากฏวา จะมีการสงมอบ

และคนืพื้นที่ผวิถนนบุญวาทยใหอยูในสภาพใชการได ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 (นายณัฐกิตติ์ฯ    

ยกมือขอประทวง) ผมกําลังกราบเรียนถึงเหตุผลที่ผมตองยื่นกระทูถาม ขอความกรุณาโปรดอยาได

ประทวง เปนเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ซึ่งผมเองมิไดต้ังใจ และไมได
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อยากใหเกิดขึ้น ทานสมาชิกสภาฯ หลายคนไดทักทวง รวมทั้งตัวกระผมเองดวย วาขอใหผูบริหาร

โดยเฉพาะนายกเทศมนตรีคนปจจุบันที่ชื่อ กิตติภูมิ นามวงค ใหความเอาใจใสถนนที่เปนลูกคลื่น      

เปนหลุม เปนบอ สามารถกอใหเกดิอุบัตเิหตุ ทานประธานฯ ทราบดีวา อุบัติเหตุทุกชนิดเกิดขึ้นได แตจะ

เกิดขึน้ไมได ถาใชความระมัดระวัง ความเอาใจใสเทาที่ควร เพื่อไมใหเกิดอันตรายและบาดเจ็บตอชีวิต

และทรัพยสินของผูคน และในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ก็ไดปรากฏขาวตามสื่อออนไลนวา มีผูเสียชีวิต

จากรถจักรยานยนตตกหลุมบนถนนบุญวาทยทําใหบาดเจ็บตองไปรักษาที่โรงพยาบาล ตอมาไดเสียชีวิต

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ซึ่งผมเองรูสึกเสียใจ และขอแสดงความเสียใจตอครอบครัวของผูเสียชีวิต

ทานนัน้ดวย และใครขอกราบเรยีนทานประธานสภาฯ วา 

นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมอืประทวง 

นายกติต ิจิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมยังไมอนุญาตครับ คอื นายแพทยวัฒนาฯ 

พูดในสวนที่เปนกระทูของทาน และทานกําลังเกริ่นนําวากระทูนี้ ทานจะถามอะไร ซึ่ง เปนสิทธิ์ของ

นายแพทยวัฒนาฯ ที่จะเกริ่นนําในกระทูของเขาเอง ผมรับทราบแลว 

 นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง แลวทําไมไมถามละครับ 

ทําไมตองเกริ่นนํา 

นายกิตต ิจิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิ     

พูดใหกระชับดวยครับ 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบพระคุณครับ                  

ทานประธานสภาฯ ไมมใีครอยากจะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสยีชวีติจากการบรหิารบานเมือง ซึ่งแสดงถึง

การละเลยไมทําหนาที่หรือทําหนาที่เพื่อประโยชนอื่นใดแกพวกพอง ซึ่งอาจจะเขาขายการปฏิบัติ     

ตามมาตรา 157 ก็ได ผมตองขอแสดงความเสียใจตอครอบครัวของทานอีกครั้งหนึ่งและขอเรยีนวา        

การเสียชีวิตของบุคคลทานนี้ไมไดสูญเปลา เปนกุศลกรรมอยางยิ่งใหญ ที่ทานไดกระทําใหกับ        

เมืองลําปาง การเสียชีวิตของทานกระตุนใหผูบริหารบานเมือง ตั้งแตนายกเทศมนตรีลงไปจนถึง

ผูรับผิดชอบ ไดหันมาเอาใจใสในความรับผิดชอบที่ทานไดละเลย และเพิกเฉยมาเปนเวลานาน       

หลายเดอืน (นายณัฐกติติ์ฯ ยกมอืประทวง) 

นายกิตต ิจิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ดวยความเคารพครับ นายแพทยวัฒนาฯ 

ขอความกรุณานะครับ ตอนนี้ไมใชการอภิปราย ขอใหเขาสูกระทูถามครับ ที่นี่เปนหองประชุมสภาฯ   

นะครับ เปนสถานที่ราชการ ขอความกรุณาอยาโหประทวง อยาทํากริยาที่ไมสุภาพ ขอความกรุณา   

นะครับ ดวยความเคารพ นายแพทยวัฒนาฯ ขอเชญิเขากระทูถามครับ 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ซึ่งผมไดทําจดหมาย     

เรยีนทานประธานสภาฯ วากระทูถาม ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ในจดหมายผมจะอานใหทานประธานฯ

ไดรับทราบดวยเมื่อวันที่ 19 สงิหาคม 2562 
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นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานขออนุญาตครับ 

ขออนุญาตประทวงครับ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผูตัง้กระทูถามไมพยายามถามกระทู แตเขาอภิปราย  

นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง นายแพทยวัฒนาฯ กําลังอาน

กระทูถามอยูครับ และขอโทษผูที่กําลังบันทึกภาพ ขอความกรุณาอยูดานหลังหองประชุมนะครับ     

เชญินายแพทยวัฒนาฯ เขากระทูถามเลยครับ  

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณครับทานประธานฯ  

หวังวาคงจะไมมีทานใดประทวงอีกนะครับ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทูถาม 

เรื่อง กระทูถาม 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ดวยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 16.35 น. ขาพเจาไดน่ังรถยนตจากหาแยก   

หอนาฬิกาไปตามถนนบุญวาทย จนถึงบริเวณหนาที่วาการอําเภอเมืองลําปาง ไดพบวาพื้นผิวถนน   

บุญวาทยยุบตัวหลายแหง ตั้งแตหนาสํานักงานชลประทาน ไปจนถึงหนาโรงเรยีนเทศบาล 3 บางจุดลึก 

บางจุดต้ืน บางจุดมีกรวย จราจรสีซีด ๆ ตั้งวางอยู 1 อัน ที่หนาโรงเรียนเทศบาล 3 อยูเกือบถึง     

กลางถนน ผิวถนนยุบมองเห็นเปนโพรงอยูขางใต มีกรวยจราจรวางอยู  1 อัน จึงเปนเหตุใหตอง         

ตั้งกระทูถามนายกเทศมนตรีวา ไดมีการตรวจสอบความเสียหายของผิวถนน ถนนบุญวาทย ตั้งแต   

หนารานเมงกุญแจ จนถึงบริเวณสํานักงานที่ดินลําปางวา มีทั้งหมดกี่แหง กี่รายการ ไดมีการทํา

เครื่องหมาย, สัญญาณแจงเตอืน ณ จุดดังกลาวหรอืไม ตั้งแตเม่ือใด และเม่ือเกิดอุบัติเหตุจากรถลม   

ในบรเิวณดังกลาว เทศบาลจะรับผดิชอบอยางใดตอความเสยีหาย และบุคคลที่บาดเจ็บ 

 จึงเรียนมาเพื่อนําเรียนทานนายกเทศมนตรีนครลําปาง กรุณาตอบใหขาพเจารับทราบดวย    

จักเปนพระคุณอยางสูง 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)        วัฒนา  วานชิสุขสมบัติ    ผูตั้งกระทูถาม 

(นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิฝายบรหิารครับ 

นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานป ร ะ ธ าน สภาฯ         

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง     

ขออนุญาตตอบกระทู ตามที่สมาชิกสภาฯ ไดใหความสนใจและไดสอบถามมา แตจริง ๆ ในเรื่องดังกลาว  

ในการประชุมนับยอนหลังไปไดประมาณ 10 ครัง้ ไมวาครัง้ไหนเราก็ไดหยบิเอาประเด็นในเรื่องของ
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โครงการเคเบลิใตดนิหรอืวาไฟฟาลงดินถนนบุญวาทยมาพูดในแตละครัง้ และผมก็ยังเช่ือวาหลาย ๆ คน

ก็ยังจําได ในการตอบคําถามแตละครั้ง กอนที่จะตอบประเด็นที่สมาชิกสภาผูทรงเกียรติไดให       

ความสนใจ ขออนุญาตยอนนิดหนึ่ง จริง ๆ โครงการเคเบิลใตดินเปนโครงการที่เทศบาลนครลําปาง

รวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยแบงสันปนสวนเนื้องานออกเปนสองสวน สวนที่หนึ่ง คอื ระบบโยธา 

คอื ทางเทศบาลดําเนนิการ สวนที่สอง คอื เรื่องของไฟฟา แตทัง้น้ีในการดําเนินการดังกลาว เปนงบที่ดิน

และสิ่งปลูกสราง ไดโอนเงินงบประมาณใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูดําเนินการ และการไฟฟา    

ก็ไปสรรหาผูรับจางของการไฟฟาเอง ซึ่งทางเทศบาลนครลําปางไมไดเปนผูสรรหาผูรับจาง               

ในการกอสรางในเรื่องของงานโยธาใด ๆ ทั้งสิ้น อยูที่การดูแลของการไฟฟา เพราะฉะนั้นก็เลยเกิด

เหตุการณสามเศราเกิดขึ้น  คือ เทศบาลเปนคูสัญญากับการไฟฟาสวนภูมิภาค ทางการไฟฟา         

สวนภูมิภาคเปนคูสัญญากับบริษัทรับเหมา และบริษัทรับเหมาไมไดเปนคูสัญญากับเทศบาล  

เพราะฉะนั้นโครงการดังกลาว เลยกลายเปนโครงการที่สงผลกระทบหลาย ๆ เรื่อง ซึ่ง เทศบาลเอง     

ในฐานะเจาของพื้นที่ไมมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไดวา สิ่งไหนที่ดี สิ่งไหนที่ไมดี เพราะฉะนั้นโครงการดังกลาว 

ณ เวลานี้ก็ไดดําเนนิการมาถงึสวนปลายของโครงการแลว แตเกดิปญหาขึ้นในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะ

ในเรื่องของการคนืพื้นผวิจราจร พื้นผวิถนนใหกับเทศบาล ณ เวลานี้ทางบรษิัทไดสงงานใหกับการไฟฟา

สวนภูมิภาค ทางการไฟฟาก็ยังไมไดตรวจรับใด ๆ ทั้งสิ้น และการไฟฟาก็ยังไมไดสงมอบงานใหกับ    

ทางเทศบาล หลังจากที่เทศบาลไดมอบพื้นที่ดังกลาวใหกับการไฟฟาไปดําเนินการ ณ เวลานี้ยังอยู      

ในความรับผิดชอบของการไฟฟา และการไฟฟามีคูสัญญากับบริษัทผูรับเหมาอยู ซึ่งเนื้องานทั้งหมด   

ยังไมไดสงมอบคืนพื้นที่กลับมาสูการดูแลของเทศบาล ถามวาเทศบาลปฏิเสธความรับผิดชอบในเรื่อง

ดังกลาวไดหรือไม ทางเทศบาลไมปฏิเสธความรับผิดชอบ แตตองรับผิดชอบตามความจําเปน ตามขอ

ระเบียบ กฎหมาย ตามขอสัญญาที่ปรากฏอยูระหวางคูสัญญานั้น จากกระทูถามวา ผิวถนนตั้งแต   

หนารานเมงกุญแจจนถึงหนาที่ดิน มีจํานวนกี่แหง จริง ๆ แลว ผมไดรับรายงานจากการไฟฟามาวา      

มีทั้งหมด 67 แหง แตผมไมเชื่อวามีทั้งหมด 67 แหง เพราะวา 67 แหงนี้ ยังไมสามารถที่จะระบุไดวา

ตรงไหนเสยีไมเสีย เพราะฉะนัน้ทางเทศบาลจะตองลงไปตรวจสอบกอนที่จะตรวจรับวา เปนไปตามหลัก

วชิาการชางหรอืไม ตัง้แตหัวถนนถงึทายถนนตองอยูในสภาพตามวชิาการชางเทานัน้ที่เราจะตรวจรับได  

และพรอมที่จะจายเงิน สวนการทําเครื่องหมายตาง ๆ เราไดแจงใหกับทางผูรับเหมา ก็คือ การไฟฟา  

สวนภูมภิาคเปนผูรับผดิชอบดําเนินการ และแจงใหทราบอยางสมํ่าเสมอ สวนการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน

หนาคลินิกแหงหนึ่งบนถนนบุญวาทย ทางเทศบาลเองก็ไมไดนิ่งนอนใจในเรื่องดังกลาว เพราะวาเรา     

ก็รับผิดชอบในขอเท็จจริงเบื้องตน หลังจากที่เราไดรับทราบวา มีการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกลาว    
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ในฐานะเทศบาลก็แบงเปนสองสวน สวนที่หนึ่ง ความรับผิดชอบที่มีตอผูประสบเหตุ ตั้งแตมอบหมาย   

ใหรองนายกฯ สงเจาหนาที่ของมูลนิธิสวางไปดูแล รวมไปถึงในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตอนเชา        

ผมก็ไมไดนิ่งนอนใจ ผมไดมีหนังสือดวนไปยังผูอํานวยการฝายบริหารโครงการพิเศษกองจัดการ

โครงการหนึ่งของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหเรงตดิตามและดําเนนิการในเรื่องดังกลาว ซึ่งขอมูลทั้งหมด

อยูทีผ่มแลว พอตอนบายหลังจากที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับหนังสือ ดวนที่สุด จากทางเทศบาลแลว 

เขาก็ไดมีการเรยีกประชุม เพื่อที่จะไดดําเนนิการเยยีวยาแกไขในเรื่องดังกลาว ในวันถัดมาตอนเชา ก็คอื 

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เขาก็มีการประชุมรวมระหวางการไฟฟากับบริษัทผูรับเหมา ภาคบายเขาก็สง

เจาหนาที่ของเขามาที่ลําปาง พอวันที่  23 สิงหาคม 2562 เขาก็มีการเจรจาระหวางครอบครัวของ       

ผูประสบเหตุ พรอมทั้งการไฟฟาและบริษัทผูรับเหมา มาถึงตรงจุดนี้ เราไมสามารถที่จะเขาไปรวม    

การพจิารณาไดวา การดูแลเยยีวยาเปนอยางไร เพราะวาเปนการตกลงระหวางการไฟฟากับครอบครัว

ของผูประสบเหตุ ซึ่งตลอดระยะเวลาเราก็ไดประสานงานให ถึงเวลานี้เราก็ยังประสานงานใหอยู        

ในกฎเกณฑที่เขาตกลง แตตกลงกันอยางไร ก็เปนสิทธิ์ของครอบครัวผูประสบเหตุและก็เปนสิทธิ์ของ

ทางการไฟฟาและผูรับเหมาที่จะเปดการเจรจากันเอง ซึ่งทางเราไดสงนักกฎหมายไปประสานงาน      

และก็ไดตดิตามในเรื่องนี้อยูตลอดเวลา เพราะฉะนั้นโครงการดังกลาว เราก็ไมไดนิ่งนอนใจ หลังจากนั้น

อีกวันหนึ่ง ผมก็ไดสงเจาหนาที่ไปออกสํารวจต้ังแตหัวถนนจนถึงทายถนน ถึงตอบคําถามทานไดวา    

67 แหง ที่การไฟฟาไดสงขอมูลใหผมวา จะตองมีการปรับปรุง 67 แหง ผมคิดวาไม ใช  67 แหง  

เพราะฉะนั้นทุกจุดเจาหนาที่ของทางเทศบาลจะตองตรวจสอบเพื่อใหเปนไปตามหลักวิชาการชางใหได  

ถาไมอยูในหลักวิชาการชางเราก็ไมสามารถที่จะตรวจรับ แลวเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะจายเงินที่เหลือ

ทั้งหมดใหกับการไฟฟา ผมไดทําหนังสือบันทึก ดวน อีกฉบับหน่ึงถึงประธานกรรมการตรวจการจาง  

เพราะฉะนัน้ประธานกรรมการตรวจการจาง เม่ือไดรับหนังสือบันทึกจากผมแลว ก็ตองปฏิบัติตามที่ผม

ไดแจงดําเนนิการตามนัน้ และเม่ือวานนี้เอง เราไดทําหนังสือย้ําไปที่การไฟฟาสวนภูมิภาคอีกครั้งหนึ่งวา      

ใหเรงดําเนินการในปญหาที่เกิดขึ้น ภายใน 7 วัน ซึ่งเปนหนังสอืที่ตอบโตระหวางเทศบาลกับการไฟฟา

เปนฉบับสุดทาย ซึ่งสงไปเปนที่เรียบรอยแลว และแนบภาพถายจุดตาง ๆ ที่เกิดความเสียหาย       

อยางรุนแรง ตอนน้ีก็เปนหนาที่ของชางผูคุมงานทั้งของเทศบาลเอง ทั้งของชางการไฟฟาสวนภูมิภาค 

และเปนหนาที่ของบรษิัทผูรับเหมาที่จะดําเนินการทั้งหมดใหเปนไปตาม 1. เปนไปตามสัญญา 2. เปนไป

ตามหลักวชิาการชาง แลวก็ถูกตองตามขอระเบียบ กฎหมายทุกประการ เพื่อไมใหเกิดปญหาตามมาอีก 

เพราะฉะนั้นถาทั้งหมดเปนที่ยอมรับไดถูกตอง เทศบาลถึงจะดําเนินการในขั้นตอนตอไป ขออนุญาต
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ชี้แจงในประเด็นดังกลาว สวนในรายละเอยีดลกึกวานี้ผมไดอธิบายมาหลายครั้งแลว ก็คดิวาสมาชิกสภาฯ

ผูทรงเกยีรตกิ็ไดรับทราบมาตลอด ขอบคุณมากครบั 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิ

มอีะไรเพิ่มเตมิอกีไหมครับ เชิญครับ 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณครับ ก็จะขอเรยีน

ทานประธานสภาฯ วา กระทูถามนัน้ ผูยื่นกระทูมีสิทธถิามคําถามไดสามครัง้ถูกตองหรอืไมครับ ในแต

ละครัง้น้ัน อาจจะมคีําถามมากกวาหนึ่งขอก็ยอมเปนไปได จากทีไ่ดฟงนายกฯ ตอบนัน้ 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 เกี่ยวพันกับชีวิตรางกายทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการประชุม มีการตั้ง

อนุกรรมการพจิารณา ขอกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจก็ดี และแผนรางกฎหมายอื่น ก็ดี ก็พูด

ถึงวาไมมีอํานาจหนาที่โดยตรงแตอาจทําได ถาเทศบาลอางวาเปนหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบริการ

สาธารณะ ที่ประชุมไดบอกวา ทําก็ได แตเน่ืองจากรัฐวสิาหกิจการไฟฟานั้นหาผลประโยชน มีผลกําไร 

เพราะฉะนัน้การที่จะใหเงนิไปแบบนี้ไมถูกตองแนนอน แตอาจทําได ตองทําสัญญาทางปกครองแบงปน

ผลประโยชน น่ีคือประการที่หนึ่ง ผมจึงตองตั้งคําถามวาสัญญาทางปกครองไดทําไวหรือเปลานํามา

แสดงใหดูหนอย 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอโทษครับ นายแพทยวัฒนาฯ 

ดวยความเคารพครับ เปนกระทูถามไมใชการอภิปราย ญัตติเรื่องงบประมาณนี้ผานไปแลว ขอใหพูด

กระชับในเรื่องของกระทูถามนี้ ขอบคุณครบั 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็เกี่ยวกับกระทูนี้ครับ 

ตอไปก็คือ การบริหารการจัดการและวางแผนเพื่อปองกันทานไดกระทําหรือไม ขอไดโปรดตอบและ

แสดงใหที่ประชุมแหงนี้ดวย และถามวาไดมีการบริหารจัดการอยางไร ในการปองกันไมใหเกิดอันตราย

ในขณะที่ ดําเนินการ เมื่อตอนนี้ยังไมเสร็จสิ้น ทานไปตรวจแลววามากกวา 67 แหง แ ลว ก ็ย ัง             

ไมดําเนินการอะไรใหเรียบรอยในทันที จะปลอยใหมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจนกระทั่งมีผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก  

หรอือยางไร ผมตองการคําตอบที่วา จะเรงรัดทําใหแลวเสร็จเมื่อใด ขอบพระคุณครับ 
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นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝายบรหิารครบั 

นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ         

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง     

จริง ๆ ผมก็ตอบไปเมื่อสักครูนี้แลววา การบริหารจัดการเปนอยางไร หลังจากที่เกิดเหตุนี้ข้ึน แตก ็      

ไมเปนไร ประเด็นที่หน่ึง ที่สมาชิกสภาฯ ไดใหความสนใจในเรื่องเอกสารตาง ๆ จริง ๆ แลวกระทู

ดังกลาว ไมไดยื่นมาวา จะขอเอกสารอะไรจากผม ถาสมาชิกสภาผูทรงเกียรติยังติดใจและสงสัย       

ในขอระเบียบกฎหมาย เอกสารทางราชการใด ๆ ก็ยื่นขอตามพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารไดตามปกติ

ในทุกเรื่อง ในสวนที่สอง ถายังไมมั่นใจวา โครงการดังกลาวมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีการทุจริต

คอรัปชั่นหรือไม ก็ยินดีเอาเอกสารดังกลาวสามารถยื่นตอองคกรตรวจสอบไดทุกองคกร ผมยินด ี    

สวนถัดมาเรื่องการบรหิารจัดการ เมื่อสักครูก็อธิบายไปเรียบรอยแลว และขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งเทานัน้วา 

ไมใชวานายกเทศมนตรีจะตองไปดําเนินการเอง ตองมี ข้ันตอน มีหลักเกณฑอยูแลว การไฟฟา        

สวนภูมิภาคเปนคูสัญญากับบริษัท เขาก็มีกรรมการชางควบคุมงาน มีวิศวกรควบคุมงาน มีกรรมการ

ตรวจรับ มีกรรมการควบคุมงานทั้งหลาย มีชางควบคุมงานเปนขั้นตอน เทศบาลก็เชนเดียวกัน           

มีคณะกรรมการ มีชางควบคุมงาน มีกรรมการตรวจการจาง เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเปนผูบริหาร     

ผมก็คงไมจําเปนที่จะตองลงไปตรวจเอง เม่ือมีคณะกรรมการแตงตั้งไปแลวก็เปนอํานาจหนาที ่      

ตามกฎหมายทุกประการ เพราะฉะนัน้ตองใหเกียรติกับเจาหนาที่ ซึ่งเปนผูที่ไดรับการแตงต้ังดําเนินการ

ตามหลักวชิาการของเขา ตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย แลวก็รายงานตามขั้นตอนใหผมตัดสินใจ

ในแตละครั้งแตละเรื่องไป สิ่งไหนที่เขาสามารถตรวจสอบได แกไขไดก็ดําเนินการในขั้นตนไปเรียบรอย 

ผมอธิบายไปต้ังแตตนวาเรื่องใหญ ๆ ที่ดําเนินการภายใตอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีหลังจาก      

ที่เกิดเหตุการณ ผมก็อธบิายไปเรยีบรอยแลว ขอบคุณมากครบั 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทยวัฒนาฯ ครับ 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็คงเปนคําถามครั้งสุดทาย 

ชัดเจนแลววา นี่หรือคือความรับผิดชอบ กระทูผมถามวา รองรอยความเสียหายน้ันมีกี่จุด การฟง      

แตรายงานของการไฟฟาหรือผูรับเหมาที่เขาบอกมานั้นไมเพียงพอ ตัวเจาของพื้นที่เจาของโครงการ   

คอื เทศบาลนครลําปาง ยอมหลีกหนคีวามรับผิดชอบตรงนี้ไปไมได ผมถามก็ตองตอบ ทําไมไมออกไป

ตรวจเลย ณ วันที่  22, 23 หรือกอนหนานั้นก็ได  เมื่อสามเดือนที่แลวหลังจากที่มีผูรองเรียนวา          

ผิวถนนไมเรียบรอย ถารอฟงแตรายงานนั้น ก็อาจจะมีรายงานผูเสียชีวิตเพิ่มข้ึนอีกใชหรือไมครับ     

ตอบมาสคิรบัวาทําไมไมออกไปสํารวจ ฟงแตรายงานอยางเดียววามีกี่จุด แลวตอนนี้ซอมไปถึงไหนแลว  

นี่คอื การแสดงความรับผดิชอบของผูที่มคีุณธรรมจรยิธรรมในการทํางาน ขอบคุณครบั 

นายกติติ  จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝายบรหิารครับ 



12 

 

นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง จริง ๆ ในเรื่องของความรับผิดชอบ     

ผมรับผิดชอบมากกวาที่สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติพูดดวยซ้ํา แตการทํางานตองมีหลักเกณฑใหเกียรติ  

ซึ่งกันและกัน เพราะฉะน้ันโครงการดังกลาวผมไมเคยนิ่งนอนใจ ผมแจงกับผูรับจางคือการไฟฟา

ตลอดเวลาวา ตรงไหนเสยีทุกครัง้ แมกระทั่งวา ตรงไหนที่มีความเรงดวนที่จะทําใหเกิดปญหากับพี่นอง

ประชาชน ผมยังใหคนงานของเทศบาลไปดําเนินการแกไขเบื้องตนใหดวยซ้ําไป เพราะฉะนั้นเม่ือเกิด

เหตุการณดังกลาว ในตอนบายเราก็ออกไปสํารวจ แลวก็เรงแกไขปญหาทุกอยางใหเปนไปตามหลักการ  

ตองแบงเปนสองสวน สวนที่หนึ่ง ที่ตองแกปญหาอยางเรงดวนที่จะทําอยางไร สวนที่สอง ที่เกิดปญหา

ถนนทรุด ซึ่งไมเปนไปตามหลักวิชาการชางเราจะทําอยางไร เพราะฉะน้ันทั้งเรงดวน ทัง้ที่เปนโครงการ  

ที่จะตองสงผลกระทบระยะยาว เราไดดําเนินการอยางเปนระบบเปนขั้นตอนทุกอยาง ไมใชวาถึงเวลา

นายกฯ ไปขุดเอง ไปทําเองไดอยางไร เพราะฉะนั้นการทํางานดังกลาวจะสงผลกระทบทุกคนตอง

ระมัดระวัง ทุกคนตั้งใจที่จะทํางานใหโครงการดังกลาวสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีอยูแลว ถึงเวลานี้ก็เหลอื

ขั้นตอนอีกไมกี่ข้ันตอนที่จะทําใหถนนสายนี้ จบสิ้นโครงการไปได ขอใหสบายใจได ผมไมหนี ผมไมทิ้ง

ความรับผิดชอบอยางแนนอน เมื่อตัดสินใจทําแลว สิ่งไหนที่เปนประโยชนกับพี่นองประชาชน ผมยอม    

รูดีวาตรงไหนคือหนาที่ของเทศบาล ศักยภาพของเทศบาลมีตรงไหน ภายใตขอระเบียบกฎหมาย       

อยูตรงไหน ควรทําไดหรอืไมได ผมมคีณะทํางานที่จะตองปรกึษาหารอืกันอยูตลอดเวลาในเรื่องดังกลาว 

เพราะฉะนั้นขอใหสบายใจได โครงการถนนบุญวาทยตองแลวเสร็จตามกําหนดเวลาอยางแนนอน

ขอบคุณมากครับ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทยวัฒนาฯ ครับ 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในหนังสือกระทูถามที่ผม  

ไดถามก็ยังไมมีคําตอบ กระผมไดถามวา มีทั้งหมดกี่แหง กี่รายการ ไดมีการทําเครื่องหมายสัญญาณ

เตือน ณ จุดดังกลาวหรือไม ก็ยังไมปรากฏ กลางวันก็ไมมี กลางคืนก็ไมมี มีแตกรวยสีซีด ๆ            

แลวตอนกลางค่ํากลางคืนมีสัญญาณไฟ มีปายแจงเตือนหรือไมครับ ไมมีการตอบกระทูถาม           

ตามหนังสือนี้ เลย แลวจะใหผมไววางใจไดอยางไร ว าจะไม เกิ ดเหตุผู เสี ย ชีวิตตามมาอีก                  

หรือมีผูไดรับบาดเจ็บมาอีก หรอืทรัพยสินเสียหายอีก จากผวิถนนที่เปนคลื่นและยังเปนหลุมอยู ตอนนี้

ดานขวาเริ่มยุบตัวลงไปอีกเยอะแลว เพราะรถจอดอยูทําใหมองไมเห็น ขอบพระคุณครับ ยังไมไดตอบ

เลยครับตามรายการที่ผมไดถาม ไดไปอานหรอืเปลาครบั 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝายบรหิารครับ 

นายกติตภิูม ินามวงค นายกเทศมนตรนีครลําปาง จรงิ ๆ ผมตอบในประเด็นแรกเรียบรอย

แลวนะครับ ผมบอกวา การไฟฟาสงขอมูลใหผมวา 67 แหง ผมเชื่อม่ันวา ทุกคนไดยินพรอมกันหมด    

แตผมไมมั่นใจวา 67 แหงนี้ จะเปนการแกไขปญหาทั้งหมดได ผมเลยใหชางของเทศบาลไปตรวจสอบ

ตัง้แตหัวถนนจนถงึทายถนนวา ใช 67 แหงน้ีหรือไม ไมสามารถที่จะระบุไดวา 67 แหง คอื ตรงน้ันตรงนี้ 

เพราะจะตองเปนไปตามหลักวชิาการชางใชหรอืไมครับ เพราะฉะนัน้ผมถือวาผมตอบแลว เขาใจนะครับ 
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นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทยวัฒนาฯ ครับ 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขออนุญาตครับ          

ทานประธานฯ สุดทายแลวและผมจะไมพูดถึงเรื่องนี้อีก ก็ยังตอบไมตรงคําถามอยูดีครับ ผมถามวา     

กี่แหง ทําไมถึงไปดูไมได ทําไมถึงกําหนดจุดไมได ตอบมาสิวา ไดทําสัญญาณ ปายเครื่องหมายติดต้ัง

บอกเตือนภัยไวหรอืไม ไมไดรับคําตอบครับ จะใหเขาใจเปนอยางอื่นไดอยางไร ขอบพระคุณครบั 

นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ฝายบรหิารมีอะไรช้ีแจงเพิ่มเติม

ไหมครับ ไมมนีะครับ 

ระเบยีบวาระที่ 4 เร่ืองทีค่ณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไปในระเบียบวาระที่ 4      

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นไดตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว กอนที่จะใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ         

ไดรายงาน ขอใหเลขานุการฯ ไดชี้แจงระเบยีบครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ 

ที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับระเบียบวาระที่ 4 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับคณะกรรมการสามัญ

แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2563 ไดดําเนินการพิจารณารางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายฯ ตามที่ ที่ประชุมสภาฯ ไดมอบหมายไปแลวนัน้ ในสวนนี้ กอนที่ทางคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ จะไดนํารายงานของคณะกรรมการแปรฯ มารายงานตอที่ประชุมนั้น ผมมีระเบยีบที่เกี่ยวของ 

เพื่อเรยีนแจงตอที่ประชุมเปนลําดับดังนี้ ตามระเบยีบวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 

และที่แกไขเพิ่มเติม ที่ เกี่ยวของกับระเบียบวาระที่ 4 ก็คือ ขอ 59 การแปรญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณ จะกระทําไดเฉพาะการขอลดรายจายหรอืการขอลดจํานวนเงนิที่ขออนุญาตจาย และตองมี

จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือ

ตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาทองถิ่นกําหนดตามขอ 45 วรรคสามและ 

ขอ 49 วรรคหนึ่ง ขอ 60 หามไมใหแปรญัตติรายจายขึ้นใหม หรือเพิ่มเติมรายจาย หรือเปลี่ยนแปลง

ความประสงคของจํานวนเงนิที่ขออนุมัตจิาย เวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบริหารทองถิ่น หรอืคําแปร

ญัตตินั้นผูบริหารทองถิ่น เปนผูแปรญัตติ  นอกจากนั้นที่ เกี่ยวของกับในสวนนี้  ยังมีระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งผมจะไมพูดถึง

รายละเอียด เนื่องจากวาตอนที่เสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ      

2563 น้ัน ทางผูเสนอญัตติไดแนบเอกสารมาพรอมแลว ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ผมกลาวถึงนั้น          

ไดปรากฏอยูในเอกสารเก่ียวกับเงินอุดหนุนเลมสีเหลือง จากน้ีไปเมื่อที่ประชุมไดทราบระเบียบ           

ที่เกี่ยวของในสวนนี้แลว ผมขอนําเรียนใหทานประธานไดมอบหมายใหคณะกรรมการแปรญัตต ิ      
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รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 ไดแถลงรายงานตอที่ประชุมฯ ตามระเบียบ

ขอบังคับการประชุมสภาฯ ขอ 50 เปนลําดับตอไปครับ ขอบคุณครับ 

 4.1 เร่ือง รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติรางเทศบัญญัติของสภา

เทศบาลนครลําปาง (คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 ขอ 4.1  

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติรางเทศบัญญัติของสภาเทศบาลนครลําปาง 

(คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563      

ของเทศบาลนครลําปาง) เชญิ ประธานคณะกรรมการแปรญัตตฯิ  

นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ กราบเรียนทานประธานสภาฯ              

ที่เคารพ กระผม นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําป  2563 ตามที่สภาเทศบาลนครลําปางไดแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตต ิ            

รางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําป 2563 จํานวน 3 คน ประกอบดวย 1. นายสันติ เขียวอุไร 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  2. นายสุบิน ชุมตา กรรมการแปรญัตติ  3. นายเกษม ปญญาทอง 

กรรมการและเลขานุการ ซึ่งการที่สภาเทศบาลนครลําปางไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2563 วาระที่  1 ในคราวประชุมเทศบาลนครลําปาง       

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม  2562 โดยกําหน ด

ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตต ิจํานวน 3 วัน คือ วันที่  14, 15, 16 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08:00 น. 

ถึง 16:30 น. ของแตละวัน และมีกําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตต ิ

จํานวน 2 วัน คอื วันที่  18, 19 สิงหาคม 2562 ตัง้แตเวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. ณ หองสมาชกิสภา

เทศบาลนครลําปาง และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดประชุมพิจารณาคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2563 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เปนที่เรียบรอยแลว     

และไดสงรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2563    

แกทานประธานฯ เปนที่เรียบรอย เพื่อใหเปนไปตามระเบียบฯ จึงใครขอรายงานตอทานประธานฯ       

ในที่ประชุมตอไป และโอกาสนี้ผมใครขออนุญาตไดมอบหมายให นายสุบิน ชุมตา คณะกรรมการ     

แปรญัตตฯิ เปนผูอานรายงานการประชุม ขอบคุณครับ 

นายสุบิน ชุมตา  กรรมการแปรญัตติฯ  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่ เคารพ              

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสุบิน ชุมตา กรรมการแปรญัตติฯ ขอรายงาน     

การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ       

พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 

พ.ศ. 2562 ณ หองสมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง อาคาร 2 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง ดังนี้  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตต ิ

รางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง 

วันที่ 18 สงิหาคม พ.ศ. 2562  

ณ หองสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อาคาร 2 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 

............................................ 

ผูมาประชุม 

 1. นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตตฯิ 

 2. นายสุบนิ ชุมตา  กรรมการแปรญัตตฯิ 

3. นายเกษม ปญญาทอง กรรมการและเลขานุการฯ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายกิตติภูมิ นามวงค    นายกเทศมนตรนีครลําปาง (ผูเสนอญัตติรางเทศบัญญัตฯิ,  

ผูเสนอคําแปรญัตติฯ) 

2. นายสมบูรณ  คุรุภากรณ   สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง (ผูเสนอคําแปรญัตตฯิ) 

เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น. 

เมื่อถงึเวลา 13.00 น. นายเกษม ปญญาทอง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

ไดตรวจสอบวา มีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 มาพรอมแลว จ ึง ใ หส ัญญาณเชิญคณะกรรมการแปรญัตติและบุคคลที่ เกี่ยวของ           

เขาหองประชุม และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได เชิญนายสันติ เขียวอุไร ประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทําหนาที่ประธานที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง 

จังหวัดลําปาง ตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการแปรญัตตฯิ 

ระเบยีบวาระที่  1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ แจงตอที่ประชุมวา ตามที่สภา

เทศบาลนครลําปาง ไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

ประจําป 2562 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ จํานวน      

3 วัน คือ วันที่ 14, 15 และ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ต้ังแตเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หองสมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปาง และกําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน   
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2 วัน คือ วันที่ 18 และ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแตเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หองสมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปาง และประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดแจงกําหนดนัดหมายประชุมพิจารณา  

คําแปรญัตติฯ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่            

18 สิงหาคม 2563 ณ หองสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เวลา 13.00 น. เปนตน 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 แลวนัน้  

เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 และการพิจารณาคําแปรญัตติของผูแปรญัตติฯ และของนายกเทศมนตร ี   

นครลําปาง ตามที่ไดรับคําแปรญัตติฯ ไว เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ขอใหคณะกรรมการฯ 

พิจารณาอยางละเอียด ใชหลักการพิจารณา ความจําเปน ความเหมาะสม ประหยัดและเปนภารกิจ    

ที่อยูในอํานาจหนาที่ ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและทองถิ่น        

เปนสําคัญ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตตฯิ (คร้ังแรก)  

เมื่อวันที่ 13 สงิหาคม 2562 

นายสันติ   เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในระเบียบวาระที่ 2 รับรอง

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตตฯิ (ครั้งแรก) เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีคณะกรรมการ

ทานใด จะขอแกไขรายงานการประชุมดังกลาวนี้หรือไม อยางไร  

เมื่อไมมคีณะกรรมการทานใดขอแกไขรายงานการประชุมดังกลาว ก็ถือวาที่ประชุมใหการรับรอง

รายงานการประชุมฯ 

มตทิีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ (ครั้งแรก)   

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 

ระเบยีบวาระที่ 3 เร่ืองพจิารณา 

 3.1 พิจารณาคําขอแปรญัตติฯ ของนายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาล        

นครลําปาง (ผูเสนอคําแปรญัตติฯ) 

นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในระเบียบวาระที่ 3 ขอ 3.1 

พิจารณาคําขอแปรญัตติฯ ของนายสมบูรณ คุรุภากรณ จากการที่ นายสมบูรณ คุรุภากรณ ไดยื่น

หนังสือเสนอคําแปรญัตต ิจํานวน 1 ขอ เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยขอลดรายจาย หนาที่ 2 – 232  

ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รายจายตามหนวยงาน ที่ตั้งจายในแผนงานเคหะ

และชุมชน งานไฟฟาถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ รายการเงินอุดหนุน        

การไฟฟาสวนภูมิภาค ตัง้ไว 53,884,600 บาท เพื่อจายเปนเงนิอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการดําเนิน

โครงการปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิลใตดินเฟส 1 ตัง้แตบริเวณสี่แยกดอนปาน ถึงถนนดวงรัตน 

ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร ในดานระบบงานโยธา ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล เพื่อจัดใหประชาชน  

ในเขตเทศบาลนครลําปางไดมีไฟฟา เพื่อการอุปโภค ตลอดจนใหเกิดทัศนียภาพที่สวยงาม มีความเปน

ระเบียบเรียบรอยแกประชาชน ในการใชถนนหรอืสาธารณสถาน และสงเสรมิกิจการการทองเที่ยวอันเปน

การจัดทําบรกิารสาธารณะ ตามภารกิจอํานาจและหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อประโยชนแกประชาชน

ภายในเขตเทศบาลนครลําปาง รวมทั้งใหเปนตามแนวทางการพัฒนาเมืองนาอยูและชุมชนนาอยู           

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนไปตามระเบียบฯ และหนังสอืที่เกี่ยวของ ดังน้ี  

 1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.5/     

ว 3686 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง การดําเนินโครงการ/แผนงานระบบไฟฟาเคเบิลใตดินของ       

การไฟฟาสวนภูมภิาค 

 2. หนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0017.2/ว 36597 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การดําเนิน

โครงการ/แผนงานระบบไฟฟาเคเบลิใตดินของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 3. หนังสือเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52004/716 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ  2562 เรื่อง ขอเขารวม

โครงการกอสรางระบบเคเบลิใตดนิ 

 4. หนังสือการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่  มท 5306.20/30392 ลงวันที่  23 กรกฎาคม 2562            

เรื่อง แจงคาใชจายโครงการปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเค เบิลใตดิน  บริเวณถนนพหลโยธิน     

ชวงต้ังแตส่ีแยกดอนปานถงึถนนดวงรัตน อําเภอเมอืง จังหวัดลําปาง 

5. บันทึกขอตกลงความรวมมือ (Memorandum of Understanding หรอื MOU) โครงการปรับปรุง

ระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิลใตดิน บริเวณชวงตั้งแตสามแยกคายสุรศักดิ์มนตรี ถึงสี่แยกดอนปาน 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ลงวันที่ 6 มถิุนายน 2562 

 6. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

 7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซอม

แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบกิจายเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 8. หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/1136 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561    

เรื่อง อํานาจหนาที่ในการดําเนนิโครงการกอสรางระบบเคเบิลใตดิน 

 9. หนังสือจังหวัดลําปาง ลับ ที่ ลป 0023.4/9817 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง หารืออํานาจ

หนาที่ของเทศบาลนครลําปางในการดําเนนิโครงการกอสรางระบบเคเบลิใตดนิ  

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับแกไข  หนาที่ 25 ลําดับที่ 23 ตั้งจายจากเงินรายได 

(สํานักการชาง) นัน้ 



18 

 

นายสันต ิเขยีวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิเชญิ ผูเสนอคําแปรฯ ไดชี้แจงครับ 

 นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ผูเสนอคําแปรญัตติฯ) ขอช้ีแจงวา 

การขอลดรายจายรายการนี้ เนื่องจากมองวา 1. เปนโครงการที่ใชงบประมาณสูง มีการดําเนินงาน     

ถึง 3 เฟส ซึ่งตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก ในเขตเทศบาลนครลําปางยังมีงานอื่น ๆ ที่ตองพัฒนา

อีกมากมาย 2. ความสามารถในการบรหิารงานโครงการลักษณะเชนนี้ของผูบรหิาร ยังไมนาเช่ือถือ

เพยีงพอที่จะใหการสนับสนุนงบประมาณโครงการดังกลาว  

นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญ นายกเทศมนตรีฯ ผูเสนอ   

รางเทศบัญญัตฯิ ช้ีแจง 

นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง (ผูเสนอรางเทศบัญญัติฯ) ชี้แจงวา    

ขอยืนยันตามรางเดิมเนื่องจาก 1. โครงการดังกลาวอยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลนครลําปางตาม   

ขอระเบยีบกฎหมาย 2. การจัดทําแผนเปนไปตามขัน้ตอน และการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนไปอยางถูกตองครบถวนตามขอระเบียบกฎหมาย 3. การจัดทํางบประมาณฯ 

ไดคํานึงถึงสถานะทางการเงิน การคลังของเทศบาลนครลําปางเปนสําคัญ ซึ่งมีความมั่นคงและ          

มีงบประมาณที่จะดําเนินการโครงการดังกลาวได 4. ในการประชุมข้ันรับหลักการ ไดมีการอภิปราย

อยางทั่วถึงในทุกมิติ รวมทั้งไดมีการช้ีแจงของฝายบริหารและเจาหนาที่จากการไฟฟาสวนภูมิภาค

จังหวัดลําปางและสวนกลาง โดยจากการประชุมดังกลาว สภาเทศบาลนครลําปางมีมติรับหลักการ 

จํานวน 15 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 4 คน 5. หลังการประกาศใชงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครลําปางจะดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน          

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และ         

จะดําเนินการบริหารจัดการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามลําดับ       

ความจําเปนเรงดวน โดยยึดประโยชนที่ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ ดังนั้น จึงขอยืนยันตามรางเดิม 

เพื่อประโยชนสูงสุดในการบรหิารราชการตอไป 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จากที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ 

ไดรับฟงคาํชี้แจงของผูแปรญัตติฯ และไดรับฟงคําชี้แจงของนายกฯ แลว ขอใหคณะกรรมการแปรญัตตฯิ 

ไดพจิารณา 

นายเกษม  ปญญาทอง กรรมการแปรญัตตฯิ ไดรับฟงจากผูแปรญัตติฯ และฝายบรหิารแลว 

ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

ฝายบริหารสามารถดําเนินโครงการปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิลใตดิน โดยไมไดขัด         

ตอระเบยีบดังกลาวขางตน และพจิารณาแลว จึงเห็นดวยกับรางเดิมครับ 
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นายสุบนิ  ชุมตา กรรมการแปรญัตติฯ ไดรับฟงจากผูแปรญัตติฯ และผูบริหารแลว เห็นวา 

ทางเทศบาลไดตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไวแบบสมดุล ยอมมีสถานะ

การเงนิเพยีงพอที่สามารถอุดหนุนได ผมไดพจิารณาแลว จึงเห็นดวยกับรางเดมิ 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ เมื่อคณะกรรมการฯ พจิารณาแลว 

ผมจะขอมติในที ่ประชุมนะครับ คณะกรรมการฯ ทานใดเห็นชอบตามคําแปรฯ ของนายสมบูรณ       

คุรุภากรณ โปรดยกมือขึ้นครับ เห็นชอบตามคําแปรฯ ไมมีนะครับ คณะกรรมการฯ ทานใดเห็นชอบ  

ตามรางเดมิ โปรดยกมอืขึ้นครับ เห็นชอบตามรางเดมิ 2 เสยีง นะครับ 

มตทิี่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตตฯิ  มีมติเห็นดวยกับรางเดมิ จํานวน  2 เสยีง 

                 คณะกรรมการแปรญัตตฯิ เห็นดวยกับคําแปรฯ จํานวน - เสยีง (ไมม)ี 

                 คณะกรรมการแปรญัตตฯิ งดออกเสียง จํานวน 1 คน 

                 นายสันต ิเขยีวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตตฯิ ไดแจงมตขิอง 

                 คณะกรรมการแปรญัตตฯิ ให นายสมบูรณ คุรุภากรณ และนายกฯ ทราบแลว     

                 โดย นายสมบูรณ คุรุภากรณ ขอสงวนคําแปรญัตตฯิ ตอคณะกรรมการแปรญัตตฯิ ไว 

 3.2 พิจารณาคําขอแปรญัตตฯิ ของนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในระเบียบวาระที่ 3 ขอ 3.2 

พิจารณาคําขอแปรญัตติฯ ของนายกเทศมนตรีนครลําปาง จากการที่นายกเทศมนตรีนครลําปางไดยื่น

หนังสอืขอเสนอคําแปรญัตติ 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 รายจายเพื่อใหไดมาซึง่บรกิาร บรรทัดที่ 1 – 3 

นับจากดานลาง 

เดิม “เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาเชาพื้นที่ 

(บางสวน) ภายในอาคารพพิธิภัณฑการเรยีนรูเมอืงลําปาง คาโฆษณาและเผยแพร”  

แกไขเปน “เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรอืเขาปกหนังสอื คาโฆษณาและเผยแพร” 

 ทั ้งนี ้ เพื ่อใหรายละเอียดประมาณการรายจายถูกตองตรงตามขอเท็จจริง จึงขอแกไข     

รางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เลมสเีขยีว) นัน้ 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ เชิญ นายกเทศมนตรีฯ (ผู เสนอ

คําแปรญัตตฯิ) ช้ีแจงครับ 

 นายกติตภิูม ิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง (ผูเสนอคําแปรญัตติ) ขอชี้แจงคําแปร

ญัตตฯิ วา สาเหตุเน่ืองจากเอกสารตอบรับจากสํานักงานธนารักษพื้นที่ลําปาง (บางสวน) ยังไมแลวเสร็จ

ตามกําหนด จงึไดแปรตัดขอความสวนดังกลาวออกไปกอน 
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นายสันติ  เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ จากที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ 

ไดรับฟงคําชี้แจงของนายกฯ แลว ขอใหคณะกรรมการแปรญัตตฯิ พจิารณาดวย 

นายเกษม  ปญญาทอง กรรมการแปรญัตติฯ ไดรับฟงคําชี้แจงจากนายกเทศมนตรีและ

พจิารณาแลว เห็นดวยกับคําแปรฯ ที่ขอแกไขขอความตามที่นายกฯ ขอแปรดังกลาวครับ 

นายสุบิน  ชุมตา กรรมการแปรญัตติฯ ไดรับฟงนายกเทศมนตรีชี้แจง และพิจารณาแลว   

เห็นดวยตามที่นายกฯ ขอแปรครับ 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เม่ือคณะกรรมการฯ พิจารณาแลว 

ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ คณะกรรมการฯ ทานใดเห็นดวยตามคําแปรฯ ของนายกเทศมนตร ี    

ที่ขอแกไขขอความ โปรดยกมือขึ้นครับ เห็นดวยตามคําแปรดังกลาว 2 เสียงนะครับ คณะกรรมการฯ 

ทานใดเห็นดวยตามรางเดมิ โปรดยกมือขึ้นครับ เห็นดวยตามรางเดมิ ไมมนีะครับ 

มตทิี่ประชุม  คณะกรรมการแปรญัตตฯิ เห็นดวยตามรางเดมิ จํานวน - เสยีง (ไมม)ี 

                  คณะกรรมการแปรญัตตฯิ มมีตเิหน็ดวยกับคําแปรฯ ของนายกฯ จํานวน 2 เสยีง   

                  คณะกรรมการแปรญัตตฯิ งดออกเสยีง จํานวน 1 คน 

 นายสันต ิเขยีวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตตฯิ ไดแจงมตขิอง

คณะกรรมการแปรญัตตฯิ ให นายกเทศมนตรนีครลําปาง (ผูเสนอคําแปรญัตตฯิ) 

ทราบแลว 

 นายสันติ  เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ     

ไดตรวจและพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ โดยละเอียดแลว มีคณะกรรมการแปรฯ    

ทานใดจะแกไขหรือไม ไมมีแกไขนะครับ เมื่อเปนเชนนี้ คณะกรรมการแปรฯ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรางเดิม และตามที่มีการแปรฯ รวมทั้ง    

มติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตตินั้น ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติฯ ของ    

นายสมบูรณ คุรุภากรณ แลวยื่นรายงานดังกลาวใหประธานสภาเทศบาลนครลําปางดําเนินการตอไป 

มตทิี่ประชุม เห็นดวยใหเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ตามรางเดิม และตามที่มีการแปรฯ รวมทั้ง มติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวย     

การแปรญัตตินั้น ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติฯ ของ นายสมบูรณ คุรุภากรณ แลวยื่นรายงาน

ดังกลาวใหประธานสภาเทศบาลนครลําปางดําเนินการตอไป 

ระเบยีบวาระที่ 3 เร่ืองอื่น ๆ 

นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการฯ ทานใด มเีรื่องอื่น ๆ  

เสนอหรอืไม ไมมนีะครับ เมื่อไมม ีผมขอปดการประชุม 
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เลกิประชุมเวลา 15.00 น. 

                                          ลงชื่อ      สันติ  เขียวอุไร           

(นายสันต ิ เขยีวอุไร) 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตตฯิ 

ลงช่ือ        สุบิน  ชุมตา                              ลงชื่อ        เกษม  ปญญาทอง 

                (นายสุบนิ  ชุมตา)                                   (นายเกษม  ปญญาทอง)          

              กรรมการแปรญัตตฯิ                                  กรรมการและเลขานุการฯ 

           นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่คณะกรรมการแปรญัตตฯิ 

ไดรายงานหรอืช้ีแจงตอที่ประชุมแลวนัน้ ที่ประชุมรับทราบนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

            4.2 ญัตติ เร่ือง ขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง (วาระที ่2)   

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไประเบียบวาระที่ 4 ขอ 4.2 

ญัตติ เ รื ่อ ง  ขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563         

ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  (วาระที่ 2) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ            

ไดชี้แจงระเบยีบฯ ครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายจาตุร งค พรหมศร ในฐานะ เล ขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่

คณะกรรมการสามัญแปรญัตติ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไดรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ใหที่ประชุมไดรับทราบแลวนั้น เกี่ยวกับระเบียบ

วาระในขอ 4.2 เรื่อง ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563        

ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง (วาระที่ 2) มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา    

ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งจะตองใชประกอบการ

พจิารณาของที่ประชุม ผมจะไดนําเรยีนตอที่ประชุมสภาฯ แหงน้ี คอื ระเบยีบขอ 51 บัญญัตหิลักการไววา 

ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะที่ มีการแปรญัตต ิ       

หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่น         

ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมตเิห็นดวยกับคําแปรญัตต ิหรอืเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลว ไมใหเสนอ

ขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก นี่คือระเบียบขอบังคับการประชุมสภาฯ            

ซึ่งที่ประชุมจะใชพิจารณาเกี่ยวกับญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ     
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พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง ในวาระที่ 2 ถาที่ประชุมเขาใจตามระเบียบฯ ที่ผมชี้แจงแลว      

ผมขอนําเรยีนตอทานประธานสภาฯ ไดพจิารณาในระเบยีบวาระที่ 4.2 นี้เปนลําดับตอไปครับ  

4.2.1  ขอแกไขรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สวนที่ 2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายทั่วไป ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หนาที่  2 – 192          

งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ บรรทัดที่ 1 – 3 นับจากดานลาง 

เดิม “เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาเชาพื้นที่ 

(บางสวน) ภายในอาคารพพิธิภัณฑการเรยีนรูเมอืงลําปาง คาโฆษณาและเผยแพร”  

แกไขเปน “เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรอืเขาปกหนังสอื คาโฆษณาและเผยแพร” 

 ทั ้งนี ้ เพื ่อใหรายละเอียดประมาณการรายจายถูกตองตรงตามขอเท็จจริง จึงขอแกไข    

รางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เลมสเีขยีว)  

มตคิณะกรรมการแปรญัตตฯิ   

       คณะกรรมการแปรญัตตฯิ เห็นดวยตามรางเดมิ จํานวน - เสียง (ไมม)ี 

                  คณะกรรมการแปรญัตตฯิ มมีตเิหน็ดวยกับคําแปรฯ ของนายกฯ จํานวน 2 เสยีง   

                  คณะกรรมการแปรญัตตฯิ งดออกเสยีง จํานวน 1 คน 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 ขอ 4.2.1 

ฝายบรหิารหรอืนายกฯ มอีะไรจะอภปิรายหรือไมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับ

สวนนี้ สมาชกิสภาฯ ทานใดเห็นดวยตามรางเดมิ โปรดยกมอืครบั 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นดวยตามรางเดมิ ไมมี  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นดวย  

กับมตขิองคณะกรรมการแปรญัตตฯิ หรอืตามคําแปรฯ ของนายกฯ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นดวยกับคณะกรรมการ 

แปรญัตตฯิ หรอืตามคําแปรฯ ของนายกฯ จํานวน 11 เสียง นอกนัน้ งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติเ สีย งขา งมาก  จํานวน 11 เสียง เห็นดวยกับมติของ

คณะกรรมการแปรญัตติ หรือตามคําแปรฯ ของนายกฯ ใหแกไขรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สวนที่ 2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย งบประมาณ

รายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ      

หนาที่ 2 – 192 งบดําเนนิงาน คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร บรรทัดที่ 1 – 3 นับจากดานลาง 

เดมิ “เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรอืเขาปกหนังสอื คาเชาทรัพยสิน คาเชาพื้นที่ 

(บางสวน) ภายในอาคารพพิธิภัณฑการเรยีนรูเมอืงลําปาง คาโฆษณาและเผยแพร”  
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แกไขเปน “เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาโฆษณาและ

เผยแพร” เห็นดวยตามรางเดมิ ไมมี, งดออกเสยีง 8 คน 

4.2.2 ขอลดรายจาย หนาที่  2 – 232 ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย

งบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง

ลําปาง จังหวัดลําปาง รายจายตามหนวยงาน ที่ตั้งจายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน     

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ รายการเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ตั้งไว 

53,884,600 บาท เพื่อจายเปนเงนิอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบ

จําหนายไฟฟา เปนเคเบิลใตดินเฟส 1 ตัง้แตบริเวณส่ีแยกดอนปาน ถึงถนนดวงรัตน ระยะทางประมาณ 

1,200 เมตร ในดานระบบงานโยธา ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล เพื่อจัดใหประชาชนในเขตเทศบาล      

นครลําปางไดมีไฟฟา เพื่อการอุปโภค ตลอดจนใหเกิดทัศนียภาพที่สวยงาม มีความเปนระเบียบเรียบรอย  

แกประชาชน ในการใชถนนหรือสาธารณสถาน และสงเสริมกิจการการทองเที่ยวอันเปนการจัดทําบริการ

สาธารณะ ตามภารกิจอํานาจและหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อประโยชนแกประชาชนภายในเขต

เทศบาลนครลําปาง รวมทั้งใหเปนตามแนวทางการพัฒนาเมืองนาอยูและชุมชนนาอยู ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิเปนไปตามระเบยีบฯ 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

ดําเนนิโครงการ/แผนงานระบบไฟฟาเคเบลิใตดนิของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  3. หนังสือเทศบาลนครลําปาง ที่  ลป 52004/716 ลงวันที่  7 ก ุมภาพันธ  2562            

เรื่อง ขอเขารวมโครงการกอสรางระบบเคเบลิใตดนิ 

  4. หนังสือการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่ มท 5306.20/30392 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 

เรื่อง แจงคาใชจายโครงการปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิลใตดิน บริเวณถนนพหลโยธิน      

ชวงต้ังแตส่ีแยกดอนปาน ถึงถนนดวงรัตน อําเภอเมอืง จังหวัดลําปาง 

5. บันทึกขอตกลงความรวมมือ (Memorandum of Understanding หรอื MOU) โครงการ

ปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิลใตดิน บริเวณชวงตั้งแตสามแยกคายสุรศักดิ์มนตรี ถึงสี่แยก     

ดอนปาน อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562  

  6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       

พ.ศ. 2559 

  7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่  7 สิงหาคม 2561          

เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏบิัติการตั้งงบประมาณและการเบกิจายเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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  8. หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/1136 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 

2561 เรื่อง อํานาจหนาที่ในการดําเนนิโครงการกอสรางระบบเคเบลิใตดิน 

  9. หนังสือจังหวัดลําปาง ลับ ที่ ลป 0023.4/9817 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง หารือ

อํานาจหนาที่ของเทศบาลนครลําปางในการดําเนนิโครงการกอสรางระบบเคเบิลใตดนิ  

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 25 ลําดับที่ 23 ตั้งจายจากเงนิรายได 

(สํานักการชาง)  

มตคิณะกรรมการแปรญัตตฯิ   

        คณะกรรมการแปรญัตตฯิ  มมีตเิห็นดวยกับรางเดิม จํานวน  2 เสยีง 

                 คณะกรรมการแปรญัตตฯิ เห็นดวยกับคําแปรฯ จํานวน - เสยีง (ไมม)ี 

                 คณะกรรมการแปรญัตตฯิ งดออกเสียง จํานวน 1 คน 

                 ผูเสนอคําแปรญัตตฯิ ขอสงวนคําแปรญัตตฯิ ตอคณะกรรมการแปรญัตตฯิ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 ขอ 4.2.2   

ผูเสนอคําแปร ไดขอสงวนคําแปรญัตตไิว เชญิ นายสมบูรณ คุรุภากรณ   

 นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในคําขอสงวนคําแปรญัตตโิครงการ

สายไฟลงดินนี้นะครับ ผมมีเหตุผลที่จะแจงตอที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณา เม่ือสักครูทางฝาย

บรหิารไดรายงานผานทางคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในเรื่องเหตุผลความจําเปนของโครงการนี้ ซึ่งเปน

เรื่องที่คอนขางกวางเกินไปนะครับ โดยอางแตวา เปนอํานาจหนาที่แลวก็มีเงินเพียงพอ และเปนไปตาม

แผนงาน เหตุผลที่ผมขอสงวนคําแปรญัตติฯ คัดคานในโครงการนี้หลัก ๆ มีอยู 2 – 3 เรื่องก็คอื เรื่องแรก 

โครงการนี้เปนโครงการที่สิ้นเปลอืง เปนโครงการที่ใหญเกินไป โดยเฉพาะในระยะที่ 1 หรอืวาเฟสที่ 1 นี้ 

ใชเงินกวาหาสิบสี่ลานบาท ซึ่งเรายังจะตองมีเงินที่จะตองทําผิวทาง ทางเทา และโคมไฟ ผมประมาณการ

แลวคาดวา จะใชเงนิอีกกวายี่สิบลาน รวมกันก็เปนเงินกวาเจ็ดสิบลาน เงนิที่งอกขึ้นมานี้ ผมอางอิงจาก

งบประมาณที่เราใชไปสําหรับโครงการถนนบุญวาทยครับ ซึ่งเราใชเงนิทางดานโยธาอยูสามสิบส่ีลาน 

แตเราใชเงนิในการทําผวิทาง และทางเทา และโคมไฟอกีสบิส่ีลาน ลองคิดดูนะครับ เงินสามสิบกวาลาน 

ใชเงินเพิ่มถึงสิบสี่ลาน เพราะฉะนั้นถาคิดตามอัตราสวน ผมก็คิดวา ไมต่ํากวายี่สิบลานแนนอนครับ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในบางสวน ทางฝายบริหารไดใชเงินสิ้นเปลืองมาก ผมขออางองิถึงโครงการที่ถนน

บุญวาทยนะครับ อยางที่ผมอภปิรายไปแลวคือ โคมไฟตนละ 50,000 บาท ผมขอเรียนผานพี่นอง

ประชาชนที่สนใจมาฟงในวันนี้เพื่อติดตามดวย จะมีโคมไฟตนละ 50,000 บาท ปรากฏขึ้นนะครับ 

นอกจากนี้แลว ยังมีเรื่องของโครงการที่ตอเนื่องจากหาสิบสามลานนี้ ก็จะมีระยะที่ 2 ระยะที่ 3 รวมกัน

ก็หนึ่งรอยแปดสิบกวาลาน ตรงนี้ก็เชนเดียวกัน จะมีงานตอเนื่อง ก็คือ การลาดยาง การทําผิวทาง     

การทําโคมไฟ ผมคดิวา ทัง้หมดทัง้ปวงนี้ก็คงจะเกินสองรอยหาสิบลานขึ้นไป เพราะฉะนั้นผมถึงไมเห็นดวย
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กับโครงการนี้ และอกีอยางหนึ่งผมคิดวา โครงการนี้ถาทํามาแลวผมก็ยอมรับนะครับวา ถนนดูด ีดูโลง 

แตถนนเสนนี้เปนถนนเสนที่ไมมีความจําเปนที่จะตองทํา ถาหากทําไปแลว เราก็จะเห็นถนนที่โลง      

เทานั้นเอง ดูเรียบรอยขึ้นมาหนอยเทานั้น ผมไมเห็นถึงความจําเปนที่จะตองใชเงินสองรอยลานลงทุน    

ไปกับถนนพหลโยธินเสนน้ีนะครับ ผมขอเรียนตอที่ประชุมวา ผมเปนศิษยเกาโรงเรียนบุญวาทย         

เม่ือประมาณ 40 ปที่แลว ผมเปนนักเรียนที่นั่น ไดผานถนนพหลโยธินเสนนี้ ตั้งแตแยกดอนปานที่กําลัง

จะทํา ถงึถนนหนาโรงเรยีนบุญวาทย ผานมา 40 ป ผมก็ไมเห็นความแตกตางหรอืเห็นอะไรที่เจริญขึ้นมา

สักเทาไหร ผมดูแลวก็คอนขางเหมือนเดิม ผมพยายามนึกภาพวา มีอะไรที่เจริญขึ้นมาหรือไม ก็ไมมี   

นะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวา เรามีโครงการอีกสี่สิบกวาชุมชนที่คนยากคนจนในชุมชนของทานที่มา    

ในวันนี้ ที่เขาตองการทําถนน วางทอ ทําทางเทา ขยายเขตติดตั้งดวงโคมที่เปนประโยชนมากกวา     

หรอืแมกระทั่งการทําสวนสาธารณะในชุมชน อะไรตาง ๆ มีความจําเปนมากมาย ผมจงึไมเห็นดวยที่จะ

นําเงินมาทําโครงการนี้ นอกจากนั้น ตามมารยาทของนักการเมืองที่ดี นักการเมืองที่มีจริยธรรม        

ในปลายสมัยของการบรหิาร ไมควรที่จะทําโครงการขนาดใหญเกนิตัว และก็มีความตอเนื่องไปอีกหลายป      

ซึ่งผมไมเคยเห็นที่ไหนเขาทํากัน ผมจึงมองวา โครงการนี้ไมเหมาะสมอยางยิ่งที่จะทํา นอกจากนี้แลว 

ทางการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูกําหนดงบประมาณตัวน้ีมา เราจะตองทําตามเขา เขาคิดเงนิมาเทาไหร 

เราก็ตองเอาตามนั้น ซึ่งผมดูแลวมีหลายรายการที่คอนขางแพง แตเราก็ทําอะไรไมได ตองทําตามเขา 

ตองยอมเอาเงินใหเขาไป ผมขอยกตัวอยางบางรายการ อยางเชน รายการซอมถนน ซอมผิวทาง      

หรอืวาการคนืสภาพ การไฟฟาสวนภูมิภาคจะคืนสภาพผิวแอสฟลตที่ความหนา 3 เซนติเมตร ใชเงนิ

ตารางเมตรละ 390 บาท แตของเทศบาลทําเองความหนา 5 เซนติเมตร ใชเงนิแคสองรอยกวาบาท    

เทานั้นเอง ตรงนี้สํานักการชางคงจะสามารถยนืยันได ในหนังสือเลมสีเหลืองก็มีนะครับ ผมคงจะไมได

เปดใหดูตอนนี้ เพราะฉะนัน้ผมจึงเห็นวา มหีลายเหตุผลที่ไมเหมาะสมที่จะทําโครงการนี้ และอกีอยางหนึ่ง    

ผมไมไดวาการไฟฟาสวนภูมิภาคนะครับ คือ เราตองอุดหนุนเงนิดานโยธาหลายสิบลานใหเขา โดยที่ทุกอยาง

ตองเอาตามเขาทุกประการ ไมวายอดเงนิเทาไหร แตเราลองคดิดูสิครับ พี่นองประชาชนที่อยูในชุมชน  

ในตรอก ในซอย สิ่งที่เราไดรับจากการไฟฟาสวนภูมิภาคคืออะไรครับ บางครั้งคนยากคนจนขาดชําระ

คาไฟฟาแค 1 – 2 วัน ก็ถูกตัดแลว ผมไมไดวานะครับ ผมแคเปรียบเทียบวา เงนิหาสิบกวาลานนี้ ถาเอา

ใสรถเข็นผมวา ก็คงไมพอใส แตวาเงิน 100 - 200 ของผูยากจน ถาไมมีจายก็ตองโดนตัดไฟ อกีสิ่งหนึ่ง   

ก็คือ เรื่องของสายไฟลงดิน ผมก็ไมไดคัดคานเสียเลยทีเดียว ถาสมมุติวา การทําโครงการนี้ทําแต

พอเหมาะพอควรกับเงินในกระเปาของเรา ไมมากเกินไป แลวทําในถนนที่ มีความเจริญอยูแลว           

มีเอกลักษณเฉพาะตัว มีความเหมาะสมที่จะทํา แลวก็ทําออกมาเกิดรูปธรรมชัดเจน โดยที่มีผลดี

ทางดานเศรษฐกจิ อยากจะยกตัวอยางใหเห็นชัด ก็อยางเชน ถนนบุญวาทยน้ีผมโอเคนะครับ ทางสภาฯ 

ของเราทุกคนเห็นดวย เราเห็นวาเปนถนนสายเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของจังหวัด แตทุกวันนี ้รานคา

หลายแหงก็ปดไปบาง ถนนเสนนี้ผมก็พอโอเคอยู เพราะเปนโครงการที่พอเหมาะพอสมควร ประการ

ตอมาที่ผมไมเห็นดวย คือ เรื่องของการบริหารจัดการโครงการถนนบุญวาทย ซึ่งกลาวถึงไปเมื่อสักครู  
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นะครับ ที่ผานมาผมอนุมานไดวา มีผลตอการทําโครงการถนนพหลโยธินแนนอน เมื่อสักครูผูตัง้กระทูถาม 

ขออนุญาตเอยนาม นายแพทยวัฒนาฯ ไดถามเรื่องนี้ไปพอสมควรแลว ผมขอไมลงรายละเอยีดมากนัก 

ผมจะลงรายละเอียดในสวนที่ผูตั้งกระทูถามไมไดพูดถึงนะครับ คือจรงิ ๆ แลว โครงการถนนบุญวาทย

ไดรับเงินจากสภาฯ โดยมติเปนเอกฉันท ไดอนุมัติเม็ดเงินประมาณสามสิบเอ็ดลาน และตอมาก็ขอเงิน

เพิ่มอีกแปดลาน โดยที่ไมมีปรมิาณงานรองรับ แตในที่สุดก็ผานไปไดดวยเสียงสวนมาก เรื่องก็เงียบไป

หลายเดือนหลายปก็กลับมา มีการจัดซื้อจัดจาง โดยที่ไดอุดหนุนเงินใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคไป       

เงินที่ใชจากเทศบาลก็กลับกลายเปนวา มากกวาสามสิบเอ็ดลานเปนสามสิบสี่ลาน เงินที่เพิ่มขึ้นมานี้    

ก็ไดรับคําอธิบายวา การที่ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคมาทํานั้น เปนงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน          

มีการบริหารจัดการที่ดี มีการกอสรางที่เปนระบบและไมมีปญหา เราก็เชื่ออยางนั้น แตปรากฏวา       

ทําไปทํามาก็เริ่มออกลายแลวครับวา เปนผูรับเหมาและเปนผูวาจาง ทั้งสวนการไฟฟา และทางฝาย

เทศบาลดวย บริหารงานไดแยมาก ภาษาชาวบานเขาเรียกวา ชุยนะครับ เกินคําบรรยาย เกินที่จะ

พรรณนาได สาเหตุที่ผมพูดแบบนี้ เพราะวาอะไรครับ เพราะวาปญหาเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลา ไมวาจะเปน

ระหวา งก ารทํา งานที่มีดิน มีฝุน แลวกอใหเกิดความเสียหายดานเศรษฐกิจของรานคาตาง ๆ               

ที่ขายอาหาร ขายเสื้อผา ก็ขาดทุน ปดกิจการไปเยอะ รวมถึงการเดินทาง การจราจรเขาออกก็ไมสะดวก 

การเปดปดปายก็ทําตามอําเภอใจ ซึ่งความเดือดรอนนี้ซ้ําซากมาหลายเดอืนนะครับ  

 นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานครับ ขออนุญาต

ประทวงครับ  

 นายกติต ิจิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ประทวงอะไรครับ 

 นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานผูสงวนคําแปรญัตติฯ 

เกี่ยวกับถนนพหลโยธิน แตมาพูดเรื่องถนนบุญวาทย เปนคนละประเด็นกัน ไมเกี่ยวกันครับทานประธานฯ 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมวินิจฉัยเองครับ คือ ผูสงวน 

คําแปรญัตติฯ เขากําลังพูดถึงงานสายไฟลงดินนะครับ เขาก็ยกตัวอยางถึงถนนบุญวาทย กําลังพูดถึง

การบรหิารจัดการ เชญินายสมบูรณฯ ครับ 

 นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณทานประธานฯ ครับ       

ก็เปนอยางที่ทานประธานฯ พูดครับ ผมอางอิงถึงการบริหารจัดการเดิม ซึ่งอาจจะกอใหเกิดปญหากับ

อีกโครงการที่กําลังจะพิจารณางบประมาณนี้อยูนะครับ ปญหาการบริหารจัดการ เดิมทีนึกวาเปน

ผูรับเหมาข้ันเทพที่จะมาทําใหงานออกมาดี จริง ๆ แลวกอนที่จะทํางานนี้ ฝายบริหารก็ไดไปประชุม

ชี้แจงกับทางรานคามากอนวา จะทําเปนชวง ๆ ไมมีปญหา เสร็จชวงแรกก็จะทําชวงสอง วันนี้       

กลายเปนวา ทําหัวทายเลยครับ จากตนทางไปปลายทางปญหาจึงเกิดขึ้น นอกจากนี้ ระหวางการทํางาน

ในชวงทายน้ีปรากฏวา มีปญหาเกิดข้ึน เกิดอุบัติเหตุทําใหคนบาดเจ็บและมีคนตาย เกิดจากการทํางาน          

ที่ไมถูกตองตามหลักวชิาการนะครับ อันนี้เราใชสามัญสํานึกก็ได คือ การทํางานของผูรับจางมีการขุดดิน 

และวางทอ เสร็จแลวนําดินออน ดินเหนียว ดินชุมน้ํากลบลงไป บดอัดบางไมบดอัดบาง  ผมก็ไมเห็นนะครับ 
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แตสุดทายก็เอาแอสฟลตติกไปลาดทับ ซึ่งก็เหมือนเปนการซอมแซมแบบผักชีโรยหนา บดอัดใหเห็นวา   

ทําแลว แตเวลาผานมารถที่ไปเหยยีบไปย่ําหรอืมีฝนตก ถนนก็จะยุบลงมา สังเกตนะครับวา เราซอม     

กี่ครั้งก็ยุบเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นถาหากวา เรามีโครงการใหมที่จะไปลาดยางทับก็จะเปนปญหา

แนนอน เพราะวาดินขางลางออน ถนนก็จะยุบอยูในรองเดิมนั้นนะครับ ปญหาตัวน้ี ถาผูบริหาร          

มีความสามารถ ไดเห็นปญหาทางดานการทํางานซึ่งเกิดข้ึนซ้ําซาก ถามีความสามารถจริง จะตอง   

เขามาแกปญหาไดอยางทันทวงที ไมใชปลอยใหเกิดปญหาตั้งหลายเดือน ที่อื่นเขาแกปญหาดวยการ

เปลี่ยนวัสดุที่ถมดิน การถมในรองที่ขุดเขาใชทรายนะครับ พอถมทรายเสร็จก็จะแนน เราลงผิว        

เปนอยางไรก็ไมยุบ แตนี่กลายเปนวา ใชดิน เพราะฉะนั้นไมวาเวลาผานไปเทาไหร จะซอมสักกี่ครั้ง      

ก็จะยุบเหมือนเดิม แลวเปนที่นาเสยีใจที่ทําใหเกดิคนเจ็บ ที่จรงิคนเจ็บนี้ก็เห็นลงขาวบอยนะครับ 

 นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานฯ ครับ เปนคนละ

ประเด็น คนละเรื่องนะครับ ทานประธานฯ 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมวินิจฉัยแลวครับ พอแลวครับ

คุณณัฐกติติฯ์ เขาเปนผูสงวนคําแปรญัตตฯิ เขายกตัวอยางการบรหิารจัดการที่ผิดพลาด ที่เขาไมเห็นดวย

กับโครงการนี้ เปนสทิธิของเขานะครับ 

 นายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานฯ ครับ เขาแปรญัตติฯ 

โครงการถนนพหลโยธนินะครับ ไมใชถนนบุญวาทย  

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง อันนี้เขายกตัวอยาง เปนสิทธ ิ 

ของเขาครับ พอแลวครับคุณณัฐกติติ์ฯ เชิญคุณสมบูรณฯ ครับ 

 นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณทานประธานฯ ครับ    

ผมก็ขออีกสักเล็กนอย ที่ผมอางอิงถึงการบริหารจัดการถนนบุญวาทยนี้ ก็คือ การบริหารจัดการ         

ที่ไมนาไวใจของฝายบริหาร นอกจากมีคนเจ็บแลวก็มีคนตาย จริง ๆ แลวไมนาจะมีคนตายเลยนะครับ 

ถาทานทําและควบคุมการทํางานผานการไฟฟาสวนภูมิภาค หรืออาจจะทําโดยตรงไปยังผูรับจาง          

ใหการคืนสภาพถนนดีพอสมควร ไมใชวายังไมดีไมเรียบรอย และไมมีปายกั้น ปลอยใหมีการใชผิว

จราจรเหมือนกับเปนถนนที่เรียบรอยแลว ตรวจรับแลว ถาทานบริหารจัดการดีขนาดนั้น ผมคิดวา     

จะ ไมมีคนตายแนนอน แตเมื่อเกิดเหตุการณแบบน้ีแลว มีคนตาย ผมก็ไมรูวา ทางฝายบริหาร           

จะรับผิดชอบอยางไร เม่ือสักครูทางฝายบริหารก็ไดพูดถึงวา ผมจดไวนะครับ ทานคงไมปฏิเสธ         

ผมไมหนีไมทิ้ง ผมสูปญหา ผมวาไมจริงครับ เปนเรื่องโกหก ผมไมเคยเห็นนายกเทศมนตรีลงพื้นที่      

ไปบัญชาการแกปญหาที่ถนนบุญวาทย ตั้งแตเริ่มมีปญหา ผมไมเคยเห็น มีแตทานปลัดเทศบาล         

ซึ่งตองขอชมเชยอีกครั้ง ที่ลงไปแกปญหา ผมไมเช่ือนะครับ ไมจริงแนนอนที่นายกฯ พูด สองส่ิงหลัก ๆ  นี้ 

ก็คอื เรื่องของโครงการที่ใหญเกนิตัว ผมวาไมมคีวามจําเปน แลวการบรหิารจัดการที่ผานมาก็ไมไดเรื่อง  

ผมคิดวาคงมีปญหาในโครงการใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้น ประการตอมาก็คือ ผมอยากใหทานฝายบริหาร   

และทุกทานไดดูในสื่อโซเชียลนะครับ ตั้งแตมีเหตุคนเจ็บคนตายนี้ ไมมีใครไววางใจ ไมมีใครจะเห็นดวย
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กับโครงการที่จะเกดิขึ้นใหมนี้เลย มีการวพิากษวจิารณที่เสยีหาย ผมก็ไมสบายใจ ถงึแมวา ผมเปนสมาชกิสภาฯ 

ที่ตรวจสอบ แตผมก็รักเทศบาลของผม ไมอยากใหใครมาวาใหองคกรเรา ไมอยากใหใครมาวานายกฯ 

วาสมาชิกสภาฯ เขาก็วิพากษวิจารณวา เหมือนเปนเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนนะครับ เรื่องเปอรเซ็นต  

ผมก็ไมอยากใหคดิแบบนัน้   

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอโทษครับ คุณสมบูรณฯ     

อยากใหเขาประเด็นครับ  

 นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง สรุปก็คือ ในเรื่องกระแส

วิพากษวจิารณในสังคม เราก็ตองรับฟงดวย เรื่องความเห็นดวย ไมเห็นดวยนะครับ ผมก็อยากจะฝาก

ถึงเพื่อนสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ไมถูกผูใดผูหนึ่งมาครอบงํานะครับ การพิจารณา 

การตัดสินใจนี้ ผมก็อยากจะใหตัดสินใจดวยความรับผิดชอบ มีความสํานึก เม่ือโครงการมีปญหา        

มีคนเจ็บคนตาย เราจะไปกาวขามความเสียหายตัวน้ัน โดยไมมีความรับผิดชอบ ความสํานึกนี้ ไมถูกตอง  

นะครับ ทานจะฝกใฝจะชอบฝายใดผมไมมีสิทธิที่จะไปบังคับทาน แตวาดวยมาตรฐานความเปนมนุษย 

ความเปนคน และเปนชาวพุทธ เม่ือมีคนตองมาสังเวยชีวิตแบบนี้ ผมไมคิดวาเราจะมีความใจรายใจดํา  

ที่จะไปเหยียบย่ํา ไปผานโครงการตัวนี้นะครับ เราควรตองแยกแยะความเหมาะสม ความรับผิดชอบ 

อะไรถูก อะไรผิด เราควรที่จะนึกถึงขาวแดงแกงรอนของเทศบาล ในการที่จะรักษาภาษีของประชาชน   

ใชเงนิใหเกดิความคุมคา เกดิความทั่วถงึในทุกชุมชน ซึ่งวันนี้ก็มากันมากมาย ขอบคุณครับ 

 นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญินายกเทศมนตรฯี ครับ 

 นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ     

และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง   

ขออนุญาตชี้แจงเหตุผลวา ทําไมตองนําเสนอโครงการเคเบิลใตดินถนนพหลโยธินสายเกาตอสภาฯ 

โครงการถนนพหลโยธนิสายเกา จรงิ ๆ แลวเมื่อวันที่ประชุมสภาฯ ในวาระรับหลักการ เราก็ไดอภิปราย 

กันมามากในทุก ๆ มิติแลวนะครับ แตในวันนี้ก็เปนการประชุมประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภาฯ     

ผมจะอธิบายเพิ่มเติมนอกเหนือจากการอภิปรายเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ    

ไปแลวนะครับ ในประการที่หนึ่ง ก็คงจะมีคนติดใจอยูวา ภารกิจหนาที่การเอาสายไฟฟาลงดิน          

ในถนนพหลโยธินเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลหรือไม ก็สืบเนื่องจากถนนบุญวาทยนั่นแหละครับ     

กวาจะมาช้ีแจงในขอระเบียบกฎหมาย และก็สามารถดําเนินการตอในโครงการที่ 2, 3, 4, 5 ในอนาคต

ตอไปนัน้ เปนที่ชัดเจนของขอระเบียบกฎหมายแลววา เปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่จะตองดําเนินการ 

ถาเทศบาลเห็นความสําคัญของเรื่องดังกลาว ซึ่งประเด็นความสําคัญ ทางการไฟฟาสวนภูมิภาค 

จังหวัดลําปาง และสวนกลางก็ไดชี้แจงในสภาฯ แหงน้ีไปเรยีบรอยแลว ผมคงจะไมตองอธิบายในเชิงลึก     

อีกตอไป วันนั้นเปนการอธิบายที่ชัดเจนที่สุดแลวนะครับ ขั้นตอนที่สอง กอนที่จะนําสูการพิจารณา    

ของสมาชิกสภาผูทรงเกียรติในสภาฯ แหงนี้ เทศบาลนครลําปางในสวนตัวผมเอง กอนที่ผมจะตัดสินใจ

ทําโครงการใดก็แลวแต ก็ตองพิจารณาตามประเด็นที่หนึ่งที่ผมไดกลาวไปแลว คือ เปนอํานาจหนาที่
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ของเทศบาลหรือไม ประเด็นที่สอง เม่ือเปนหนาที่ของเทศบาลแลว ตองถามตอวา  เปนนโยบาย       

ของคณะผูบริหารหรือไม ก็ตอบไดวา เปนนโยบายของผมเอง ผมประกาศตั้งแตตนวา ผมจะเอา

สายไฟฟาลงใตดิน  ผมประกาศนับหนึ่งไปเรียบรอยแลว  คือ ถนนบุญวาทย ถนนเสนตอไป คือ         

ถนนพหลโยธินเปนการนับสอง เม่ือเปนเชนน้ีแลว ก็ไดมอบหมายใหกับทางเจาหนาที่งบประมาณ        

ไปดําเนินการตามขั้นตอนของงบประมาณ เริ่มตั้งแตขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งก็มี

กระบวนการตาง ๆ มีการรับฟง การวิจารณ การสํารวจทั้งหลายภายใตขอระเบียบกฎหมาย จนมาถึง

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปวา ครบถวนถูกตองตามขอระเบียบ กฎหมายหรือไม เม่ือผาน

ตรงนี้ไปไดแลว ก็เปนหนาที่ของผมเองนะครับวา จะตองมาประเมินสถานการณการเงินการคลัง      

ของทางเทศบาลนครลําปางวา สถานะการเงินการคลังในงบประมาณ ป 2563 สามารถจะเจียดเงิน

งบประมาณตัวไหนไดบาง เปนหลักการบรหิารของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเบื้องตนเทานั้น

นะครับวา ส่ิงไหนควรไมควร ส่ิงไหนดีไมดี สิ่งไหนที่จะเปนประโยชนกับพี่นองประชาชน สิ่งไหนที่จะเปน

อนาคตของบานของเมือง เมื่อสถานการณการเงินการคลังอยูในสถานะที่จะทําได เราก็ตองรีบ

ดําเนินการ ไมเชนนั้นบานเมืองก็จะเสียประโยชนนะครับ ผมจึงจําเปนตองนับสองเอาสายไฟลงใตดิน    

ที่ถนนพหลโยธิน ถัดมาในการจัดทํางบประมาณก็จะตองอิงถึงผลประโยชนของพี่นองประชาชน        

ในทุกมิติ ตั้งแตเรื่องของการบริหารจัดการในองคกรกอน เพราะองคกรเทศบาลเปนวัฒนธรรมองคกร 

เปนองคกรดั้งเดิม มีวัฒนธรรมอยู วัสดุอุปกรณทั้งหลายสิ่งไหนจําเปนไมจําเปน ส่ิงไหนควรชะลอ      

ไวกอน สิ่งไหนควรทํา รวมไปถึงยึดหลักของแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งแผนพัฒนามาเทศบาลมาจาก

ตรงไหน แผนพัฒนาเทศบาล 75 เปอรเซ็นต ตองมาจากแผนพัฒนาชุมชน แผนขององคกรตาง ๆ แลวก็

ไมนอยกวาตรงน้ี จะตองเอามาจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ในแตละปงบประมาณ ในป 2563   

ก็เชนเดียวกัน จะตองมีการเรียงลําดับความสําคัญของโครงการแตละโครงการวา สิ่งไหนสําคัญกอน 

สิ่งไหนสําคัญหลัง ส่ิงไหนควรที่จะเปนอนาคตของบานของเมือง ทุกมิติถูกกระจายลงไปในงบประมาณ

ป 2563 อยางชัดเจนในทุกมิติ ทุกกลุมองคกร ทุกหนวยงาน ทุกอยางสามารถที่จะขับเคล่ือน

งบประมาณ ป 2563 ใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางได          

ทุกผูทุกคน ทุกกลุมเปาหมาย จงึตองนําเสนอเขาสูการพจิารณาของสภาฯ ในขั้นรับหลักการ ซึ่งที่ผานมา

ก็ไดเปดการอภิปรายในทุกมิติ โดยเฉพาะโครงการสายไฟลงใตดินถนนพหลโยธินนี้ ใชเวลาในการ

อภิปรายมาก ตัวผมเองเพื่อใหเกิดความสบายใจแกทุกฝายวา เมื่อตัดสินใจไปแลวจะตองดําเนินการได 

จึงเชิญเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจากการไฟฟาสวนภูมิภาคและสวนกลางมาช้ีแจง เขาก็มาช้ีแจงใหทราบ

เรยีบรอยแลวอยางชัดเจน ในขั้นรับหลักการ มีมติเสียงสวนใหญในสภาฯ แหงน้ีเห็นชอบ 15 เสียงนะครับ 

เพราะฉะนั้นในประเด็นความจําเปนในการที่จะเอาสายไฟลงใตดินในเรื่องดังกลาวนี้ ผมเชื่อมั่นวา         

มคีวามจําเปนและเปนอนาคตของบานเมือง ไมใชวารอใหเกิดปญหาเหมือนที่ทางการไฟฟาสวนภูมิภาค

ได ช้ีแจงใหพวกเราฟง ประเด็นถัดมา เปนประเด็นที่คอนขางรายแรงพอสมควรในเรื่องของการ           

ไรประสิทธิภาพในการทํางานของนายกเทศมนตรีนะครับ จริง ๆ แลวผมวา การเปนนายกเทศมนตร ี  
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ผมอาสามาแกปญหาใหกับพี่นองประชาชน มาสรางความเจรญิรุงเรืองใหกับบานเมือง ผมไปยกมือไหว

ขอคะแนนแตละคะแนน ผมไมเคยบอกพี่นองประชาชนแมแตคําเดียวเลยวา ผมจะเขาไปดา ไปเถียงกับใคร 

ผมถึงไมตอบโตใคร ใครอยากจะพูดจะดาอยางไร ก็วาไป แตผมจะทํางานใหกับพี่นองชาวบานเพราะวา 

ผมไปอาสาพี่นองประชาชนมา คําวา ไรประสิทธิภาพของนายกเทศมนตรี คํานี้เปนคําที่แรงนะครับ     

แตไมเปนไร คําที่แรงนี่แหละครับผมรับได เพราะผมรูวา อะไรคืออะไร ในเรื่องที่ 1 ผมรูวาอะไรรูไหมครับ  

ผมรูวา หนาที่ของเทศบาลมีอะไร เพราะทั้งชีวิตผมอยูเทศบาล ผมเปนขาราชการตั้งแตซีเทาไหร 

เงนิเดอืน 2,205 บาท ทัง้ชีวติผมอยูที่นี่ ผมจะไมรูวาหนาที่ของเทศบาลมีอะไรเลยหรอืครับ ประการถัดมา 

ผมรูวา หนาที่ที่ผมอาสาเขามาเปนนายกเทศมนตรี ผมมีหนาที่อะไร ในการที่จะทําความเจริญใหกับ

บานเมอืง ใหกับพี่นองประชาชนที่ผมอาสาเขามาและที่สําคัญ ผมมีมารยาทพอวา อะไรควร อะไรไมควร 

อะไรควรขีดเสนอยูตรงไหน อํานาจหนาที่ควรจะใชอยางไร อะไรเปนหนาที่ของใคร และควรทําอะไร

ใหกับพี่นองประชาชน ซึ่งก็ปรากฏชัดเจนอยูแลวนะครับวา ตลอดระยะเวลาที่ผมเขามาเปน

นายกเทศมนตรี ไมวาจะเปนโครงการใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไมใชวาเขามาเปนนายกเทศมนตรีจะทําแค

สายไฟฟาลงใตดินอยางเดียว ผมทําโครงการมากมายก็เห็นดากันตลอด แตผมก็ไมไดวาอะไร ผมตัง้ใจ

จะทําใหเกดิประโยชนสูงสุดอยูแลว ทายที่สุดมาดี ก็ไมเห็นมีใครชม หลายคนก็ถามวา ถาไมมีใครชมละ 

ก็ไมเห็นเปนไร ก็ไมตองชม เพราะคนที่ชม ก็คือ ทุกคนไดประโยชนจากการเปนนายกเทศมนตรขีองผม 

แมแตรางวัลตาง ๆ ไดมาตั้งเยอะแยะ เขาไมไดจับรางวัลมานะครับ เขาไมไดแบงเวรกันวา ปนี้เทศบาลนี้ได 

เขาไมไดจับฉลาก ไมไดหมุนลอเหมือนออกเลขหวยนะครับ ปไหนจะออกเลขตรงไหน เทศบาลไหน 

รางวัลก็เปนของการันตีอยูแลว นี่คือความไรประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพ สามารถอธิบายได       

อยูแลวนะครับ เรื่องถัดมาผมรูวา ผมควรจะนําพาเทศบาลแหงนี้ไปในทิศทางใด เพราะฉะนั้นเมื่อเรา

กลาที่จะอาสาพี่นองประชาชนเขามาแลว กลาที่จะเขามาทํางานในตําแหนงนายกเทศมนตรีนี้แลว       

ก็จะตองรูตองกลาที่จะคิด กลาที่จะทําเพื่อนําพาองคกรแหงน้ีไปสูองคกรที่ดีกวาเดิม เพราะฉะน้ันผมรูวา

ควรจะทําอะไร ถัดมาผมรูวา อะไรถูกกฎหมายอะไรผดิกฎหมาย ในชีวติของผมสามารถตรวจสอบผมได

ทุกโครงการ ผมไมเคยไปขอรองวา ใครทําอะไรผดิแลวมาขอ ไมมนีะครับ บางคนก็รูอยูแกใจตลอดเวลา 

มีผูรับเหมาในโครงการของเทศบาลทําผิดกฎหมาย มาขอใหผมผานงานให ผมไมทํา ผมไมเอา          

ผมยกเลกิสัญญาและไมจายเงินแมแตบาทเดยีวดวย ก็รูอยูวาใครเปนใคร ไมจําเปนตองอธิบายนะครับ 

ทุกโครงการมีระเบียบมีกฎหมาย มีขั้นตอนของการตัดสินใจ มีขั้นตอนของผูรับผิดชอบเปนลําดับ ๆ    

ผมพูดตั้งแตแรกแลววา นายกเทศมนตรีมีมารยาทพอรูวา ควรจะมอบหมายใคร และใครที่ควรจะ

รับผิดชอบอะไร เพราะฉะนั้นในเรื่องขอระเบียบกฎหมาย เม่ือมีสัญญาแลว ผมปฏิบัติตามสัญญา

แนนอนครับ ไมใชวาไปเซ็นสัญญาอยางหนึ่ง ทําอีกอยางหนึ่ง ไมใชนิสัยของผม ไมใชนิสัยของ

นายกเทศมนตรีคนนี้ เพราะฉะนั้นสัญญาทําอยางไร ถาไมปฏิบัตติามสัญญาก็วากันไปนะครับ พวกเรา

ในฐานะสมาชิกสภาฯ ก็ไดเห็นวา เมื่อผมไมปฏิบัติตามสัญญา ก็มีองคกรที่จะตรวจสอบ เอาไปเลย   

นายกติตภิูมิฯ เอาไปเขาคุกเขาคอกไปเลย ผมก็เหมอืนกัน ใครทําอะไรที่ไมเปนไปตามสัญญา ผมก็ตองรอง
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องคกรตรวจสอบตอไปนะครับ แลวเราก็ไปสูกัน ใครผดิใครถูกก็วากันไป รูกันอยูนะครับ ในสวนสุดทาย 

คําวาไรประสิทธิภาพ จริง ๆ แลวกอนที่จะมีคนมาบอกวา ผมมีคุณภาพหรือผมเปนคนไรประสิทธิภาพ 

ไมจําเปนตองมีคนมาบอกผมหรอก รูแกตัวรูแกใจกันอยูแลวครับ แลวการกระทําน้ันปรากฏชัดอยูแลว 

พี่นองประชาชนที่เราไปกราบยกมือไหวขออาสาเขามาทํางานนี้ เขารูเขาติดตามอยูแลว ไมตองอาศัย

เสียงพูด ถึงพูดก็พูดดังแคหูเทานั้น แตจะตองใหพี่นองประชาชนเขาไดรับรู ตองเกิดจากการกระทํา

เพราะไปถึงหัวใจนะครับ ไมตองไปเลนคําพูด ไมตองไปทําอะไร เพราะฉะนั้นการกระทําเปนสิ่งที่

สามารถชี้วัดอะไรไดหลายอยาง ความไรประสิทธิภาพและไรคุณภาพของคนมองออกอยูแลว ประเด็นหน่ึง

ก็มองจากในชีวิตสวนตัวเรานี่แหละครับวา ประสบความสําเร็จอะไรบาง เคยทําอะไร มีความสําเร็จ

อะไรหรือไมในครอบครัว สรางครอบครัวมีปญหาหรือไม เมียนอยทะเลาะเมียหลวงหรือไม มีบาน        

อยูอาศัยหรอืไม (ประธาน : ขอโทษนะครับนายก...) ผมอธิบายถึงเรื่องการไรประสทิธิภาพ เรื่องนี้เปน

เรื่องใหญนะครับ (ประธาน : ไมตองพูดถงึชีวติสวนตัว ผมวาพูดเรื่องที่เรากําลังคุยกัน...) ก็ไมเปนไรครับ 

ผมจะกระชับเรื่องนี้ก็แลวกัน เพราะฉะนั้นความสําเร็จสวนตัวก็เปนตัวชี้วัดการมีประสิทธิภาพหรือ      

ไรประสทิธภิาพอยูแลวนะครับ ในสวนที่สอง เรื่องของครอบครัว ในครอบครัวมีปญหาหรือไม คุณสราง

ธุรกิจสรางกิจการอะไรในครอบครัวจนเปนที่ยอมรับของสังคมหรือไม สังคมรับรูได สามารถบงบอก   

ถึงความมีประสิทธิภาพหรือไรประสิทธิภาพ สุดทายคือ เรื่องสังคม หลายทานในที่นี้ก็กาวเขามา         

สูการเมอืงพรอมกับผม แตความโชคด ีผมมีประสิทธิภาพหรอืไรประสิทธิภาพก็ไมทราบ แตวันนี้ผมเปน

นายกเทศมนตรนีะครับ บางทานทีก่าวมาพรอมกับผม ก็ยังเปนสมาชกิสภาฯ อยูเหมือนเดิม ชัดเจนนะครับ 

เพราะฉะนัน้ดานสังคมแลว คุณใหอะไรกับสังคมบาง ใหแตคําพูด หรือดานายกฯ เกง สิ่งนี้คอืสิ่งที่สังคม

ไดรับหรือครับ ก็สามารถตอบได ไมตองอธิบายตอ เพราะฉะนั้นคําวา ไรประสิทธิภาพหรือ               

มีประสิทธิภาพของนายกเทศมนตรี ผมเช่ือม่ันวา พี่นองประชาชนสามารถรับรูได สามารถสัมผัสได    

ผมดไีมดกี็ไมเปนไร ดาไมดาก็ไมเปนไร แตทายที่สุดผมบอกตัง้แตตนวา ผมอาสามาเปนนายกเทศมนตรี

นครลําปาง ผมไมไดมีความคาดหวังจะใหคนทั้ง 60,000 - 70,000 คนที่อยูในเขตเทศบาลนครลําปาง

รักผมทุกคนนะครับ แตผมมคีวามคาดหวังอยางเดยีววา คนสองหม่ืนเกาพันกวาครัวเรือน ภายใต 22.17 

ตารางกิโลเมตร ภายในเขตเทศบาลนครลําปางนี้ จะตองไดรับประโยชนในส่ิงที่ผมตัดสินใจใหกับเขา    

สิ่งที่ผมทําใหกับเขาทุกโครงการ เขาจะตองไดรับประโยชนจากการเปนนายกเทศมนตรี ชื่อกิตติภูม ิ   

นามวงค ขอบคุณมากครับ  

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ  คุรุภากรณ

 นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ผมปรบมือนี้ คอื ปรบมือ

ใหกับนายกเทศมนตรีนะครับ พูดไดเกงสํานวนโวหารดี จริง ๆ แลวในวาระแปรญัตติตรงนี้ เน้ือหาก็มี

เพียงแตวา ผมไมเห็นดวยเนื่องจากโครงการใชเงินเยอะ และไมมีความจําเปน ก็มีเหตุผลในดาน       

การบรหิารจัดการที่ผานมา เราไมไววางใจใหทําตอนั่นเองนะครับ กระแสสังคมก็ไมเห็นดวย และพี่นอง
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ประชาชนวันนี้ที่มากันเยอะ เปนตัวแทนของพี่นองประชาชน ก็เห็นอยูนะครับวา ที่บานในตรอก ในซอย 

มีทางเทาที่จําเปนตองทําอีก นี่คือเหตุผลหลัก ๆ ที่ผมขอสงวนคําแปร และก็อยากจะอธิบายเพิ่มเติม   

ในที่ประชุม เพื่อที่จะลงมตนิะครับ แตผมอยากจะเพิ่มเติมอีกหนอย เมื่อสักครูนายกฯ พูดถึงพาดพงิถึง

ทานสมาชิกสภาฯ คลายกับวา นายกฯ มาเขาสูการเมืองพรอมกับสมาชิกสภาฯ แลวนายกฯ ไดเปน

นายกฯ ผมและทุกคนดวยก็ยังเปนสมาชิกสภาฯ อยูเหมือนเดิม พูดในลักษณะนี้ ผมขอตําหนิการพูด

แบบนี้นะครับ จริงอยูทานอาจจะประสบความสําเร็จทางการเมืองเปนนายกฯ ก็เปนเรื่องของทาน       

นะครับ แตวาหลาย ๆ ทานที่อยูในหองน้ีก็พงึพอใจในการที่จะทําหนาที่เปนผูแทนในเขตเทศบาลของเรา 

เปนสมาชิกสภาเทศบาล ก็ไมใชวาเปนตําแหนงหนาที่ต่ําตอยหรอืไมมีเกียรติเทียบเทานายกเทศมนตร ี

เพราะฉะนั้นผมขอตําหนินายกฯ นะครับ ที่มีทัศนคติแบบนี้ตอสมาชิกสภาฯ ประการสุดทาย เรื่องของ

การไฟฟาสวนภูมิภาค เม่ือสักครูผมไมไดพูดอยูเรื่องหน่ึงคือ องคกรนี้เปนองคกรที่ (ถอนคําพูด)       

จากการขายไฟนะครับ ก็คอื รบัไฟจากการไฟฟาฝายผลิตแลวก็มาขายใหเรา เปนองคกรที่มีกําไรปหนึ่ง

เปนพันเปนหมื่นลาน ในสวนขององคกรเทศบาลเราเก็บภาษีประชาชนเปนรายไดเก็บเล็กผสมนอย    

จากคาจอดรถจากอะไรเล็กนอย เงนิตางกันเยอะ  

         นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง คุณสมบูรณฯ ครับ เราไมตอง  

ไปพาดพงิถงึการไฟฟานะครับ 

        นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมก็เพียงแตจะพูดวา เขามีฐานะ 

ที่ม่ังคั่งกวาเราเยอะนะครับ สุดทายก็คงจะมีเพียงเทานี้นะครับ ขอฝากถึงสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรต ิ  

ทุกทาน หวังวาทุกทานจะไดใชวิจารณญาณที่ถูกตอง ทําหนาที่ดวยความสํานึกรับผิดชอบนะครับ 

ขอบคุณครบั  

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอโทษนะครับ คุณสมบูรณฯ 

คําพูดที่วา เขาหากําไร ขอใหถอนคําพูดนะครับ 

 นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ไดครับทานประธานฯ ผมขอถอน

คําพูดที่วา เขาหากําไร ครบั 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ฝายบริหารมีอะไรจะอภิปราย    

ในสวนนี้อีกหรือไมครับ ไมมีนะครับ เม่ือไมมี ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เกี่ยวกับการแปรญัตติฯ     

หนา 2 – 232 ดังกลาวนั้นฯ ในสวนนี้สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นดวยกับมตขิองคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

ซึ่งเห็นดวยใหคงตามรางเดมิ โปรดยกมอืข้ึนครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นดวยกับมติคณะกรรมการ

แปรญัตตฯิ ใหคงตามรางเดมิ จํานวน 10 เสยีงครับ  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นดวย  

ตามคําแปรญัตตฯิ ของนายสมบูรณ คุรุภากรณ โปรดยกมอืครับ 
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นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นดวยตามคําแปรญัตติฯ  

ของสมบูรณ คุรุภากรณ จํานวน 7 เสยีงครบั นอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม ที่ป ระชุมสภาฯ มีมติเสีย งขา งมาก  จํานวน 10 เสียง เห็นดวยกับมติ

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ใหคงตามรางเดิม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ รายการเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ตั้งไว 53,884,600 บาท 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟา         

เปนเคเบิลใตดินเฟส 1 ตั้งแตบริเวณสี่แยกดอนปาน ถึงถนนดวงรัตน ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร         

ในดานระบบงานโยธา ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล เพื่อจัดใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง          

ไดมีไฟฟา เพื่อการอุปโภค ตลอดจนใหเกิดทัศนียภาพที่สวยงาม มีความเปนระเบียบเรียบรอย          

แกประชาชน ในการใชถนนหรือสาธารณสถาน และสงเสริมกิจการการทองเที่ยวอันเปนการจัดทํา

บริการสาธารณะ ตามภารกิจอํานาจและหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อประโยชนแกประชาชน

ภายในเขตเทศบาลนครลําปาง รวมทั้งใหเปนตามแนวทางการพัฒนาเมืองนาอยูและชุมชนนาอยู     

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนไปตามระเบยีบฯ และหนังสือที่ เกี่ยวของ ฯลฯ ,       

เห็นดวยตามคําแปรญัตตฯิ ของนายสมบูรณ คุรุภากรณ จํานวน 7 เสยีง, และงดออกเสยีง 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 ขอเสนอญัตติราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง (วาระที่ 3) กอนที่จะขอมติจากที่ประชุม     

ผมขอเชญิเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบยีบกอนครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตต ิ 

เรื่อง ขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2563 (วาระที่ 3) ในระเบยีบวาระ    

ที่ 4.3 ผมมีระเบียบเรียนแจงใหที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา คอื ระเบียบขอบังคับการประชุม

สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเตมิ คอื ขอ 52 บัญญัตหิลักการวา การพจิารณารางขอบัญญัต ิ   

ในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุ     

อันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถ่ินลงมติวา จะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 

วาระที่สามนี้ เราจะตองพจิารณาก็คือ ที่ประชุมแหงนี้จะลงมติวา จะใหตราเปนเทศบัญญัตงิบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือไม ถาที่ประชุมแหงนี้เขาใจระเบียบที่ผมไดช้ีแจงแลว 

จากนี้ไปผมขอนําเรยีนตอประธานสภาฯ ไดดําเนนิการพจิารณา ในวาระที่ 4.3 ตอไปครับ  
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ทานเลขานุการสภาฯ      

ไดชี้แจง ผมจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ นะครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัตงิบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ       

ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง  

จํานวน 12 เสยีงครับ  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ     

ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โปรดยกมอืครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้น    

งดออกเสยีงครับ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง     

จํานวน 12 เสียง, ไมเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง ไมมี, และงดออกเสยีง 6 คน 

ระเบยีบวาระที่  5 เร่ืองที่เสนอใหม 

5.1 ญัตติ เร่ือง 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 เรือ่ง เสนอญัตตขิออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจาย

เปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑสํานักงาน งบประมาณ 57,200 บาท (หาหม่ืนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) เชญิผูเสนอครับ 

นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ       

ที่ เคารพ ทานสมาชกิสภาฯ ผูทรงเกยีรติทุกทาน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตร ี 

นครลําปาง ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิ 
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ญัตต ิ

เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการ

ใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑสํานักงาน งบประมาณ 57,200 บาท (หาหม่ืนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน)  

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปต้ังจายเปนรายการใหม ในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการ 

เครื่องปรับอากาศ แบ บแยกสวน  แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน  ขนาด ไมต่ําก วา  18,000 บีทียู          

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,600 บาท งบประมาณ 57,200 บาท (หาหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน)            

ตามหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 

 ดวยสํานักปลัดเทศบาลมีความจําเปนตองเปลี่ยน เครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทนเครื่องเดิม      

ที่ชํารุด แตไมตั้งงบประมาณรายจายไว จึงขออนุมัติโอนเงินจากงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 

4 ขอ 27 โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย 

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิารโดยโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรอืแบบแขวน ขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,600 

บาท งบประมาณ 57,200 บาท (หาหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

ทัง้น้ี การโอนเงนิงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปรมิาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตัง้จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น    

เหตุผล 

  เนื่องจากสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครลําปาง มีครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศที่ใช

ภายในอาคารสํานักงานมีสภาพเกาและชํารุด เนื่องจากใชงานมาเปนเวลานาน ทําใหสิ้นเปลือง

กระแสไฟฟาและคาซอมแซมแตละครั้งก็มีราคาสูงมาก ซึ่งทําใหไมคุมคา จึงจําเปนตองจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศใหมเพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิม ตามหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน 

รายละเอยีดตามบัญชีโอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่แนบมาพรอมนี้ 

 ดังน้ัน จึงขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปต้ังจายเปนรายการใหม ในแผนงาน
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บรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน งบประมาณ 57,200 

บาท (หาหม่ืนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27 ตอไป 

        ขอแสดงความนับถือ 

     (ลงช่ือ)    นายกติติภูม ิ นามวงค   ผูเสนอ 

                     (นายกติติภูมิ  นามวงค) 

     นายกเทศมนตรนีครลําปาง  

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปางกอนที่ทานสมาชิกสภาฯ           

จะอภิปราย ขอใหทานเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงขอระเบียบกฎหมายครับ เชญิครับ 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระ    

ที่ 5.1 นั้น ผมมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวของกับญัตติดังกลาวซึ่งที่ประชุมแหงนี้ จะตองใชประกอบการ

พิจารณา ก็คือ ระเบียบวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 ขอ 27 ซึ่งบัญญัติไวเปนหลักการวา     

การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตัง้จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น ครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกสภาฯ       

ทานใดจะอภปิรายไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีผมจะขอมตินะครับ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

งานบรหิารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน งบประมาณ 57,200 บาท 

(หาหม่ืนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) สมาชกิทานใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ  

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 14 เสยีงครับ  

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ทานใดไมเห็นชอบมีไหมครับ   

ไมมนีะครับ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 14 เสียง อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป    

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน งบประมาณ 57,200 บาท 

(หาหม่ืนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) , ไมเห็นชอบ - เสยีง, งดออกเสยีง 4 คน 
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5.2 ญัตต ิเร่ือง เสนอญัตตขิออนุมัตใิชจายเงนิสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพ่ือการบริการ

ชุมชนและสังคม ดานโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน 15 โครงการ เปนจํานวนเงิน 16,945,000 บาท 

(สบิหกลานเกาแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน) 

นายกิตต ิ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.2    

ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการบริการชุมชนและ

สังคม ดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 15 โครงการ เปนจํานวนเงิน 16,945,000 บาท (สิบหกลาน      

เกาแสนสี่หม่ืนหาพันบาทถวน) เชญิผูเสนอครับ 

นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ       

ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตร ี 

นครลําปาง ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปางเพื่อการบริการชุมชนและสังคม 

 ดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 15 โครงการ เปนจํานวนเงิน 16,945,000 บาท (สิบหกลาน      

เกาแสนสี่หม่ืนหาพันบาทถวน) 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ขาพเจา นายกิตตภิูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตใิช

จายเงนิสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการบรกิารชุมชนและสังคม ดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 

15 โครงการ เปนจํานวนเงนิ 16,945,000 บาท ตามหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 

เทศบาลมีหนาที่จัดทําบริการสาธารณะ ใหมีและบํารุงทางบกและทางนํ้า ในเขตเทศบาล        

นครลําปาง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 

56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (2) อันเปนการบริการชุมชนและสังคม ดานการ

สาธารณูปโภค ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจาก         

สภาทองถิ่น ไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดาน  

การบริการ ชุมชนและ สังคม หรือ เพื่ อบํ าบัดความเดือดรอนของประชาชน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบกิจายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 89 จึงขออนุมัติ

ใชจายเงนิสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อกระทํากิจการดังกลาว จํานวน 15 โครงการ เปนจํานวนเงิน 

16,945,000 บาท (สบิหกลานเกาแสนสี่หม่ืนหาพันบาทถวน) 
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เหตุผล 

     เน่ืองจากในเขตเทศบาลนครลําปาง ยังมีถนนหลายสายทาง ที่มีสภาพชํารุดเสียหาย ขาดการ

ปรับปรุงสภาพผิวจราจรใหดีมีสภาพพรอมใชงานมาเปนเวลานาน ถนนบางซอยไมมีทอระบายน้ํา      

เม่ือเกิดฝนตก จะเกิดปญหาน้ําทวมขังในบริเวณนั้น ทําใหประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรไปมาเดินทาง   

ไมสะดวก และอาจเกิดอุบัติเหตุแกชีวิตและทรัพยสินได จึงสมควรที่จะทําการปรับปรุงถนน เพื่อให

ประชาชนผูใชเสนทางมีความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิตามมาตรฐานดานวิศวกรรมจราจร 

จงึมีความจําเปนตองขออนุมัตใิชจายเงนิสะสมของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 15 โครงการ เปนจํานวนเงิน  

16,945,000 บาท (สบิหกลานเกาแสนสี่หม่ืนหาพันบาทถวน) ตามรายละเอยีด ดังตอไปนี้  

/ลําดับที่ 1 
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ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

1 แผนงานเคหะชุมชน/ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการกอสรางถนนและทอระบายนํ้า ถนนสุขสวัสด์ิ 4 ซอยขางบานเลขท่ี 89 525,000

งานไฟฟาถนน คากอสราง ถึงบานเลขท่ี 83

ส่ิงสาธารณูปโภค  - โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 7.00 เมตร ยาวประมาณ 71 เมตร

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

ประมาณ 71 เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาท่ี 10 ลําดับท่ี 8

2 แผนงานเคหะชุมชน/ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการกอสรางถนนและทอระบายนํ้า ถนนสุขสวัสด์ิ 1 ซอย 18 507,000

งานไฟฟาถนน คากอสราง  - โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 7.00 เมตร ยาวประมาณ 69 เมตร

ส่ิงสาธารณูปโภค หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพัก

ประมาณ 69 เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาท่ี 11 ลําดับท่ี 9

3 แผนงานเคหะชุมชน/ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า ถนนนากวม ซอย 4 ต้ังแตบานเลขท่ี 26 1,188,000

งานไฟฟาถนน คากอสราง ถึงบานเลขท่ี 37

ส่ิงสาธารณูปโภค  - โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 2.80-4.50 เมตร ยาวประมาณ 208

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว

รวมบอพักประมาณ 208 เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาท่ี 12 ลําดับท่ี 10



 

 

 



 

 

 

ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

4 แผนงานเคหะชุมชน/ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า ถนนบุญโยง ซอยขางวัดศรีบุญโยง 1,891,000

งานไฟฟาถนน คากอสราง ถึงถนนปงสนุก ขางบานเลขท่ี 210

ส่ิงสาธารณูปโภค  - โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 3.00-8.50 เมตร ยาวประมาณ 298

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว

รวมบอพักประมาณ 298 เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาท่ี 13 ลําดับท่ี 11

5 แผนงานเคหะชุมชน/ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า ถนนอนุสาวรีย ต้ังแตบานเลขท่ี 58 ถึงถนน 1,819,000

งานไฟฟาถนน คากอสราง เลียบคลองชลประทาน

ส่ิงสาธารณูปโภค  - โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 3.00-5.00 เมตร ยาวประมาณ 269

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ความยาว

รวมบอพักประมาณ 269 เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาท่ี 14 ลําดับท่ี 12

6 แผนงานเคหะชุมชน/ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า ถนนทาตนเก๋ียง ต้ังแตขางบานเลขท่ี 8/5 1,944,000

งานไฟฟาถนน คากอสราง ถึงถนนชางแตม ซอย 1 บานเลขท่ี 17/2

ส่ิงสาธารณูปโภค  - โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 1.50-6.00 เมตร ยาวประมาณ 415

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว

รวมบอพักประมาณ 231 เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาท่ี 15 ลําดับท่ี 13



 

 

 
 

ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

7 แผนงานเคหะชุมชน/ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการปรับปรุงถนนและบอพัก ซอยรมโพธ์ิ ต้ังแตบานเลขท่ี 123 ถึงบานเลขท่ี 129 994,000

งานไฟฟาถนน คากอสราง และบานเลขท่ี 133

ส่ิงสาธารณูปโภค  - โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.00-5.00 เมตร ยาวประมาณ 180

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล

นครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาท่ี 16 

ลําดับท่ี 14

8 แผนงานเคหะชุมชน/ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการปรับปรุงถนนประตูตาล ต้ังแตบานเลขท่ี 53 ถึงถนนประตูตาล ซอย 3 1,412,000

งานไฟฟาถนน คากอสราง บานเลขท่ี 92/1

ส่ิงสาธารณูปโภค  - โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 4.00-5.80 เมตร ยาวประมาณ

628 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาท่ี 17 

ลําดับท่ี 15

9 แผนงานเคหะชุมชน/ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการปรับปรุงทางเทา ถนนบุญวาทย (คายทหาร) ฝงตรงขามรานอาหารตาลเด่ียว 616,000

งานไฟฟาถนน คากอสราง ต้ังแตบานเลขท่ี 119 ถึงบานเลขท่ี 62

ส่ิงสาธารณูปโภค  - โดยทําการปรับปรุงทางเทา กวาง 0.50-4.00 เมตร ยาวประมาณ 356 เมตร

และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาท่ี 18 ลําดับท่ี 16



 

 

 

ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

10 แผนงานเคหะชุมชน/ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า ถนนบานดง ซอยขางบานเลขท่ี 68 2,073,000

งานไฟฟาถนน คากอสราง ถึงถนนบานดงพฒันา ขางบานเลขท่ี 6/1

ส่ิงสาธารณูปโภค  - โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 3.00-4.00 เมตร ยาวประมาณ 344

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ความยาว

รวมบอพักประมาณ 344 เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาท่ี 19 ลําดับท่ี 17

11 แผนงานเคหะชุมชน/ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า ถนนบานดง ซอย 3 ต้ังแตบานเลขท่ี 183 1,509,000

งานไฟฟาถนน คากอสราง ถึงบานเลขท่ี 18/1

ส่ิงสาธารณูปโภค  - โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 2.80-5.20 เมตร ยาวประมาณ 264

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว

รวมบอพักประมาณ 264 เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาท่ี 20 ลําดับท่ี 18)

12 แผนงานเคหะชุมชน/ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า ถนนบานดงไชย ซอย 4 ต้ังแตบานเลขท่ี 68/6 1,579,000

งานไฟฟาถนน คากอสราง ถึงบานเลขท่ี 68/4

ส่ิงสาธารณูปโภค  - โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 2.80-6.00 เมตร ยาวประมาณ 283

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว

รวมบอพักประมาณ 283 เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาท่ี 21 ลําดับท่ี 19



 

 

ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

13 แผนงานเคหะชุมชน/ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า ถนนไฮเวยลําปาง-งาว ซอย 6 336,000

งานไฟฟาถนน คากอสราง ต้ังแตขางบานเลขท่ี 55 ถึงบานเลขท่ี 51

ส่ิงสาธารณูปโภค  - โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 4.20-4.80 เมตร ยาวประมาณ 59

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว

รวมบอพักประมาณ 59 เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาท่ี 22 ลําดับท่ี 20

14 แผนงานเคหะชุมชน/ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการกอสรางถนนและทอระบายนํ้า ถนนสุขสวัสด์ิ 4 ซอยขางบานเลขท่ี 91 343,000

งานไฟฟาถนน คากอสราง  - โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 53 เมตร

ส่ิงสาธารณูปโภค หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพัก

ประมาณ 53 เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาท่ี 23 ลําดับท่ี 21

15 แผนงานเคหะชุมชน/ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการกอสรางถนนพระบาท ซอย 6 ต้ังแตบานเลขท่ี 79/1 ถึงบานเลขท่ี 138 209,000

งานไฟฟาถนน คากอสราง  - โดยทําการกอสรางถนนแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 2.20-4.00 เมตร 

ส่ิงสาธารณูปโภค ยาวประมาณ 114 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล

นครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาท่ี 24

ลําดับท่ี 22

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 16,945,000





45 

 

 ดังนั้น ขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติใชจายเงินสะสม

ของเทศบาลนครลําปาง จํานวนเงิน 16,945,000 บาท (สิบหกลานเกาแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน)    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงนิ การเบกิจายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงนิ และ

การตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 89 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ) นายกติติภูมิ  นามวงค  ผูเสนอ 

(นายกิตตภิูม ิ นามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติที่ 5.2 นี้ กอนที่จะให  

ทานสมาชิกสภาฯ ไดอภิปราย ขอเชญิทานเลขานุการฯ ไดช้ีแจงขอระเบยีบกฎหมาย เชิญครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับระเบียบ

วาระที่ 5.2 นี้ มีระเบียบขอบังคับซึ่งที่ประชุมแหงน้ี ตองใชในการประกอบการพิจารณาในญัตตินี้ ก็คือ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ   

การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทอ ง ถิ่น  พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ ่ม เ ติม  ถึง พ.ศ. 2561 

สาระสําคัญของระเบียบดังกลาวที่จะใชประกอบ ก็คือ ขอ 89 บัญญัติไวเปนหลักการวา องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัตจิากสภาทองถิ่น ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

(1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดาน  

การบรกิารชุมชนและสังคม หรอืกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรอื

กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หรอืตามที่กฎหมายกําหนด (2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสรมิกิจการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทตามระเบียบแลว (3) ใหกันเงนิสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดาน

บุคลากรไมนอยกวาสามเดือน และกันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปน้ัน เพื่อเปน

คาใชจายในการบรหิารงานและกรณทีี่มสีาธารณภัยเกิดขึ้น (4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหน่ึงปถัดไป 

หากไมดําเนนิการภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหการใชจายเงินสะสมนัน้เปนอันพับไป ทั้งนี้ ใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงนิสะสม โดยคํานงึถงึฐานะการเงนิการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

และเสถียรภาพในระยะยาว ทานประธานฯ ครับ ญัตตินี้เปนญัตติเกี่ยวกับกิจการสภา ตามระเบียบ        

ที่กระผมไดชี้แจงไปแลวนั้น ที่ประชุมแหงนี้จะไดพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ อนุมัติหรือไมอนุมัต ิ        

ซึ่งมีทั้งสิ้น จํานวน 15 โครงการ เมื่อที่ประชุมไดเขาใจระเบียบที่ผมเรียนช้ีแจงไปแลว จากนี้ขอเชิญ   

ทานประธานฯ ไดใหที่ประชุมแหงน้ีไดปรกึษาหารอืในลําดับตอไปครับ  



 

 

 นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ตอไปจะใหทานสมาชกิสภาฯ    

ไดอภิปรายรวมนะครับ แตวาก ารลงมติ ก็จะเปนการลงมติในแตโครงการ ๆ ไปนะครับ  เชิญ           

นายสมหมาย พงษไพบูลย  

 นายสมหมาย พงษไพบูลย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เม่ือสักครูผมไดออกไปทํา

ภารกิจสวนตัว ก็ไดพบปะชาวบาน ซึ่งวันนี้มาคอนขางเยอะนะครับ ผมเลยอยากรูสาเหตุวา ทําไมวันนี้  

จึงมากันเยอะ ประชาชนเหลานั้นก็ตอบวา วันนี้จะมาดูวา สมาชิกสภาฯ คนไหนที่ไมเห็นความเปน

ประโยชนตอประชาชน ผมไดยินผมก็ตกใจครับ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางแตละทานที่ไดคัดเลือก

มาแลว ผมคิดวา เขานาจะมองออกวา สิ่งไหนเปนประโยชนหรือไมเปนประโยชน แตมีคนไปส่ือสารผิด 

หาวาคานหัวชนฝาไปทุกเรื่อง ผมขอแยงตรงนี้เลยครับวา ไมจริงครับ สิ่งไหนที่เปนประโยชนตอ

ประชาชนผมเห็นดวยนะครับ ที่ผานมาก็เชนเดียวกัน สิ่งไหนที่เปนประโยชนตอประชาชนสวนมาก

สมาชิกสภาฯ ทุกทานก็เห็นเปนจุดเดียวกัน อยางเชนญัตตินี้ก็เหมือนกัน 15 โครงการนี้  ผมดูแลวเปน

ประโยชนตอประชาชนทุกโครงการ ผมยังตําหนิฝายบริหารดวยซ้ําไปวา โครงการแตละโครงการนี้ 

ทําไมถึงทําชาขนาดนี้ เงินสะสมของเทศบาลเรามีตั้งเยอะแยะ นาจะทําใหเร็วกวาน้ี ดูแผนดําเนินการ    

สิครับ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคมกําลังจะเขียนแบบ ออกแบบอยูเลย กวาจะไดฤกษทํางาน  

จริง ๆ ก็เดือนมกราคม กุมภาพันธ เมษายนของปหนาครับกวาจะเสร็จ ประชาชนตองรอโอกาสอีก    

ตั้งครึ่งปนะครับ ความจริงผมวา นาจะแลวเสร็จตั้งนานแลว ทั้งที่ภาพโครงการดูแลวก็มาเรงทํา        

ในตารางเดยีวกันหมด เดอืนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม กําลังออกแบบแทบทุกโครงการเลยนะครับ 

จัดซื้อจัดจางก็เดือนมกราคม กุมภาพันธ และที่รู ๆ กันอยูวา งานของเทศบาลเราแตละโครงการ

สวนมากแลวเสร็จไมตามกําหนด ดูแลว 15 โครงการนี้ตารางเดียวกันหมดเลย ออกแบบก็ตาราง

เดยีวกันหมดเลย จะแลวเสร็จเดือนตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม เริ่มลงมือก็มกราคม ทั้ง 15 โครงการ

นี้จะเสร็จทันหรือครับ ความจริงนาจะทยอยทําต้ังแตปที่แลว ดูแลวในเขต 1 คอนขางจะเยอะดวยซ้ําไป 

แลวผมก็อยูในพื้นที่ รูปญหาวา มอีะไรบาง แลวยิ่งมาเจอชาวบานเมื่อสักครูเขาบอกวา ไดขาววาสมาชิก

สภาฯ จะคัดคานหรือ ผมวาเปนไปไมได ส่ิงที่มีประโยชนตอสวนรวมและบุคคลนั้น ถาทางสภาฯ แหงนี้

อนุญาตใหผมยกสองมือ ผมจะยกทั้งสองมือเลยครับทานประธานฯ เรื่องแบบนี้ขวางไมไดหรอกครับ 

เพราะเปนเรื่องทีป่ระชาชนจะไดประโยชน ขอบคุณครับ 

 นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนชิย 

 นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตคะ น่ีหองประชุม

สภาฯ นะคะ ผูที่เขามารับฟงควรจะมีมารยาทในการเขาประชุม หลายครั้งหลายหนที่มีการโหรบกวน

การอภิปรายของทานสมาชิกสภาฯ บางทานก็ไมปดโทรศัพทมือถือ นั่งคุยกัน แมกระทั่งนินทาตอวา     

ผูอภิปราย ไมมมีารยาทมาก ๆ นะคะ ขอทานประธานฯ วนิจิฉัยดวย ขอบคุณคะ 



 

 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง อยางที่ผมไดเรียนตั้งแตตน      

นะครับ เพื่อใหบรรยากาศในการประชุมเปนไปดวยดี ที่นี่สถานที่ราชการนะครับ ขอความกรุณา     

เรื่องการใชโทรศัพท การโห และการคุยกัน ขอใหเคารพสถานที่ราชการนะครับ เชิญ นายสมหมาย 

พงษไพบูลย  

 นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณทานประธานฯ ครับ 

ขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาฯ จรงินะครับ กรณทีี่เรากําลังอภิปราย เราตองนึกถึงเนือ้หาสาระที่เราจะตอง

พูดตอไป อันนี้ผมไมไดจดโพยมาเลยครับ ผมไมตองจดโพยมาอภิปรายเหมือนคนอื่น เราสามารถพูดได

เพราะเราสัมผัสจรงิ เลยตองใชสมาธิ ถามีเสียงโหเสียงฮาเสียงปรบมือ สิ่งที่เราจะพูดตอไปก็อาจจะนึก

ไมไดหรอืลืมไปเลยก็ได ตองขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาฯ ที่ไดชวยแนะนํา ก็ขอตออีกสักนิดหนึ่งครับ

ทานประธานฯ หนาที่จริง ๆ ของสมาชิกสภาฯ ตองเปนตัวแทนชาวบานอยูแลว จะขอบอกตอพอแม     

พี่นองชาวลําปางที่มารวมประชุมในวันนี้ ผมเช่ือแนวา ที่ทานเลือกมาเขาตองไววางใจ เพราะฉะนั้น      

ในเมื่อไววางใจแลว สิ่งที่เปนประโยชน มคีุณคา และคุมทุน ทางสมาชิกสภาฯ ทุกทานเขานาจะพิจารณา

ไดวา สิ่งไหนมีประโยชน สิ่งไหนไมมีประโยชน และคนที่เอาไปส่ือสารที่วา สมาชิกสภาฯ คอนขางคานไป

ทุกเรื่อง ผมขอแยงนะครับ เพราะวา เรามีจิตสํานึก มีสามัญสํานึกไดวา สิ่งไหนดีสิ่งไหนไมดี บางสิ่ง

บางอยางความคดิเห็นอาจจะไมตรงกัน อยางเชน งบประมาณหาสบิสามลานบาทที่ผานมาผมก็ไมเห็นดวย

นะครับ ก็มเีหตุผลประกอบหลาย ๆ อยางตามที่เพื่อนสมาชกิฯ ไดอภิปรายไปแลว นั่นคอื สิ่งที่เราไมเห็นดวย 

แตตรงน้ี 15 โครงการที่ใชเงนิสะสมผมเห็นดวยครับ สิบหกลานบาทเพราะไปทําหลายจุดหลายที่ ก็ตอง

ขอแกขาวกรณีที่ไปรับทราบปญหา รับทราบขอไมเท็จจริง สงสัยวันนี้ทางประชาชนคงจะโดนโกหกมา

หรอืเปลา วาตองมากดดันเขานะ เดี๋ยวเขาไมผานให เปนไปไมไดนะครับ เพราะเปนประโยชน สวนผมก็มี

แคนี้ครบัทานประธานฯ ขอบคุณครับ 

 นายกติต ิจิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นายสุบนิ ชุมตา  

 นายสุบิน ชุมตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสุบิน ชุมตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอแสดงความคดิเห็นในฐานะสมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปางเขต 1 นะครับ ที่ทางผูบริหารไดเสนอญัตติขออนุมัติใชเงินสะสมของเทศบาล      

นครลําปาง เพื่อบรกิารชุมชนและสังคม ดานโครงสรางพื้นฐาน 15 โครงการ เปนเงนิ 16,945,000 บาท

นัน้นะครับ กระผมไดลงพื้นที่พบปะประธานชุมชนและกรรมการชุมชนเพื่อดูถนนที่ทางผูบรหิารไดเสนอ

มาในเขต 1 นี้ มีอยู 5 โครงการนะครับ โครงการแรก ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนศรีบุญโยง 

ถนนน้ีใชมานาน ชํารุด ไมมีทอระบายน้ํา โครงการตอไป โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา     

ถนนทาตนเกี๋ยง ตั้งแตขางบานเลขที่ 8/5 ถึงถนนชางแตม ซอย 1 บานเลขที่ 17/2 ถนนนี้สรางมานาน 

ประมาณ 20 กวาปแลว ถนนชํารุด ตางระดับ ไมมีทอระบายน้ํา ฝนตกน้ําจะทวมขังในบาน โครงการ    

ที่ 3 โครงการปรับปรุงถนนประตูตาล ตั้งแตบานเลขที่  53 ถึงถนนประตูตาล ซอย 3 บานเลขที่ 92/1 

ถนนเสนนี้ยี่สิบ กวาปแลวครับที่สรางมา ถนนชํารุด ถนนเสื่อม ถนนนี้ประชาชนไดใชประโยชนมาก    



 

 

ทุกวันเพื่อเดนิทางจากประตูตาลถงึโรงเรยีนอนุบาล โรงเรยีนปงสนุก โครงการตอไป โครงการปรับปรุง

ถนนและทอระบายน้ํา ถนนบานดง ซอยขางบานเลขที่  68 ถึงถนนบานดงพัฒนา ขางบานเลขที่ 6/1 

ถนนนี้สรางมานาน ไมมีทอระบายน้ํา ถาฝนตกน้ําจะทวมขัง และอีกโครงการหนึ่ง โครงการปรับปรุง

ถนนและทอระบายน้ํา ถนนบานดง ซอย 3 ตัง้แตบานเลขที่  183 ถึงบานเลขที่ 18/1 ถนนเสนน้ีเปนถนน  

ที่สรางมานาน เสื่อมสภาพ ผูใชรถใชถนน ประธานชุมชนก็บอกวา ถนนเสนนี้ใชมานาน ทอระบายน้ํา    

ก็ไมมี ทั้ง 5 โครงการนี้ของเขต 1 ผมเห็นดวยกับญัตติที่ผูบริหารเสนอมานะครับ และจะขอสนับสนุน

เพื่อประโยชนของประชาชนที่จะไดรับอยางสูงสุด ขอบคุณครับ 

 นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นายเกษม ปญญาทอง 

 นายเกษม ปญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายเกษม ปญญาทอง ในฐานะที่เปนสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางนะครับ การยื่นญัตติ

ของฝายบริหารที่ขออนุมัติจายเงินสะสม เพื่อบริการชุมชนและสังคม ดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน    

15 โครงการ เปนเงนิ 16,945,000 บาทนี้ ผมและเพื่อนสมาชิกฯ อีกหลายทานเคยไดออกสํารวจพรอม

กับฝายบริหาร และไดสอบถามชาวบาน โดยเฉพาะเขต 4 ก็ไดรับคําตอบจากชาวบานวา ถนนชํารุด 

การเดินทางลําบาก มีปญหามาก บางคนก็บอกวา ถนนชํารุดไมมีทอระบายน้ําบาง จึงขอใหมีการ

กอสรางและซอมแซม เพื่อการสัญจรจะไดรับความสะดวก และตองการใหเทศบาลซอมแซมใหอยูใน

สภาพดี ประกอบกับโครงการตาง ๆ ทัง้ 15 โครงการที่ทานผูบรหิารไดเสนอตามญัตตินี้ เปนแผนพัฒนา

ของชุมชนอยูแลวนะครับ ผมดูโครงการที่ฝายบริหารจะดําเนินการตามญัตติที่ เสนอมาก็ดีใจ          

แทนชาวบานจริง ๆ นะครับ ที่ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ดี เพื่อจะไดบรรเทาความเดือดรอนของชาวบาน    

ในการเดินทาง แตผมก็มีขอสังเกตที่จะบอกกลาวผานสภาฯ แหงนี้ ถึงฝายผูบริหารนะครับ เม่ือทาน

ไดรับการอนุมัติทั้ง  15 โครงการนี้แลว อยากใหทานชวยจัดสรางโดยเร็วนะครับ เพราะชาวบานเขารู   

อยูวา 15 โครงการน้ีมปีระโยชนตอชาวบานและชุมชน อยากใหฝายบริหารรบีดําเนินการโครงการตาง ๆ 

โดยเร็ว อยาชักชาเหมือนกับที่ผานมานะครับ เพราะวาตัวผมเองเคยไปบอกกลาวชาวบานวา โครงการนี้

ไดแลว แตก็ยังชาอยูนะครับ ผมหวังวา การอภิปรายของผมในครั้งน้ี ฝายบริหารจะนําไปพิจารณา     

นะครับ ขอบคุณครับ 

 นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัต ิ

 นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เทศบาลเรามี     

เงินสะสมอยูมากพอสมควร มีฐานะที่มั่นคง เพราะฉะนั้นการที่จะทําโครงการปรับปรุงถนน ทางเทา    

บอพักเหลาน้ี ตามญัตติที่ฝายบริหารโดยนายกเทศมนตรีฯ เปนผูเสนอมานั้น ก็เปนเรื่องที่เหมาะสม     

15 โครงการในวงเงนิสบิหกลานเศษนัน้กระจายไปทุกเขต ถึงแมวาโครงการตาง ๆ เหลานี้ควรที่จะไดรับ

การดูแลมากอนแลวก็ตาม แตเมื่อมาเรงกระทําในชวงสมัยนี้ ก็อาจจะมีความกังวลเหมือนอยางที่   

เพื่อนสมาชิกสภาฯ กังวลวา จะเสร็จทันหรือไม และนอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่จะใชจากเงิน  



 

 

โอนงบประมาณ แตสิ่งหนึ่งที่ผมเปนหวงก็คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของโครงการทั้ง      

15 โครงการที่อยูระหวางดําเนนิการกอสราง และเมื่อกอสรางเสร็จแลว ความกังวลของผมไมไดรับ  

การช้ีแจงเลย ฝายบรหิารเมื่อเสนอญัตติแลวนาจะชี้แจงประกอบญัตติ 15 โครงการที่ เสนอนั้นวา        

มีความจําเปนเหมาะสมเพียงใด นอกเหนือจากคําอธิบายสั้น ๆ ที่เสนอมาตั้งแตตนแลว ทานไดศึกษา

แบบแปลนโดยละเอยีดดหีรอืยังวา จะไมเกดิอุบัตเิหต ุอุบัตภิัยในขณะกอสรางก็ดี หรอืเมื่อกอสรางเสร็จ

เรียบรอยแลวก็ดี ไมตองในฐานะที่ผมเปนแพทยหรอกครับ ผมวาทุกคนในหมูบานในชุมชนก็เปนหวง

เหมือนกัน โดยเฉพาะชุมชนที่อยูในเขตกอสราง เปนผูที่จะไดรับผลกระทบมากที่สุด โดยสวนใหญแลว

สวนราชการทั้งหลาย หรือแมแตคนทั้งหลายก็มักจะพูดวา เมื่อกอสรางแลวมีฝุนก็ตองทนเอาหนอย   

เม่ือไมสะดวก การเดินทางยากลําบากก็ตองทนเอาหนอย ผมอยากจะไดยินคําพูดวา ไดปองกันหรือ

กําจัด บรรเทาเหตุที่จะเกิดขึน้นั้นใหเบาบางลงไป หรอืไมใหเกิดข้ึนเลยทั้งในเรื่องฝุนก็ดี ในเรื่องเสียงก็ด ี

ในเรื่องการเขาบานออกบาน ที่ตองสัญจรไปมาในเสนทางดังกลาวที่มโีครงการกอสรางอยูก็ดี ผมไมเคย

ไดยนิคําชี้แจงโดยละเอยีดเกี่ยวกับ 15 โครงการน้ีวา มคีวามแตกตางกันอยางไร จะเกิดอุบัติเหตุอยางไร 

และทานไดแกไขปองกันหรอืไมอยางไร ก็เมื่อฝายบรหิารเสนอญัตติโดยนายกเทศมนตรไีมชี้แจง จะดวย

เหตุไมสนใจ ไมรู หรืออะไรก็ตามที แตผมก็จะเรียนทานประธานฯ วา ผมไดศึกษาโดยละเอียดแลว     

ถาทานดูแบบแปลนแผนผงัโดยยอในเลมสสีมนะครับ ใน 15 โครงการน้ีมี 13 โครงการเปนถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กซึ่ง มีความหนา 15 เซนติเมตร เ มื่อบวกกับปรับพื้นทางดวยหนิคลุกหรืออะไรก็แลวแต          

มีขอความเพิ่มเติมในคาใชจายหินคลุกไหลทางเพื่อใหถนนเสมอกัน เนื่องจากความตางระดับ 15 - 20 

เซนติเมตรนั้นอันตราย ทั้งคนสัญจรไปมา โดยเฉพาะคนในหมูบานน้ัน รถจักรยาน รถจักรยานยนต

อันตรายมาก แตในอกี 2 โครงการซึ่งเปนแอสฟลตคอนกรตี ถนนลาดยางมีความหนา 5 เซนตเิมตร 

ถงึแมวา ในคําอธิบายประกอบงบประมาณนี้ไดพูดไวแลววา มีหินคลุกพื้นทาง ก็คอืรองพื้น ผมก็ไมทราบ

ความหนาเพราะไมไดระบุ มีแตเพยีงวาแอสฟลตหรอืยางมะตอยที่ราดนั้นหนา 5 เซนตเิมตร แตอยางนอย

ก็เกิดความแตกตางระดับแลวใชไหมครับ พอบวกหินคลุกที่รองพื้นแลวก็ตองเกิน 5 เซนติเมตร 

คําอธิบายที่ผมอยากจะไดยินวา ทานไดปองกันแกไขไหลทางน้ันอยางไร ไมมีครับ ผมก็ตองอนุมาน    

คิดเอาเองวา ก็ปลอยไวอยางนั้นกอน แลวถามวา จะเกิดอุบัติเหตุอีกไดหรือไม จะมีคนถึงแกชีวิต      

อกีหรอืไม ถาทานดูในโครงการ 15 โครงการนั้น ที่เปน ค.ส.ล. จะมีงบประมาณหนิคลุกไหลทางพูดไว

ชัดเจน ตามปริมาตรที่ชางเขาคํานวณ 40,000 บาง 60,000 บาง แลวแตปรมิาณหนิคลุกที่จะทําให   

ไหลทางนั้นเสมอกับพื้นผิวถนนไปยังขอบรั้ว หรือในระยะไหลทางที่เหมาะสม แตอีก 2 โครงการ คือ 

โครงการถนนทาตนเกี๋ยงกับโครงการที่  15 ถนนพระบาท ซอย 6 ไมมีหนิคลุกไหลทางครับ เม่ือไมมี

คําอธิบายผมก็จะตองอนุมานเอา แลวหลักความจริงปรากฏแลววา มีความตางระดับของพื้นไหลทาง

กับพื้นถนนแอสฟลตคอนกรีตซึ่งตางกันไมนอยกวา 5 เซนติเมตรแนนอน ถามวาอุบัติเหตุเกิดข้ึนไดไหม 

ไดตลอดเวลาครับทานประธานฯ นี่เปนสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนกับทานประธานฯ วา ผูปกครองบานเมือง 

ถาเขาจะสรางบานแปงเมืองจริง ๆ แลว เขาตองเอาใจใสลงไปในรายละเอียด แลวก็ชี้แจงใหสภาฯ    

ไดรับทราบโดยละเอยีดถงึสิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึน อาจจะเกิดข้ึนเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน อีกเลมหนึ่ง



 

 

ยังไมไดพูดถึงนะครับ ที่โอนเงินงบประมาณก็เชนเดียวกัน ถาเปนถนนแอสฟลตคอนกรีตแลวไหลทาง   

ไมตองพูดถึงครับ ความสูงต่ําผิดกันแนนอน แตถามีคําอธิบายตั้งแตตนวา จะทําพรอมกันในงาน       

จางเหมาก็ดี หรือจะทําทันทีหลังสงมอบงานแลว หรือกอนมอบงานแลวก็ตาม จะเปนสิ่งที่นาช่ืนชม

นายินดี ก็จะสบายใจวา พี่นองเราจะไมประสบอันตรายจากการกอสรางทั้งหลายทั้งปวง เมื่อต้ังใจ       

ที่จะทําเพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขแลว ก็ขออยาไดเพิ่มทุกขใหกับประชาชนเลยครับ แสดงความสามารถ    

ใหมากขึ้น เอาใจใสในรายละเอียดหนอย แลวเสนอญัตติใหสภาฯ พิจารณาก็ควรจะชี้แจงดวย ไมใช

ออกเปนขอสอบแลวพวกเราก็เปนนักเรยีน ตองมาน่ังถามวา เกิดอะไรข้ึน สิ่งที่ผมเปนหวงยังมีอีกหลาย

โครงการในญัตติตอไป ซึ่งกระผมจะไดช้ีใหทานประธานฯ เห็นในลําดับตอไปเมื่อถึงญัตติดังกลาว 

ขอบพระคุณครับ 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีทั ้ง อื ่นอีก ไหมครับ  เชิญ      

นายณัฐกติต บรรจงจิตต 

 นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จากที่ผูบริหารเสนอญัตติ

ขออนุมัติจายเงินสะสม 15 โครงการ เปนเงนิสิบหกลานกวาบาทนี้ ผมดูตามหลักการและเหตุผลแลว    

มีความจําเปนครับทานประธานฯ เปนผลพลอยไดของชุมชนของชาวบานครับ ผมยังคิดวา ควรจะทํา      

ตั้งนานแลวดวยซ้ําไปครับ แลวอีกอยางหนึ่ง ผมเปนสมาชิกสภาฯ อยูในเขต 4 ขอยกตัวอยาง           

สักโครงการนะครับ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนอนุสาวรีย ตั้งแตบานเลขที่ 58       

ถึงถนนเลียบคลองชลประทานครับ ถนนเสนนี้ไมมีทอระบายน้ําครับ การใชน้ําหรือการทิ้งนํ้าลําบาก 

เวลาฝนตกนํ้าก็ทวมขังในบริเวณบาน ชาวบานไดรับความเดือนรอนมาก ๆ ครับ ผมดีใจที่ฝายบริหาร   

ใหความสําคัญตรงนี้ และขอขอบคุณฝายบริหาร ทานนายก แทนชาวบานดวยครับที่เห็นความสําคัญ

ตรงนี้เพื่อบรรเทาทุกขของชาวบาน ซึ่งโครงการก็เปนไปตามระเบยีบฯ การใชจายเงนิสะสมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ขอ 89 ผมดูตามหลักการแลว ก็ไดกันเงนิสํารองจายไวเรยีบรอย เขาหลักเกณฑ

หมดทุกอยางครับทานประธานฯ ผมมีความดีใจแทนชุมชนและชาวบานที่ไดรับความเดือดรอน แตผม   

ก็ขอฝากไปยังฝายบริหารวา ในเม่ือทานไดรับการอนุมัติจากสภาฯ แหงนี้แลว ทั้ง 15 โครงการนี้       

ทานตองกอหนี้ผูกพันภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป ทานตองทําใหเสร็จภายใน 1 ปนะครับ ถาทําไมเสร็จ

โครงการนี้ก็จะตองพับไป ความเสียหาย ผลประโยชนหรือโอกาสที่ชาวบานจะไดรับก็จะไมไดอีก ขอให

ผูบรหิารเห็นความสําคัญตรงน้ีดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีทานอื่นอีกไหมครับ เชิญ        

นายสมบูรณ คุรุภากรณ 

 นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ   

ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในโครงการประเภทคาที่ดิน

และสิ่งกอสรางซึ่งจะจายจากเงนิสะสมนี้  15 โครงการ ผมเห็นดวยทุกโครงการนะครับ ไมวาจะเปน



 

 

โครงการในเขต 1, 2, 3 หรือ 4 นะครับ ผมอยากจะใหขอสังเกตอยู 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ เรื่องของฝา   

บอพักนะครับ ซึ่งฝาหนึ่งมีมูลราคาเปน 10,000 บาท ซึ่งผมไดพูดคุยกับเพื่อนผูรับเหมาที่รูจักกัน      

เขาก็พูดวา ราคาแพง แลวก็ตองซื้อจากกรุงเทพฯ แลวก็มผีูผลิตนอยราย ผมเลยอยากจะฝากขอสังเกตน้ี

ไปยังฝายบริหารนะครับวา ถาเราสามารถที่จะออกแบบใหผูผลิตในทองถ่ินสามารถที่จะจัดทําตัวนี้

ขึ้นมาได คือ ออกแบบใหไมเกินกําลังความสามารถของทองถิ่น เพื่อที่วาเงินทองจะไดหมุนเวียน        

อยูในบานเมอืงเรา และอกีอยางหน่ึงในเรื่องของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก็มีหลายสายนะครับ ในแบบนี้

ใชคําวา คอนกรตีเสรมิเหล็ก แตในประมาณการใชคําวา ผวิทางปอรตแลนดซเีมนต หนา 15 เซนติเมตร 

ผมก็ทํางานในดานนี้มานาน แตไม เคยไดยินขอความแบบนี้ ผิวทางปอรตแลนดซี เมนต หนา               

15 เซนตเิมตร ซึ่งจรงิ ๆ แลวก็นาจะเขียนวา ผวิทางคอนกรตีเสริมเหล็กนะครับ ผมก็ไมรูวาสํานักการชาง

ไปบัญญัติศัพท บัญญัติขอความนี้ข้ึนมาเองหรืออยางไร ก็ขอฝากดวยนะครับ ถาหากวา หลังประชุม

เสร็จแลวไดพบกับผม ก็ชวยบอกผมหนอย จะไดเปนความรูนะครับ ผิวทางปอรตแลนดซีเมนต หนา    

15 เซนติเมตร สุดทายนี้การเห็นดวยกับ 15 โครงการ ผมก็ฝากในเรื่องที่ผูอภิปรายกอนหนานี้ 

นายแพทยวัฒนาฯ ที่ไดหวงเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน เนื่องจากมีโครงการออกมาพรอม ๆ กัน 

และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ถนนที่สรางใหมเชื่อมกับของเกานั้น จะมีความตางระดับอยูนะครับ              

ซึ่งรถจักรยานยนตมักที่จะเสียหลักหกลมไดนะครับ เพราะฉะนั้น ขอฝากหนอยถาในประมาณการไมมี

การเชื่อมตอ ซึ่งเรียกวาสโลบนี้ ก็ขอใหเพิ่มในรายการในสัญญากอสรางดวยนะครับ เพื่อใหการใชงาน

ถนนที่จะสรางมาใหมนี้ จะไดเปนไปดวยความเรยีบรอย ไมมีอุบัตเิหตุเกดิขึ้น ขอบคุณครับ 

 นายกติต ิจิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีทานอื่นอกีไหมครับ ไมมีนะครับ

ฝายบรหิารมอีะไรจะเพิ่มไหมครับ เชญิครบั 

 นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ    

และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง    

คงขอใชเวลาเล็กนอยชี้แจงในประเด็นที่ 1 ในเรื่องความจําเปนเรงดวนที่วาทําไมตองใชเงินสะสมทั้ง      

15 โครงการ จรงิ ๆ แลวฝายบริหารก็ได ตั้งงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง            

ในงบประมาณป 2563 ไวระดับหนึ่งแลว ที่จําเปนจะตองจายเงนิสะสมในโครงการทั้ง 15 โครงการนี้

เพราะวาขณะนี้มันเปนความเรงดวน เหมือนที่สมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายกัน ประเด็นที่ 2 ก็คือ ภายใต

ความเรงดวนตรงนี้ พอดีสํานักการชางมีแบบแปลนเรียบรอยแลว หลังจากการลงมติก็สามารถ         

จะดําเนินการไดทันที และที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งจะเปนรูปแบบของการนําเสนอญัตติใหม       

และโครงการใหมซึ่งจะแนบ Road Map ของแตละโครงการมาใหทานพิจารณาดวย ซึ่งถาไมมีอะไร

เปลี่ยนแปลง ไมมีอะไรที่นอกเหนือจากแบบประมาณการนี้แลว คิดวานาจะเรงดําเนินการไดดีกวา    

และเรว็กวาที่กําหนดเอาไว สวนถัดมา ตองขอขอบคุณสมาชกิสภาฯ ที่มีความกังวล และใหขอเสนอแนะ

ประเด็นที่ 1 ในเรื่องของความปลอดภัย ผมในฐานะนายกเทศมนตรีจะไดกําชับคณะทํางานของผม      

ใหเนนในเรื่องของความปลอดภัย ประเด็นที่  2 ก็คือ เรื่องของไหลถนน คิดวาเม่ือสมาชิกสภาฯ           



 

 

ใหความสนใจขนาดนี้ เราก็คงปลอยทิ้งไปไมได คงจะเอาประเด็นดังกลาวมาพจิารณา และดําเนินการ

เพื่อไมใหเกิดปญหาตามมาภายหลัง ผมคิดวาทั้ง 15 โครงการ ก็คงเปนโครงการที่มีประโยชนตอพี่นอง

ประชาชนดวยความเรงดวนและผานตามขัน้ตอนทุกอยาง ขอบคุณครับ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายอกี

หรือไม ไมมีนะครับ ฝายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะปดการ

อภิปราย และจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติขอ 5.2 เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมของ

เทศบาลนครลําปางเพื่อการบริการชุมชนและสังคม ดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 15 โครงการ       

เปนจํานวนเงนิ 16,945,000 บาท (สบิหกลานเกาแสนสี่หม่ืนหาพันบาทถวน) ผมจะขอมติจากที่ประชุมฯ 

เปนรายโครงการนะครับ 

ลําดับที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท   

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการกอสรางถนนและทอระบายนํ้า ถนนสุขสวัสดิ์ 4 

ซอยขางบานเลขที่ 89 ถึงบานเลขที่  83 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 7.00 

เมตร ยาวประมาณ 71 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร 

ความยาวรวมบอพัก ประมาณ 71 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที ่10 ลําดับที่ 8 งบประมาณ 525,000 บาท 

(หาแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ     

โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสยีงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบ 

โปรดยกมอืข้ึน    

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเหน็ชอบ ไมมี นอกนัน้งดออกเสียง 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล

นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ ดินและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสราง 

สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนสุขสวัสด์ิ 4 ซอยขางบานเลขที่ 

89 ถึงบานเลขที่ 83 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 7.00 เมตร ยาวประมาณ 71 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 71 เมตร 

และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ฉบับแก ไข หนาที่  10 ลําดับที่  8 งบประมาณ 525,000 บาท (หาแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน),         

ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 1 คน 



 

 

ลําดับที่ 2 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท  

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนสุขสวัสดิ์ 1 

ซอย 18 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 7.00 เมตร ยาวประมาณ 69 เมตร  

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

ประมาณ 69 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 11 ลําดับที่ 9 งบประมาณ 507,000 บาท (หาแสน

เจ็ดพันบาทถวน) 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ     

โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสยีงครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชกิฯ ทานใดไมเห็นชอบ 

โปรดยกมอืข้ึน    

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเหน็ชอบ ไมมี นอกน้ันงดออกเสียง 

มตทิี่ประชุม 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, งดออกเสยีง 1 คน 

ลําดับที่ 3 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท   

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า ถนนนากวม 

ซอย 4 ตั้งแตบานเลขที่ 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 ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 12 ลําดับที่ 10 

งบประมาณ 1,188,000 บาท (หนึ่งลานหน่ึงแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถวน) 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ     

โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ 



 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบ 

โปรดยกมอืข้ึน    

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเหน็ชอบ ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล

นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง   

สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนนากวม ซอย 4 ต้ังแต

บานเลขที่ 26 ถึงบานเลขที่ 37 โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 2.80 - 4.50 เมตร     

ยาวประมาณ 208 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า 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 (หน่ึงลาน

หนึ่งแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ  ไมมี, งดออกเสยีง 1 คน 

ลําดับที่ 4 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท   

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า ถนนบุญโยง 

ซอยขางวัดศรีบุญโยง ถึงถนนปงสนุก ขางบานเลขที่ 210 โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.   

กวางประมาณ 3.00 - 8.50 เมตร ยาวประมาณ 298 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอ

ระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว รวมบอพักประมาณ 298 เมตร และงานอื่นๆ 

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข 

หนาที่ 13 ลําดับที่ 11 งบประมาณ 1,891,000 บาท (หน่ึงลานแปดแสนเกาหมื่นหน่ึงพันบาทถวน) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ    

โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสยีงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบ 

โปรดยกมอืข้ึน    

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเหน็ชอบ ไมมี นอกน้ันงดออกเสียง 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล

นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง

สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนบุญโยง ซอยขางวัดศรีบุญโยง 

ถงึถนนปงสนุก 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

แปดแสนเกาหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสยีง 1 คน 

ลําดับที่ 5 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท 

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนอนุสาวรีย 

ตั้งแตบานเลขที่ 58 ถงึถนนเลยีบคลองชลประทาน โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ  

3.00 - 5.00 เมตร ยาวประมาณ 269 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า  ค.ส.ล. ขนาด 

0.60 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 269 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล

นครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 14 ลําดับที่ 12 

งบประมาณ 1,819,000 บาท (หน่ึงลานแปดแสนหน่ึงหมื่นเกาพันบาทถวน) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ    

โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสยีงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบ 

โปรดยกมอืข้ึน    

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเหน็ชอบ ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล

นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง  

สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนอนุสาวรยี 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

แปดแสนหนึ่งหม่ืนเกาพันบาทถวน), ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 1 คน 

ลําดับที่ 6 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท 

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า ถนนทาตนเกี๋ยง 

ตั้งแตขางบานเลขที่ 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 พรอมวางทอ

ระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว รวมบอพักประมาณ 231 เมตร และงานอื่น ๆ 

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข 

หนาที่ 15 ลําดับที่ 13 งบประมาณ 1,944,000 บาท (หน่ึงลานเกาแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถวน) 



 

 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ     

โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชกิฯ ทานใดไมเห็นชอบ 

โปรดยกมอืข้ึน    

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเหน็ชอบ ไมมี นอกนัน้งดออกเสียง 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล

นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง  

สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนทาตนเกี๋ยง ตั้งแต

ขางบานเลขที่ 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 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 15 ลําดับที่ 13 งบประมาณ 1,944,000 

บาท (หนึ่งลานเกาแสนสี่หม่ืนสี่พันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ  ไมมี, งดออกเสยีง 1 คน 

ลําดับที่ 7 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท   

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและบอพัก ซอยรมโพธิ์ ตั้งแต

บานเลขที่  123 ถงึบานเลขที่ 129 และบานเลขที่  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 หนาท่ี 16 ลําดับที่ 14 งบประมาณ 994,000 บาท (เกาแสนเกาหมื่นสี่พันบาทถวน) 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ              

โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสยีงครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชกิฯ ทานใดไมเห็นชอบ 

โปรดยกมอืข้ึน    

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเหน็ชอบ ไมมี นอกน้ันงดออกเสียง 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล

นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง   

สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและบอพัก ซอยรมโพธิ์  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 (เกาแสนเกาหม่ืนสี่พันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสยีง 1 คน 

ลําดับที่ 8 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท  

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนประตูตาล ตั้งแตบานเลขที่ 53 ถงึ

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 ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ฉบับแกไข หนาที่ 17 ลําดับที่ 15  งบประมาณ 1,412,000 บาท (หนึ่งลานสี่แสนหน่ึงหมื่นสองพันบาทถวน) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ    

โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสยีงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบ 

โปรดยกมอืข้ึน    

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเหน็ชอบ ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล

นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง   

สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนประตูตาล ตั้งแตบานเลขที่ 53 ถึงถนนประตูตาล 

ซอย 3 บานเลขที่ 92/1 โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 4.00 - 5.80 เมตร       

ยาวประมาณ 628 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน

ของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 17 ลําดับที่ 15 

งบประมาณ 1,412,000 บาท (หนึ่งลานสี่แสนหน่ึงหม่ืนสองพันบาทถวน), ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 1 คน 

ลําดับที่ 9 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท  

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงทางเทา ถนนบุญวาทย (คายทหาร)    

ฝงตรงขามรานอาหารตาลเดี่ยว ตั้งแตบานเลขที่ 119 ถึงบานเลขที่ 62 โดยทําการปรับปรุงทางเทา 

กวาง 0.50 - 4.00 เมตร ยาวประมาณ 356 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล  

นครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 18 ลําดับที่ 16 

งบประมาณ 616,000 บาท (หกแสนหน่ึงหมื่นหกพันบาทถวน) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ    

โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ 



 

 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชกิฯ ทานใดไมเห็นชอบ 

โปรดยกมอืข้ึน    

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเห็นชอบ ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม 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 ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่  18 ลําดับที่  16 งบประมาณ 616,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่น  

หกพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ  ไมม,ี งดออกเสยีง 1 คน 

ลําดับที่ 10 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า ถนนบานดง 

ซอยขางบานเลขที่ 68 ถงึถนนบานดงพัฒนา 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 ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 19 

ลําดับที่ 17 งบประมาณ 2,073,000 บาท (สองลานเจ็ดหมื่นสามพันบาทถวน) 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ     

โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบ 

โปรดยกมอืข้ึน    

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเหน็ชอบ ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม 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    

ความยาวรวมบอพักประมาณ 344 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง     

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 19 ลําดับที่ 17 งบประมาณ 2,073,000 

บาท (สองลานเจ็ดหม่ืนสามพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 1 คน 



 

 

ลําดับที่ 11 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท  

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า 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 พรอมวางทอระบายนํ้า 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 (หน่ึงลานหาแสนเกาพันบาทถวน) 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ     

โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสยีงครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชกิฯ ทานใดไมเห็นชอบ 

โปรดยกมอืข้ึน    

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเหน็ชอบ ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล

นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง  

สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนบานดง ซอย 3 ต้ังแตบานเลขที่ 

183 ถงึบานเลขที่ 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 (หน่ึงลานหาแสน

เกาพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 1 คน 

ลําดับที่ 12 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า ถนนบานดงไชย 

ซอย 4 ตั้งแตบานเลขที่ 68/6 ถงึบานเลขที่ 68/4 โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 

2.80 - 6.00 เมตร ยาวประมาณ 283 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. 

ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 283 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน

ของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 21 

ลําดับที่ 19 งบประมาณ 1,579,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน) 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ     

โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสยีงครับ 



 

 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชกิฯ ทานใดไมเห็นชอบ 

โปรดยกมอืข้ึน    

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเหน็ชอบ ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล

นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง  

สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า ถนนบานดงไชย ซอย 4 ตั้งแต

บานเลขที่ 68/6 ถงึบานเลขที่ 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

หาแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 1 คน 

ลําดับที่ 13 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า 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 พรอมวางทอระบายนํ้า 

ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 59 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน

ของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 22 

ลําดับที่ 20 งบประมาณ 336,000 บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถวน) 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ     

โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสยีงครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชกิฯ ทานใดไมเห็นชอบ 

โปรดยกมอืข้ึน    

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเห็นชอบ ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล

นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง  

สิ่งสาธารณูปโภค 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

ยาวรวมบอพักประมาณ 59 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตาม



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 22 ลําดับที่ 20 งบประมาณ 336,000 บาท 

(สามแสนสามหม่ืนหกพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสยีง 1 คน 

ลําดับที่ 14 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการกอสรางถนนและทอระบายนํ้า 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 ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ฉบับแกไข หนาท่ี 23 ลําดับที่ 21 งบประมาณ 343,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถวน) 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ     

โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชกิฯ ทานใดไมเห็นชอบ 

โปรดยกมอืข้ึน    

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเหน็ชอบ ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 17 เสียง อนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาล

นครลําปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง  

สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการกอสรางถนนและทอระบายนํ้า 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 

ลําดับที ่21 งบประมาณ 343,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสยีง 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 

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 24 ลําดับที่ 22 งบประมาณ 

209,000 บาท (สองแสนเกาพันบาทถวน) 

นายกติต ิจิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 17 เสยีงครับ 



 

 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชกิฯ ทานใดไมเห็นชอบ 

โปรดยกมอืข้ึน    

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเหน็ชอบ ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม 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, งดออกเสยีง 1 คน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขณะน้ีเวลา 12.40 น. ผมขอพัก

การประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง ครับ และจะเริ่มประชุมตอจากนี้ ในเวลา 13.40 น. ครับ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.40 น. 

เร่ิมประชุมเวลา 13.40 น. 

 นายกิตติ จิว ะสัน ติก าร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต อนนี ้ ไ ด เ ว ลา ต าม ที่              

นัดหมายแลว และสมาชกิครบองคประชุม ผมจะเริ่มการประชุมตอนะครับ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหม 

 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน 

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 7 โครงการ         

เปนจํานวนเงนิ 15,642,000 บาท (สบิหาลานหกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถวน) 

นายกิตติ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม  

ขอ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดิน          

และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 7 โครงการ เปนจํานวนเงนิ 15,642,000 

บาท (สบิหาลานหกแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถวน) เชิญ ผูเสนอ 

นายสมเกยีรต ิ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูไดรับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิ



 

 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตตขิออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตัง้จาย  

เปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ ่งสาธารณูปโภค จํานวน 7 โครงการ เปนจํานวนเงิน 

15,642,000 บาท (สิบหาลานหกแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถวน)         

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจา นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและ

ชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

จํานวน 7 โครงการ เปนจํานวนเงิน 15,642,000 บาท (สิบหาลานหกแสนส่ีหมื่นสองพันบาทถวน)    

ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

 เทศบาลมีหนาที่จัดทําบริการสาธารณะ ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา ในเขตเทศบาล   

นครลําปาง ใหเปนไปโดยเรยีบรอยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)  

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

สังคมดานการสาธารณูปโภค เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแกไข ของเทศบาล

นครลําปาง จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปน

รายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที ่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค จํานวน 7 โครงการ เปนจํานวนเงนิ 15,642,000 บาท (สิบหาลาน

หกแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถวน) สํานักการชาง ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด         

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน

รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

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

 

 

 

 

    

เหตุผล 

 เน่ืองจากในเขตเทศบาลนครลําปาง ยังมีถนนหลายสายทางที่มีสภาพชํารุดเสียหาย ขาดการ

ปรับปรุงสภาพผวิจราจรใหดีมีสภาพพรอมใชงานมาเปนเวลานาน ถนนบางซอยไมมีทอระบายน้ํา เม่ือเกิด

ฝนตกจะเกิดปญหา น้ําทวมขังในบรเิวณน้ัน ทําใหประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรไปมาเดินทางไมสะดวก 



 

 

และอาจเกิดอุบัติเหตุแกชีวิตและทรัพยสินได จึงสมควรที่จะทําการปรับปรุงถนน เพื่อใหประชาชน

ผูใชเสนทางมีความสะดวก ปลอดภัยในชวีติและทรัพยสินตามมาตรฐานดานวิศวกรรมจราจร จึงขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน             

7 โครงการ เปนจํานวนเงิน 15,642,000 บาท (สิบหาลานหกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถวน) รายละเอียด

ตามบัญชโีอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเอกสารแบบแปลน ประมาณ

ราคากอสราง ตามเอกสารประกอบการเสนอญัตตทิี่แนบมาพรอมนี้  

/ลําดับที่ 1 
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ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

1 แผนงานเคหะชุมชน/ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการปรับปรุงถนนพระแกว ต้ังแตบานเลขท่ี 51 ถึงบานเลขท่ี 57 1,215,000

งานไฟฟาถนน คากอสราง  - โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 7.20-10.00 เมตร ยาวประมาณ

ส่ิงสาธารณูปโภค 207 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาท่ี 3 

ลําดับท่ี 1

2 แผนงานเคหะชุมชน/ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการปรับปรุงถนนมนตรี ต้ังแตถนนสุเรนทร ถึงถนนทาคราวนอย 3,571,000

งานไฟฟาถนน คากอสราง  - โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 8.00-10.00 เมตร ยาวประมาณ

ส่ิงสาธารณูปโภค 800 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาท่ี 4 

ลําดับท่ี 2

3 แผนงานเคหะชุมชน/ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการปรับปรุงถนนลูกเสือ ต้ังแตถนนทาคราวนอย ถึงถนนมนตรี 3,467,000

งานไฟฟาถนน คากอสราง  - โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 9.00-10.50 เมตร ยาวประมาณ

ส่ิงสาธารณูปโภค 590 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาท่ี 5 

ลําดับท่ี 3



 

 

 

 

 

 

ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

4 แผนงานเคหะชุมชน/ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการกอสรางวางทอระบายนํ้า พรอมทางเทา และขยายถนน ค.ส.ล. ถนนปาขาม 2,827,000

งานไฟฟาถนน คากอสราง (หลังวิทยาลัยพยาบาล) ต้ังแตถนนปาขาม ถึงถนนสนามบิน

ส่ิงสาธารณูปโภค  - โดยทําการกอสรางวางทอระบายนํ้า 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 และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาท่ี 6 ลําดับท่ี 4

5 แผนงานเคหะชุมชน/ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า ถนนกําแพงเมือง ต้ังแตบานเลขท่ี 2 2,722,000

งานไฟฟาถนน คากอสราง ถึงบานเลขท่ี 92

ส่ิงสาธารณูปโภค  - โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 4.00-6.80 เมตร ยาวประมาณ

978 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร 

ความยาวรวมบอพักประมาณ 200 เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร

ลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาท่ี 7 ลําดับท่ี 5



 

 

ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ หมายเหตุ

ท่ี (บาท)

6 แผนงานเคหะชุมชน/ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการปรับปรุงถนนนากวม ต้ังแตบริเวณหนาวัดนากวมใต ถึงบานเลขท่ี 330 1,381,000

งานไฟฟาถนน คากอสราง  - โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 5.00-10.00 เมตร ยาวประมาณ

ส่ิงสาธารณูปโภค 380 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาท่ี 8 

ลําดับท่ี 6

7 แผนงานเคหะชุมชน/ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า ถนนพระบาท ซอย 6 ต้ังแตบานเลขท่ี 59 459,000

งานไฟฟาถนน คากอสราง ถึงบานเลขท่ี 47/1

ส่ิงสาธารณูปโภค  - โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 3.00-4.00 เมตร ยาวประมาณ 86

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว

รวมบอพักประมาณ 86 เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาท่ี 9 ลําดับท่ี 7

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 15,642,000
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ดังน้ัน จึงขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะ

และชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง สิ่งสาธารณูปโภค  

จํานวน 7 โครงการ เปนจํานวนเงิน 15,642,000 บาท (สิบหาลานหกแสนส่ีหมื่นสองพันบาทถวน)    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 

แกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27 ตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

    (ลงชื่อ)      กติติภูม ิ นามวงค       ผูเสนอ 

(นายกิตตภิูม ิ นามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง กอนที่ทานสมาชิกจะอภิปราย 

ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบยีบครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ   

ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับระเบียบ

วาระที่ 5 ในขอ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ตามญัตติที่ทางผูเสนอญัตติไดแถลงไปเมื่อสักครูน้ี ผมมีระเบียบ 

ที่เก่ียวของที่จะเรยีนแจงตอที่ประชุม เพื่อใชประกอบในการพิจารณาของญัตติดังกลาว ก็คอื ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข

เพิ่มเติมขอ 27 ซึ่งบัญญัติหลักการไววา  “การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ

อนุมัตขิองสภาทองถิ่น”  ญัตตดัิงกลาวก็เปนญัตตเิกี่ยวกับกจิการสภา ซึ่งที่ประชุมสภาจะตองพิจารณา 

แลวลงมติวาอนุมัติหรือไมอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที ่ไดนําเรียนไปเมื่อสักครู    

เมื่อที่ประชุมเขาใจระเบียบเปนที่เรียบรอยแลว จากนี้ไปผมนําเรียนทานประธานฯ ไดนําปรึกษาหารือ 

เพื่อใหที่ประชุมแหงน้ีไดพจิารณาและทําการลงมตเิปนลําดับตอไปครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกทานใด

อภปิรายหรอืไมครบั เชญิ นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทาน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

สําหรับญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจาย ไปตั้งจายเปนรายการใหมนั้น ในโครงการ 7 โครงการ      

ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงถนน 7 สาย วงเงนิประมาณสิบหาลานเศษนั้น ผมก็คิดวาไมมีปญหาในเรื่องการ

ใหความเห็นชอบ เพราะถนนหลายสายนี้ก็เปนถนนที่มีความสําคัญ และอยูกลางเมือง แตอยางไรก็ดี 

ตามที่ไดกราบเรยีนในญัตตทิี่แลววา ยังไมไดรับคํายนืยันจากผูเสนอญัตติเลยวา ในระหวางการกอสราง



 

 

ก็ดหีรอืทําเสร็จแลวนัน้ ทานไดมกีารหาแนวทางปองกัน แกไขการที่จะเกิดอุบัติเหตุตอชวีิตและทรัพยสิน

ของพี่นองประชาชนในเขตของเราอยางไรบาง โดยเฉพาะถนนหลายสายที่เปนแอสฟลตคอนกรีต       

ถาดูจากรายละเอียดประกอบแบบงบประมาณดังกลาวแลว ก็ชัดเจนไมมีรายการหินคลุกไหลทาง      

ซึ่งผิดกับเสนที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ ค.ศ.ล. ซึ่งตรงนั้นจะพูดชัดเจนวา มีคาใชจายเรื่องของหิน

คลุกไหลทาง ซึ่งผมคิดวาเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งที่ควรจะไดรับคํายืนยันเพื่อใหพวกเราไดสบายใจวา 

ทําแลวจะไมเกิดผลกระทบในทางที่เสียหายตอชีวิตรางกายผูคน รวมทั้งทรัพยสินตาง ๆ ดวย ก็จะได

เปนเรื่องที่ดตีอไปครับ ขออนุญาตนําเรยีนเพยีงเทานี้ ขอบคุณครับ 

นายกติต ิจิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต 

นายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จากญัตติที่ผูบรหิารเสนอ

ขอโอนงบประมาณรายจาย ประจําป 2562 มาตั้งจายเปนรายการใหมตามขอ 27 ผมดูจากหลักการ

และเหตุผลแลวก็มีความจําเปนจริง ๆ ที่จะตองทํา ถนนทุกสายใน 7 โครงการนี้มีความสําคัญมาก     

ผมขอยกตัวอยางสักสองโครงการ โครงการที่  4 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา พรอมทางเทา       

และขยายถนน ค.ศ.ล. ถนนปาขาม (หลังวิทยาลัยพยาบาล) ตั้งแตถนนปาขามถึงสนามบิน ตรงน้ีก็มี

ความจําเปนตองทําครับ จากที่ผมไดพบปะชาวบานบอกวาตรงน้ีเปนคูน้ํา ระยะทาง 100 กวาเมตร    

ถาเราวางทอเสร็จและทําพื้นถนนใหกวางขึ้นก็จะเปนประโยชนตอชุมชน เปนประโยชนตอผูมาใชบรกิาร

วิทยาลัยพยาบาล และโรงพยาบาลตาง ๆ ดวยนะครับ และอีกโครงการหนึ่งที่อยูในเขตของผม ก็คือ 

โครงการปรับปรุงถนนนากวม ตั้งแตบริเวณหนาวัดนากวมใต ถึงบานเลขที่ 330 โดยการเสริมผิว     

แอสฟลตคอนกรีต ระยะทาง 380 เมตร ผมอยูในพื้นที่ตลอด ชาวบานสวนมากจะเปนพอคาแมคา    

เขาไดแจงผมมาตลอดวาถนนเสนนี้หมดสภาพ และเมื่อผมไปดูก็หมดสภาพจริง ๆ พื ้นผิวถนน         

ยางมะตอยสรางมานานราว 20 ป ก็มีการปะ ผุ บอย แมคาที่เอาของมาขายฝาหมอกระเด็นกระดอน

บาง ผมไดรับการรองเรียนจากชาวบานประจํา ผมขอขอบคุณฝายบริหารที่ไดเห็นความสําคัญ         

ทําถนนเสนนี้ แตผมอยากฝากทานประธานฯ ผานไปยังฝายบริหาร คือ พื้นตรงน้ีจะเปนพื้นดินที่ออน 

ขอใหบดอัดสักนิดหนึ่งไดหรือไมครับ การที่เราจะไปยกพื้นบอพักผมอยากจะใหบดอัดตรงนั้น       

เพื่อใหแนน เพราะที่ตรงนี้เคยติดแมน้ํามากอนก็จะเปนพื้นดินทราย จะทําใหเปนหลุมเปนบอบอย       

ซึ่งผมไดขอความอนุเคราะหจากทานปลัดเทศบาลฯ บาง สํานักการชางบางใหเอายางมะตอยไป

ซอมแซมผิวถนน เปนประจํา จึงอยากใหมีการบดอัดสักนิดหนึ่งกอนที่จะเอายางมะตอยไปลง          

สวนโครงการอื่นก็มีความสําคัญเหมือนกัน ผมอยากจะฝากไววา เพื ่อ โอกาสและผลประโยชน         

ของชาวบานที่จะไดรับ ขอใหฝายบรหิารเริ่มทําอยางจรงิจังเลยครับ ขอบคุณครับ 

นายกติติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย        

อีกหรอืไมครับ เชญิ นายจาตุรงค พรหมศร 

นายจาตุรงค พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติโอนเงิน



 

 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสรางนั้น โดยหลักการที่ผมพิจารณาตามญัตตแิละไดฟงคําแถลงของผูเสนอญัตติแลวผมเห็นวา

โครงการทั้ง 7 โครงการนั้น เปนภารกิจในอํานาจหนาที่ เปนโครงสรางพื้นฐานมีเจตนาเพื่อพัฒนา

คุณภาพชวีติของประชาชน รวมทั้งผมดูจากญัตติแลวโครงการตาง ๆ ก็อยูในแผน ในเบื้องตนผมเห็นวา

เปนไปตามหลักการระเบียบเรื่องการโอนงบประมาณ แตสิ่งหนึ่งที่ผมตองการความชัดเจนในเรื่อง     

การโอนงบประมาณรายจายประจําป 2562 ไปตัง้จายเปนรายการใหม ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

นัน้ ถาเราดูจากรายการยอดเงนิงบประมาณของป 2562 ที่เสนอโอนนั้นเห็นวาปรากฏอยูในรายการตาง ๆ  

ประมาณ 42 รายการ และถาเราไปพจิารณาในเรื่องบัญชีโอนลดโอนเพิ่มก็เชนเดียวกัน ส่ิงที่ผมอยากจะ

กราบเรยีนตอทานประธานฯ ผานไปยังผูบรหิาร เพื่อใหเกดิความชัดเจน ก็คอื ยอดเงนิงบประมาณที่โอน

จากงบประมาณ ป 2562 ดังปรากฏตามรายการที่แนบมาและที่ปรากฏในบัญชีโอนลดและโอนเพิ่มนั้น  

ผมตองการความชัดเจนของตัวเลข ซึ่งความชัดเจนที่ผมประสงคจะทราบ ก็คือ ผมตองการใหเจาหนาที่

ที่เกี่ยวของไดยนืยันวา รายการยอดเงนิงบประมาณ ป 2562 ที่ทําญัตตเิสนอขอโอนเขามาไปตั้งจายเปน

รายการใหม ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางนั้น เปนยอดเงนิที่ถูกตองและมีจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นที่โอน

มาตั้งจายเปนรายการใหม ก็คอื 15,642,000 บาท (สิบหาลานหกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถวน) ฉะนั้น 

ผมขอใหเจาหนาที่ก็ดี หรือทางผูเสนอญัตติก็ดี ตองแถลงยืนยันวาตัวเลขจากรายการยอดเงิน

งบประมาณ 2562 ที่ทานขอโอนและที่ปรากฏอยูในบัญชีรายการและบัญชโีอนก็ดี บัญชีลดก็ดี ที่ปรากฏ

อยูในญัตตนิี้เปนตัวเลขที่ถูกตอง ผมขอนําเรยีนตอทานประธานเพยีงเทานี้กอนครับ ขอบคุณครับ 

นายกติติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอกี

หรอืไมครับ ไมมีนะครับ เชิญ ฝายบรหิาร 

นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเ รียนทานประธานสภาฯ        

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง  

กอนอื่นขออนุญาตทานประธานสภาฯ ใหเจาหนาที่งบประมาณไดชี้แจงยืนยันเรื่องของงบประมาณ       

ที่จะโอนมาตัง้จายเปนรายการใหม จํานวนเงนิสิบหาลานกวาบาท ใน 7 โครงการ ในประเด็นที่สมาชิกสภา  

ผูทรงเกียรติไดใหขอเสนอแนะและขอเปนหวง ตอนนี้ทานปลัดเทศบาลฯ ก็อยูที่นี่ ทานรองปลัดก็อยูที่นี ่

ทานผูอํานวยการสํานักการชางก็อยูที่นี่ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของก็อยูที่นี่ ขอเสนอของสมาชิกสภาฯ     

ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยูระหวางการกอสรางโครงการตาง ๆ รวมไปถึง

ระหวางการกอสราง ไมวาจะเปนเรื่องของความปลอดภัยในการใชรถใชถนน หรือวาไหลถนนทั้งหลาย  

ก็ขอใหเจาหนาที่ที่อยูที่นี่รับเอาขอเสนอแนะของสมาชกิสภาฯ ไปปฏบิัติ และไปวางแผนในโครงการตอ ๆ  ไป 

เพื่อไมใหเกิดปญหาซ้ําแลวซ้ําเลาอีก ก็ขอใหสมาชิกสภาฯ ไดสบายใจ เพราะวาเจาหนาที่ผูรับผดิชอบ   

ก็อยูที่นี่แลว ผมเองก็จะติดตามในเรื่องนี้เพื่อใหงานออกมาไดดีที่สุด สวนที่สองเรื่องความเรงดวน     

ของโครงการ ก็คงจะเปนไปตามแผนงานที่ไดนําเสนอในครั้งนี้ดวย ก็คิดวาเม่ือไดรับการพิจารณา    

จากสภาฯ แหงน้ี ทางทมีงานก็คงจะนําไปวางแผนในการที่จะจัดซื้อจัดจาง เพื่อที่จะดําเนินการใหไวที่สุด  

สุดทาย ก็คือ พี่นองประชาชนที่รอโอกาส ที่รอความหวัง ก็จะไดประโยชนจากโครงการทั้งหมดที่ผาน



 

 

การเห็นชอบของสภาฯ ตอไป เพื่อใหเกิดความเปนสบายใจอีกประการหนึ่ง ประการสุดทาย ก็คือ       

ในเรื่องของการยืนยันรับรองงบประมาณ ขออนุญาตทานประธานสภาฯ มอบใหกับเจาหนาที่

งบประมาณเปนผูช้ีแจงในเรื่องนี้ครับ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ ปลัดเทศบาล 

นายชาตรี  สุขารมย ปลัดเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ    

ทานสมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมที่เคารพรักทุกทาน กระผม นายชาตรี สุขารมย  

ปลัดเทศบาลนครลําปาง ในฐานะเจาหนาที่งบประมาณ ผมขออนุญาตชี้แจงขอสอบถามของสมาชกิ

สภาเทศบาล เรื่องแรกเรื่องการโอนงบประมาณ ป 2562 ไปตัง้จายเปนรายการใหมจํานวน 7 โครงการ

ในครั้งนี้ ผมขอยืนยันนะครับ คือ ไดตรวจสอบแลววาถูกตอง และเปนไปตามระเบียบทุกประการ        

ไมวายอดเงิน ไมวาหลักการตาง ๆ ขอยืนยันตอที่ประชุมนี้วา เปนไปตามระเบียบทุกขั้นตอนครับ  

ประเด็นที่สอง เรื่องโครงการ ทั้งจายขาดเงินสะสมและโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมทั้งหมด              

ก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่ง  หลังจากงบประมาณผานเรียบรอยแลว ในขั้นตอนของระเบียบพัสดุก็ตาม 

ขั้นตอนการดําเนินการบริหารโครงการก็ตาม วันนี้เรามีบทเรียนมากมายสําหรับเทศบาลนครลําปาง  

ผมเองในฐานะหัวหนาทีมเทศบาลนครลําปาง ในฝายประจํา ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งเราจะถอดบทเรียน    

ที่ผานมาไปสูการปฏิบัติในอนาคต ก็ขอรับรองวา ในโครงการตาง ๆ เราจะดูแลเรื่องความปลอดภัย    

ใหเปนไปตามระเบยีบ กฎหมายที่ตัง้ไวใหดทีี่สุดและทําใหถูกตองที่สุดครับ สวนเรื่องความลาดเอียงตาง ๆ  

ที่ทานไดถามมาเปนอีกประเด็นหนึ่ง ที่เราจะกําชับทางชางผูควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจ    

การจางใหปฏิบัติตามระเบียบใหถูกตอง ทั้งหมดทั้งมวลนี้มาจากใจ ในฐานะของหัวหนาสวนก็ยินด ี  

และขอบคุณทุกทานที่ใหขอตติงิในครัง้นี้ ผมจะทําใหดีที่สุดครับ ขอบคุณครับ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายอกี

หรือไม ไมมีนะครับ ฝายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะปดการ

อภิปราย และจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติขอ 5.3 เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 

7 โครงการ เปนจํานวนเงิน 15,642,000 บาท (สิบหาลานหกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถวน) ผมจะขอมติ

จากที่ประชุมฯ เปนรายโครงการนะครับ  

 

 

 

 ลําดับที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน 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 ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 3 ลําดับที่ 1 

งบประมาณ 1,215,000 บาท (หน่ึงลานสองแสนหน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) 

นายกติติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนเงนิฯ 

โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหโอนเงนิฯ 16 เสยีงครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบ   

ใหโอนเงินฯ โปรดยกมือขึ้น    

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 16 เสียง อนุมัตใิหโอนเงนิงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน  

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 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 (หน่ึงลานสองแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี, 

งดออกเสยีง 2 คน 

ลําดับที่ 2 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 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 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 4 

ลําดับที่ 2 งบประมาณ 3,571,000 บาท (สามลานหาแสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพันบาทถวนบาทถวน) 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนเงนิฯ 

โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหโอนเงนิฯ 16 เสยีงครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบ   

ใหโอนเงินฯ โปรดยกมือขึ้น    

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเห็นชอบ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง

 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 16 เสียง อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน 



 

 

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนน

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 

ลําดับที่ 2 งบประมาณ 3,571,000 บาท (สามลานหาแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวนบาทถวน) , 

ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสยีง 2 คน 

ลําดับที่ 3 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท 

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนลูกเสือ ตั้งแตถนนทาคราวนอย  

ถึงถนนมนตรี โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 9.00 - 10.50 เมตร ยาว

ประมาณ 590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน

ของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 5 

ลําดับที่ 3 งบประมาณ 3,467,000 บาท (สามลานสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนเงินฯ 

โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหโอนเงนิฯ 16 เสยีงครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบ   

ใหโอนเงินฯ โปรดยกมือขึ้น    

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 16 เสียง อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน 

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ รายการ โครงการ

ปรับปรุงถนนลูกเสือ ตั้งแตถนนทาคราวนอย ถึงถนนมนตรี โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต   

กวางประมาณ 9.00 - 10.50 เมตร ยาวประมาณ 590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก 

และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)       

ฉบับแกไข หนาที่ 5 ลําดับที่ 3 งบประมาณ 3,467,000 บาท (สามลานสี่แสนหกหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) , 

ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสยีง 2 คน 

ลําดับที่ 4 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท  

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการกอสรางวางทอระบายนํ้า พรอมทางเทา และ

ขยายถนน ค.ส.ล. ถนนปาขาม (หลังวิทยาลัยพยาบาล) ตั้งแตถนนปาขาม ถึงถนนสนามบิน 

โดยทําการกอสรางวางทอระบายนํ้า 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) ฉบับแกไข 

หนาที่ 6 ลําดับที่ 4 งบประมาณ 2,827,000 บาท (สองลานแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนเงินฯ 

โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหโอนเงนิฯ 16 เสยีงครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบ   

ใหโอนเงินฯ โปรดยกมือขึ้น    

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม 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 (สองลานแปดแสนสองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 2 คน 

ลําดับที่ 5 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท  

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า ถนนกําแพงเมือง 

ตั้งแตบานเลขที่ 2 ถึงบานเลขที่ 92 โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ    

4.00 - 6.80 เมตร ยาวประมาณ 978 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า 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) 

 นายกติต ิ จวิะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนเงนิฯ 

โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหโอนเงนิฯ 16 เสยีงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบ  

ใหโอนเงินฯ โปรดยกมือขึ้น    

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีง 



 

 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 16 เสียง อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน 

หมวดคาที่ดนิและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและ

ทอระบายน้ํา ถนนกําแพงเมือง ตั้งแตบานเลขที่ 2 ถึงบานเลขที่ 92 โดยทําการเสริมผิวแอสฟลต

คอนกรตี 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 (สองลานเจ็ดแสนสองหม่ืนสองพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี, 

งดออกเสยีง 2 คน 

ลําดับที่ 6 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท  

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนนากวม ตั้งแตบริเวณหนาวัด

นากวมใต ถึงบานเลขที่ 330 โดยทําการเสริมผวิแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 5.00 - 10.00 เมตร 

ยาวประมาณ 380 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน

ของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 8 

ลําดับที่ 6 งบประมาณ 1,381,000บาท (หน่ึงลานสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนเงนิฯ 

โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหโอนเงนิฯ 16 เสยีงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบ  

ใหโอนเงินฯ โปรดยกมือขึ้น    

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 16 เสียง อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน 

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุง  

ถนนนากวม ตั้งแตบริเวณหนาวัดนากวมใต ถึงบานเลขที่ 330 โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต 

กวางประมาณ 5.00 - 10.00 เมตร ยาวประมาณ 380 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอ

พัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ฉบับแกไข หนาที่ 8 ลําดับที่ 6 งบประมาณ 1,381,000บาท (หนึ่งลานสามแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) , 

ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสยีง 2 คน 

ลําดับที่ 7 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท   

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า 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 พรอมวางทอระบายนํ้า 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) 

 นายกติต ิ จวิะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนเงนิฯ 

โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหโอนเงนิฯ 16 เสยีงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบ   

ใหโอนเงินฯ โปรดยกมือขึ้น    

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 16 เสียง อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟาถนน 

หมวดคาที่ดนิและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและ

ทอระบายน้ํา ถนนพระบาท ซอย 6 ต้ังแตบานเลขที่ 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 (ส่ีแสนหาหม่ืนเกาพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสยีง 2 คน 

ระเบยีบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ  

 นายกติต ิ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ     

มสีมาชกิทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรอืไมครับ เชญิ นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ         

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง       

ในนามของคณะผูบริหารทั้งฝายการเมืองและฝายประจํา ตองกราบขอบพระคุณสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ

ทุกทาน ที่ไดใหความเห็นชอบงบประมาณรายจายประจําป 2563 หลังจากที่ทางสภาฯ ไดอนุมัต ิ

หลังจากการประกาศใชงบประมาณรายจาย ประจําป 2563 แลว ก็เปนหนาที่สวนที่หนึ่ง ก็คือ        

การบริหารจัดการโครงการตาง ๆ การใชงบประมาณรายจายทั้งหมดภายใตงบประมาณ ใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชน สวนในฐานะสมาชิกสภาฯ ก็ไมไดจบสิ้นเพียงที่วา ยกมืออนุมัตใิหกับ

ฝายบริหารไปบริหารจัดการ เรายังมีหนาที่ตอพี่นองประชาชน ก็คือ ตองติดตาม ตรวจสอบ เรงรัด

โครงการตาง ๆ ใหอยูในขอกฎเกณฑของงบประมาณ ใหอยูในกฎเกณฑของขอระเบียบ กฎหมาย      



 

 

ซึ่งภารกิจดังกลาว เราคงจะมีรวมกันตอไปเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชนในเขตเทศบาล  

ทุก ๆ โครงการ ผมเชื่อมั่นวา ถาเรารวมมือรวมใจกันพิทักษติดตามและประสานงาน ส่ิงไหนที่ติดขัด      

ก็ประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุด สิ่งไหนที่ไมดี เราก็แนะนําปรึกษาหารือกัน ส่ิงใดที่ควรจะตอง

ตัดสินใจรวมกันก็กลับเขามาสูการพิจารณาของสภาฯ ในครั้งตอไป เพื่อประโยชนสูงสุดของพี่นอง

ประชาชน ผมตองขอกราบขอบพระคุณสมาชิกสภาฯ ทุกทานที่ไดใหความไววางใจผานงบประมาณ     

ป 2563 รวมไปถึงการโอนเงนิไปตัง้จายเปนรายการใหมตลอดจนถึงการจายขาดเงินสะสม สุดทายของ

โครงการ ก็คือ พี่นองประชาชนที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลนครลําปางภายใต 22.17 ตาราง

กโิลเมตร จะไดรับประโยชนสูงสุดจากงบประมาณ 2563 อยางเทาเทยีมกันครับ ขอบคุณมากครบั 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นายสมหมาย พงษไพบูลย 

นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่ เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง จากการที่เราพัก

รับประทานอาหารไปเมื่อสักครู ก็ไดเจอเอกสารเกี่ยวกับศาลหลักเมือง ไดมีโอกาสน่ังอาน ผมอานถึง

หนาที ่6 เกี่ยวกับความเปนมาของศาลหลักเมือง ในหนังสือนี้บอกวางบประมาณของ ป 2558 เราต้ังไว

ประมาณสองลานกวาบาท ถูกตองหรือไมครับ ถาผมจําไมผิดวา ผมคิดวาเราอนุมัติไปเกาลานบาท    

ใชหรือไมครับ แตในหนังสือนี้บอกวาสองลานบาท แลวไมพอ จึงไปจัดตั้งกองทุนพัฒนาศาลหลักเมือง 

ตรงนี้ถูกตองหรอืไมครับ เราจะตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่ง และอีกกรณีหนึ่ง หนาที่ 9 งานเขียนลาย

ทองประตู ศาลหลักเมอืง 4 ชุด 8 บาน ในรายละเอียดแบบใหเปนการแกะสลักไมใชหรอืครับ ตอนนี้ผม

ไมมหีลักฐานนะครับ แตผมเคยเห็นวาเปนการแกะสลัก แตตรงนี้บอกวาเปนงานเขียน คอื จะไมถูกตอง

กับที่เราอนุมัติงบประมาณไปนะครับตรงน้ี คือ ประเด็นที่สอง ตอไปประเด็นที่สาม คือ คณะกรรมการ 

จะตองมีประธาน เลขา เหรัญญิก ไมใชหรือครับ รูปแบบการตั้งกองทุนพัฒนา นาจะมีคณะกรรมการ

ทุกสวน แตหนังสอืนี้ไมมนีะครับ มแีตประธานและคณะอนุกรรมการ 16 ทาน ไมรูจะถูกตองหรอืไมครับ 

เปนความเห็นของชาวบานที่มาอานแลวและฝากผมถามในที่ประชุมฯ แหงนี้ อยากใหทานนายกฯ     

ตอบเปนลายลักษณอักษรหรอืดวยวาจาก็ไดครับวา เอกสารที่พมิพออกไปแจกถูกตองหรอืไม เพราะเขา

ทวงติงมา ขอใหทานนายกฯ ตอบดวยครับ อกีเรื่องหนึ่งครับทานประธานฯ ผมพยายามเปดดูคาใชจาย

ของกองทุนศาลหลักเมืองที่เอามาใช ไมมีรายรับ ไมมีรายจายอะไรเลยหรือครับวา ใชอะไรไปเทาไหร 

เพราะในรายการที่มีการจัดตั้งตอนรับบริจาค มีเรื่องบานประตู โคมไฟ มีพญานาค แตรายละเอียด     

ในหนังสือน้ี ไมมีรายละเอียดที่เอาเงินไปใชพวกนี้ ก็อยากจะถามวา ทานนายกฯ จะตอบไดหรือไม     

เราจะไดไปสื่อสารกับทางชาวบานไดนะครับ เพราะชาวบานเขาไมมีโอกาสไดถามตรงนี้ มีแตสมาชิก

สภาฯ ที่มหีนาที่ไดถาม เราจะไดสื่อสารไดถูกตอง ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ทานนายกฯ ไมตอบนะครับ   

การประชุมวันนี้ก็ผานพนไปดวยดีนะครับ ขอบคุณทุกทานที่สละเวลามาประชุมในวันนี้ ผมขอปดการ

ประชุมครับ 

 



 

 

เลกิประชุม  เวลา  14.25 น. 

 

 

 

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

(นายจาตุรงค  พรหมศร) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

 

 

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

(นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

 

หมายเหต ุ ที่ประชุมสภาฯ ไดมมีตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  

 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 2 ประจําป 2562 วันที่ 28 สงิหาคม 2562  

 ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2562  

 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 

 

 


