รายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุ มสามัญ สมัยที 3 ครังที 1 ประจําปี 2550
วันที 14 สิ งหาคม 2550
ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง
----------------------------รายนามผู้มาประชุ ม
1. นายประสิ ทธิ
2. นางดวงนภา
3. นายจาตุรงค์
4. นายกิตติ
5. นายกําพล
6. นายจรู ญ
7. พ.ต.ท.ดีชยั
8. นายทวี
9. นายบุญช่วย
10. นายบุญชู
11. นางปรานอม
12. นายปุณณสิ น
13. นายพิศลย์
14. นายยุทธศักดิ
15. นางละมัย
16. นางวราภรณ์
17. จ.ส.อ.สมบูรณ์
18. นายสมบูรณ์
19. นางสุ ดารัตน์
20. นายสุ ทศั น์
21. นางสาวอมลยา
22. นางอวยพร
23. นายอําพล

หรรษ์หิรัญ
ก้อนทอง
พรหมศร
จิวะสันติการ
ใจยา
เติงจันต๊ะ
พาณิ ชย์
ทองใบ
ตรี ยกุล
เหลี6ยมแฉ่ง
พิริยะกิจ
มณี นนั ทน์
ตันศิริเจริ ญกุล
ศรี ทองสุ ข
บุญยง
วนชยางค์กลู
บรรจงจิตต์
คุรุภากรณ์
บุญมี
พุทธวงค์
เจนตวนิชย์
พรรัตนพิทกั ษ์
คําศรี วรรณ

1. นายพณิ ชชา

ภัทรทวีวนิช

ผู้ไม่ มาประชุ ม
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รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายนิมิตร
2. นายเกรี ยงศักดิ
3. นายกิตติภูมิ
4. นายสุ รพล
5. นายสุ วฒั น์
6. นายกิตติพงศ์
7. นายมนัส
8. พลตรี ปัญญา
9. นางสาวดวงเดือน
10. นายนรเศรษฐ์
11. นายสมเกียรติ
12. นางสาวนงเย็น
13. นางสาวภารดี
14. นางจันทร์ สม
15. นายจําเนียร
16. นางรัศมีไข่มุก
17. นางอินทมาศ
18. นางสิ ริพร
19. นายบุญฤทธิ
20. นายอรรณพ
21. นายสันติ
22. นายเสนีย ์
23. นางเอมอร
24. นางสุ ภตั รา
25. นางสาวอุษา
26. นางวราภา
27. นางประนอม
28. นางยุพิน
29. นางบานเย็น
30. นายสมศักดิ
31. นางพนิตตา

จิวะสันติการ
วนชยางค์กลู
นามวงศ์
ตันสุ วรรณ
ตรี มานะพันธุ์
จิรเมธาธร
วงษ์ชาญศรี
เทพวัลย์
ไชยชนะ
จิวะสันติการ
อัญชนา
เหลืองหิ รัญรัตน์
เสลานนท์
เสี ยงดี
ทองกระสัน
พร้อมเพรี ยง
สมพงษ์
สุ ขมาก
บุญมี
สิ ทธิ วงค์
ไกรล้อมบุญ
วิไลจิตต์
ณ ลําปาง
ลี@ละวงค์
สมคิด
อัญชนา
สายโกสุ ม
ตรังคธาร
แสงเจริ ญ
สื บสาย
แก้วกรู
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32. นายประสงค์
33. นายองอาจ
34. นายพีระยศ
35. นายบรรยง
36. นางเบญจวรรณ
37. นายพจน์
38. นางวรรณศรี
39. นายปริ ญญา
40. นางสาวพัฒนี
41. นางบุปผา
42. นายบุญทัน

เรื อนสอน
เมฆสกุล
วิรัตน์เกษ
เอื@อนจิตร์
จินตนพงศ์พนั ธุ์
ดําริ ชยั มงคล
อินทราชา
วิญญา
เมืองใจมา
วงค์วงั
ชัยเนตร

เริมประชุ ม เวลา 13.30 น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ
กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี@ เป็ นการประชุ มสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที6 3 ครั@งที6 1 ประจําปี 2550 สมาชิ กฯ มาครบองค์ประชุ มแล้ว
และได้เวลาตามที6นดั หมาย กระผมขอเรี ยนเชิ ญท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ข@ ึนทําหน้าที6
เป็ นประธานในที6ประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที6 3 ครั@งที6 1 ประจําปี 2550
ตามระเบียบวาระการประชุมในครั@งนี@ ขอกราบเรี ยนเชิญครับ
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ สวัสดี ครั บ วันนี@ เป็ นการประชุ มสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 3 ครั@งที6 1 ประจําปี 2550 มีสมาชิกมาครบองค์ประชุ ม
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้อ่านประกาศการประชุมในวันนี@ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาเทศบาล
และสมาชิกฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที6
ท่านประธานในที6ประชุมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที6 1 ของการประชุมสภาฯ ใน
ครั@งนี@ กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง และหนังสื อเทศบาลนครลําปาง เพื6อเรี ยนแจ้งให้
ที6ประชุมได้ทราบ ดังนี@
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ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื6 อง เรี ยกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 3 ครั@งที6 1 ประจําปี 2550
-------------------------ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง ลงวันที6 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ได้กาํ หนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 3 ประจําปี 2550 มีกาํ หนด 30 วัน ตั@งแต่วนั ที6 1 – 30 สิ งหาคม 2550 นั@น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ6มเติมถึงฉบับที6 12 พ.ศ.2546 จึงให้เรี ยกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที6 3 ครั@งที6 1 ประจําปี 2550 ในวันที6 14 สิ งหาคม 2550
ประกาศ ณ วันที6 7 สิ งหาคม พ.ศ. 2550
(ลงชื6อ) ประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ
(นายประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
และหนังสื อ
ที6 ลป 52001/4241

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย อําเภอเมืองลําปาง
ลําปาง 52100
14 สิ งหาคม 2550

เรื6 อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี เป็ นผูเ้ สนอญัตติแทน
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ตามที6 ส ภาเทศบาลนครลําปาง เรี ยกประชุ ม สภาเทศบาลนครลํา ปาง สมัย ประชุ ม
สามัญ สมัยที6 3 ครั@งที6 1 ประจําปี 2550 ในวันอังคารที6 14 สิ งหาคม 2550 เวลา 13.30 น ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ซึ6 งนายกเทศมนตรี มีญตั ติที6จะต้องเสนอต่อสภาเทศบาลนครลําปาง นั@น
นายกเทศมนตรี นครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ที6รับผิดชอบสํานัก
และกองที6เกี6ยวกับญัตติ เป็ นผูเ้ สนอญัตติแทน ดังรายชื6อต่อไปนี@
1. นายเกรี ยงศักดิ
วนชยางค์กลู
รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง
2. นายกิตติภูมิ
นามวงศ์
รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง
3. นายสุ รพล
ตันสุ วรรณ
รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง
4. นายสุ วฒั น์
ตรี มานะพันธุ์
รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง
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จึงเรี ยนมาเพื6อทราบและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื6อ) นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรี นครลําปาง
และหนังสื อ
ที6 ลป 52001/4242

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย อําเภอเมืองลําปาง
ลําปาง 52100
14 สิ งหาคม 2550

เรื6 อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี เป็ นผูเ้ สนอญัตติแทน
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ตามที6 ส ภาเทศบาลนครลําปาง เรี ยกประชุ ม สภาเทศบาลนครลํา ปาง สมัย ประชุ ม
สามัญ สมัยที6 3 ครั@งที6 1 ประจําปี 2550 ในวันอังคารที6 14 สิ งหาคม 2550 เวลา 13.30 น ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ซึ6 งนายกเทศมนตรี มีญตั ติที6จะต้องเสนอต่อสภาเทศบาลนครลําปาง นั@น
นายกเทศมนตรี นครลําปาง ขอมอบหมายให้ นายสุ รพล ตันสุ วรรณ
รองนายกเทศมนตรี เป็ นผูเ้ สนอญัตติแทนในระเบียบวาระที6 4 ญัตติเรื6 อง ขอเสนอญัตติขออนุมตั ิ
โอนเงินงบประมาณของสํานักการศึกษา ประจําปี พ.ศ.2550 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
เพื6 อ ไปตั@ง จ่ า ยเป็ นรายการใหม่ ในหมวดค่ า ครุ ภ ัณ ฑ์ ที6 ดิ น และสิ6 ง ก่ อ สร้ า ง เพื6 อ ปรั บ ปรุ ง หอสมุ ด
ประชาชน เทศบาลนครลําปาง เป็ นห้องศูนย์การเรี ยนรู ้ ICT ชุมชน
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื6อ) นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรี นครลําปาง
ผมมีเรื6 องตามที6เรี ยนแจ้งให้สมาชิ กฯและผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มได้รับทราบดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั@น จากนี@
กระผมขอเรี ยนเชิ ญท่านประธานสภาฯ ได้ทาํ หน้าที6 เป็ นประธานในที6ประชุ มตามระเบี ยบวาระการ
ประชุมต่อไปครับ
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ระเบียบวาระที 1 เรืองทีป ระธานจะแจ้ งให้ ทปี ระชุ มทราบ
1. เรื6 อง อนุญาตให้ผแู ้ ทนชุมชนเข้ารับฟังและสังเกตการณ์ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ในนามของสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอต้อนรั บ ผูแ้ ทนชุ มชนทั@ง 29 ท่ าน และสื6 อมวลชนทุ ก ๆ ท่า นที6 ไ ด้ให้เกี ย รติ ม าร่ ว มสัง เกตการณ์
การประชุมในวันนี@ดว้ ยความยินดียง6ิ
ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง
2.1 รายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที 2
ครังที 1 ประจําปี 2550 เมือวันที 17 พฤษภาคม 2550
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบวาระที6 2 เรื6 องรับรอง
รายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที6 2 ครั@งที6 1 ประจําปี 2550
เมื6อวันที6 17 พฤษภาคม 2550 สมาชิกฯ ท่านใดจะแก้ไขขอเชิญครับ เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข
กระผมจะขอมติ ใ นที6 ป ระชุ ม สมาชิ ก ฯ ท่ า นใดเห็ น ชอบรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 2 ครั@งที6 1 ประจําปี 2550 เมื6อวันที6 17 พฤษภาคม 2550 ได้
โปรดยกมือครับ มติเป็ นเอกฉันท์ครับ
มติทีประชุ ม ที6ประชุ มมีมติเป็ นเอกฉันท์ เห็ นชอบรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยสามัญ สมัยที6 2 ครั@งที6 1 ประจําปี 2550 เมื6อวันที6 17 พฤษภาคม 2550
2.2. รายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที 2
ครังที 2 ประจําปี 2550 เมือวันที 25 พฤษภาคม 2550
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ต่อไปเป็ นการรับรองรายงานการประชุ ม
สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 2 ครั@งที6 2 ประจําปี 2550 เมื6อวันที6 25 พฤษภาคม
2550 จะมีสมาชิ กฯ ท่านใดขอแก้ไขขอเชิ ญครับ เมื6อไม่มีสมาชิ กฯ ท่านใดขอแก้ไข กระผมจะขอมติ
ในที6ประชุ มเพื6อรับรองรายงานการประชุ ม สมาชิ กฯ ท่านใดเห็ นชอบรับรองรายงานการประชุ มสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที6 2 ครั@งที6 2 ประจําปี 2550 เมื6อวันที6 25 พฤษภาคม 2550
ได้โปรดยกมือครับ มติเป็ นเอกฉันท์ครับ
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 2 ครั@งที6 2 ประจําปี 2550 เมื6อวันที6 25 พฤษภาคม 2550
ระเบียบวาระที 3 ญัตติ เรือง เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2551 ในวาระที 1
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญผูบ้ ริ หาร ขอเชิญ
ท่านนายกเทศมนตรี ครับ
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นายนิมิตร จิวะสั นติการ นายกเทศมนตรี ฯ กราบเรี ยนท่านประธาน ที6เคารพ ท่านสมาชิ กฯ
ผูท้ รงเกี ย รติ ทุ ก ๆ ท่ า น ในฐานะที6 เ ป็ นนายกเทศมนตรี และในนามของคณะผู ้บ ริ ห ารเทศบาล
นครลําปาง ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ นําร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2551สู่ การพิจารณาจากสภาเทศบาลนครลําปางแห่ งนี@ เนื6 องจากเป็ นระยะเวลาที6 กาํ หนดไว้ตาม
ระเบี ย บ ให้ผูบ้ ริ ห ารเทศบาลได้น ํา เสนอร่ า งเทศบัญญัติง บประมาณรายจ่ า ย ประจํา ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2551 เสนอขอความเห็ นชอบจากสภาเทศบาล ซึ6 งจะขออนุ ญาตแถลงถึ งสถานการณ์ ทางการคลัง
ตลอดจน หลักการและแนวนโยบายดําเนินการในงบประมาณ ปี พ.ศ.2551 ดังนี@
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
บัดนี@ถึงเวลาที6คณะผูบ้ ริ หารจะได้เสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ต่อสภาเทศบาลนครลําปางอีกครั@งหนึ6ง ฉะนั@น ในโอกาสนี@คณะผูบ้ ริ หารจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิก
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงาน ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี@
1. สถานะการคลัง
งบประมาณรายจ่ายทัว6 ไปประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย
ก. ด้านรายรับ
ต้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 เทศบาลได้ประมาณการรายรับไว้ท@ งั สิ@ น
413,211,952 บาท
โดยจําแนกตามหมวดรายได้ ดังนี@
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิ ชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดเงินอุดหนุน

221,630,000
11,435,000
15,201,500
2,250,000
2,111,500
160,583,952

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ข. ด้านรายจ่าย
ต้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 เทศบาลได้ต@ งั งบประมาณรายจ่ายไว้
ทั@งสิ@ น
413,199,662 บาท
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โดยจําแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี@
รายจ่ายงบกลาง
ก. จ่ายจากรายได้
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว6 ไป

19,021,592 บาท
17,194,620 บาท
1,826,972 บาท

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ก. จ่ายจากรายได้
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว6 ไป

123,122,250 บาท
63,404,240 บาท
59,718,010 บาท

หมวดค่าจ้างชัว6 คราว
ก. จ่ายจากรายได้
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว6 ไป

32,860,460 บาท
30,436,200 บาท
2,424,260 บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ก. จ่ายจากรายได้
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว6 ไป

157,004,460 บาท
117,562,750 บาท
39,441,710 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค
ก. จ่ายจากรายได้
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว6 ไป

10,661,900 บาท
10,493,900 บาท
168,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน
ก. จ่ายจากรายได้
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว6 ไป

14,299,000 บาท
7,934,000 บาท
6,365,000 บาท

หมวดรายจ่ายอื6น
ก. จ่ายจากรายได้
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว6 ไป

7,078,000 บาท
5,590,000 บาท
1,488,000 บาท

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที6ดินและสิ6 งก่อสร้าง

49,152,000 บาท
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จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว6 ไป

49,152,000 บาท

หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั@งสิ@ น
ประกอบด้วย

ยอดรวม

426,476,992 บาท

งบประมาณรายจ่ายทัว6 ไป
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี@

ยอดรวม

413,199,662 บาท

ด้านบริ หารทัว6 ไป
ประกอบด้วย
1. แผนงานบริ หารงานทัว6 ไป
ก. จ่ายจากรายได้
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว6 ไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ก. จ่ายจากรายได้
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว6 ไป

ยอดรวม
รวม
รวม
ยอดรวม
รวม
รวม

71,929,290
58,450,940
13,478,350
16,047,810
14,307,810
1,740,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
ประกอบด้ วย
1. แผนงานการศึกษา
ก. จ่ายจากรายได้
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว6 ไป
2. แผนงานสาธารณสุ ข
ก. จ่ายจากรายได้
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว6 ไป

ยอดรวม
รวม
รวม
ยอดรวม
รวม
รวม

116,032,940
23,632,400
92,400,540
16,462,310
15,832,310
630,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดรวม
รวม
รวม
ยอดรวม
รวม
รวม
ยอดรวม
รวม

10,169,720
8,681,720
1,488,000
122,752,010
77,337,020
45,414,990
7,828,620
7,828,620

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3.

4.

5.

แผนงานสังคมสงเคราะห์
ก. จ่ายจากรายได้
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว6 ไป
แผนงานเคหะและชุมชน
ก. จ่ายจากรายได้
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว6 ไป
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
จ่ายจากรายได้
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6.

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม
ก. จ่ายจากรายได้
รวม
รวม
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว6 ไป

20,557,920 บาท
16,952,820 บาท
3,605,100 บาท

ด้านการเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
จ่ายจากรายได้
2. แผนงานการพาณิ ชย์
จ่ายจากรายได้

ยอดรวม
รวม
ยอดรวม
รวม

ด้านการดําเนินงานอื6น
ประกอบด้วย
1. แผนงานงบกลาง
ก. จ่ายจากรายได้
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว6 ไป

ยอดรวม
รวม
รวม

19,021,592 บาท
17,194,620 บาท
1,826,972 บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ยอดรวม

13,277,330 บาท

9,325,730
9,325,730
3,071,720
3,071,720

บาท
บาท
บาท
บาท

เหตุผล
เพื6อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบ้ ริ หาร ที6ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ6นตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 จึงเสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ต่อสภาเทศบาลฯ เพื6อสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ทางฝ่ ายบริ หารจะเสนอผลงานที6ผา่ นมา
และสรุ ปภาพรวมของงบประมาณ ปี พ.ศ.2551 ต่อที6ประชุมสภาฯ เรี ยนเชิญ
นายนิมิตร จิวะสั นติการ นายกเทศมนตรีฯ ขออนุญาตใช้เวลา 15 นาทีสาํ หรับการนําเสนอ
ผลงานโดยคร่ าว ๆ และสรุ ปภาพรวมของงบประมาณ ปี พ.ศ.2551 ขอเชิญชมวีดิทศั น์
ชมวีดิทศั น์
(การเสนอผลงานทีผ ่ านมาและสรุ ปภาพรวมของงบประมาณ ปี พ.ศ.2551)
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นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระที6 3 ญัตติ เรื6 อง เสนอ
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ในวาระที6 1 สมาชิ กฯ ท่านใด
จะอภิปรายขอเชิญครับ ขอเชิญ คุณทวี ทองใบ ครับ
นายทวี ทองใบ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ
ผูท้ รงเกี ยรติ ทุก ท่านครั บ กระผม นายทวี ทองใบ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 3 สําหรั บ
งบประมาณปี พ.ศ. 2551 ผมตรวจดูแล้ว ตั@งราคาค่อนข้างจะสู ง อาจจะเกี6 ยวกับด้านเศรษฐกิ จ สังคม
ผมก็ ไ ม่ ท ราบเหมื อนกัน การมี ส่ ว นร่ ว มของสภาฯ ท่ า นประธานฯ ทราบหรื อไม่ว่า ครั@ งแรกเรา
พิจารณางบประมาณ 300 ล้า นบาท โดยให้แต่ ละเขตเสนอโครงการตามความจํา เป็ นที6 ประชาชน
ต้องการ เขตละประมาณ 3,000,000 - 3,500,000 บาท ซึ6 งเป็ นงบที6 น้อยจากงบประมาณที6 เสนอมา
จํานวน 426,000,000 บาท เหลืออีกร้อยล้านสมาชิกสภาเทศบาลควรจะมีส่วนร่ วม ผมก็รองบประมาณ
เหมือนกัน เพราะนาก่วมเหนือ เขตตําบลสบตุ๋ย ปี 2551 มีแต่โครงการ คือ โครงการถนนลาดยาง
แอสฟั ลติกส์ นาก่วมเหนื อเชื6 อมนาก่วมใต้ แต่ที6นาก่วมใต้ทาํ เสร็ จแล้ว ทําให้มีขอ้ เปรี ยบเทียบระหว่าง
หมู่บา้ น เขามาถามผมว่าบ้านสมาชิ กสภาเทศบาลทําไมไม่มี ทําไมนาก่ วมใต้ถึงมี และก็มีโครงการ
อีกมาก เช่น โครงการสวนสุ ขภาพ นาก่วมเหนือ นาก่วมใต้เชื6อมกัน ได้เคยปลูกต้นไม้แล้ว แต่ปัจจุบนั มี
การเลี@ ยงม้า อีกหน่ อยคงจะเป็ นฟาร์ มม้าเป็ นที6เลี@ยงวัวควาย เพราะทางเทศบาลไม่ได้สนใจอะไรเลย
ปั ญหานี@จาํ เป็ นนะครับ ผมจึงขอฝากท่านประธานฯด้วยครับ ขออนุญาตท่านประธานฯ ได้ประสานงาน
ระหว่างสมาชิกสภาเทศบาลกับประธานฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลกับฝ่ ายบริ หารให้ดีข@ ึน เรากลับมาดู
งบประมาณ ฯ ของ
สํ านักปลัดเทศบาล หน้า 3-65 ผมสงสัยว่า
1. ค่าก่อสร้างบริ เวณห้องโถงชั@นล่าง อาคาร 2 ข้างล่างนี@มาทําเป็ นห้องทํางาน งานทะเบียนและ
บัตร จํานวน 2,000,000 บาท หากทําการปิ ดห้องโถงข้างล่างนี@ หมดจะทําให้ทึบไปหมด เพราะจุดนี@ใช้
สําหรับประชาชนผูม้ าติดต่อเทศบาลได้มานัง6 พักผ่อน นัง6 พูดคุ ยกันได้ งบประมาณจํานวนนี@ จะสู งไป
หรื อไม่ แบบแปลนก็ ไ ม่ มี ผมจึ ง อยากจะทํา ให้ แ บบแปลนและประมาณราคาให้ ท างสภาฯ
ได้ทราบด้วย
2. ค่าก่อสร้างปรับปรุ งสํานักการช่าง ห้องโถงชั@นที6 1 ซึ6 งมีหอ้ งนํ@าห้องส้วม ข้างลิฟท์จะ
ติดตั@งเครื6 องปรับอากาศ ถ้าประชาชนมาติดต่อก็จะต้องเข้าห้องนี@ จะผ่านไปมาก็จะลําบาก รายการนี@
ตั@งไว้ 800,000 บาท ผมเห็นว่าสู งไป ขอให้พิจารณาจากแบบแปลนอีกทีนะครับ
3. ค่าก่อสร้างห้องวอร์ ลูม (war room) ตั@งไว้ 1,999,000 บาท รายละเอียดจะก่อสร้างสถานที6
ตรงไหนไม่มี และขอแบบแปลนด้วยครับ
4. ค่าป้ ายบอกทางเส้นทางรถม้าเชิงอนุรักษ์ ตั@งไว้ 500,000 บาท ขนาดป้ าย กว้าง 40 ซ.ม.
ยาว 80 ซ.ม. จํานวน 35 ป้ าย ผมเฉลี6ยแล้วป้ ายละ 14,285 บาท ผมเห็นว่าแพงไปครับ ขอประมาณการ
ให้ทราบด้วย
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กองวิชาการและแผนงาน หน้า 3 – 77
ค่าก่ อสร้ างปรั บปรุ งบริ เวณที6 จอดรถ ชั@นล่ างห้องประชุ ม กองคลัง เป็ นห้องปฏิ บตั ิ การงาน
ประชาสั ม พัน ธ์ ตั@ง ไว้ 500,000 บาท เป็ นที6 จ อดรถท่ า นนายกฯ ครั บ หากสร้ า งตรงนี@ แล้ ว
รถท่านนายกฯ จะจอดตรงไหน และผมเห็นว่าแพงไปครับ
สํ านักการศึกษา หน้า 3-96
1. หมวดเงินอุดหนุ น ข้อ 4 อุดหนุ นมณฑลทหารที6 32 ตั@งไว้ 1,000,000 บาท เพื6อปรับปรุ ง
สนามกอล์ฟ ผมเห็นว่าจะเป็ นงบประมาณที6มากหรื อไม่ครับท่านประธานฯ เพราะคนที6ไปเล่นเป็ นคน
มีเงิ นทั@งนั@น ผมก็ไปเล่ นเดื อนละประมาณ 2,000 บาท ผมคิดว่าเขามีรายได้พอ น่ าจะอุดหนุ นลดลง
กว่านี@อีก ผมเห็นว่าเป็ นงบฯอุดหนุนสู งไป
2. ค่าปรับปรุ งอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลําปาง หน้า 3-113 ตั@งไว้ 1,225,000 บาท เป็ น
สถานที6 เล่ นบาสเกตบอล อยากจะได้แบบแปลนและประมาณการด้วย และตรงนี@ จะผิดหรื อไม่ที6ว่า
พร้อมติดตั@งบอร์ ดอิเลคโทรนิค จํานวน 1 ชุด ขนาดกว้าง 2.20 ซ.ม. สู งประมาณ 1 เมตร และหนา 18
ซ.ม.ไม่ทราบว่าจะถูกต้องหรื อไม่ขอให้ตรวจสอบดูอีกที
สํ านักการช่ าง หน้ า 3 - 140
งานไฟฟ้ าถนน รวมแล้วจะประมาณ 13,000,000 – 14,000,000 บาท งานสวนฯ 3,800,000
บาท งานบําบัดนํ@าเสี ยดู แล้ว ไม่มี อะไร คนก็ไม่ มี ตั@ง ไว้ 3,000,000 บาท งานไฟฟ้ าถนนตั@งค่า วัส ดุ
เชื@ อเพลิ งและหล่อลื6 นตั@งไว้ 3,700,000 บาท วัสดุ การเกษตรไม่มี วัสดุ วิทยาศาสตร์ ก็มี งานถนน มี
ไฟฟ้ า วัสดุเผยแพร่ จะมีการตั@งงบประมาณไว้ทุกงาน รวมกันเป็ นอันเดียวกันจะได้หรื อไม่ งานสวนฯ
งานบํา บัดนํ@า เสี ย ก็ แ ยกย่อยออกมามาก ทุ ก อย่า งผมขอให้ท างสํา นัก การช่ า งได้มี แ บบแปลน และ
ประมาณการเสนอมาด้วย เพื6อจะได้ร่วมกันพิจารณาครับ ขอบคุณครับ
นายประสิ ท ธิ4 หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลฯ ผมจะให้ โ อกาสท่ า นสมาชิ ก ฯ
ได้อ ภิ ป รายและ ซัก ถาม และหากฝ่ ายบริ ห ารจะตอบก็ ไ ด้โ ปรดยกมื อ นะครั บ สมาชิ ก ฯ ท่ า นใด
จะอภิปรายในญัตติน@ ี ขอเชิญ คุณยุทธศักดิฯ ครับ
นายยุทธศักดิ4 ศรี ทองสุ ข สมาชิ กสภาเทศบาลฯ เรี ยนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ และท่าน
สมาชิ กฯ ผูท้ รงเกียรติ กระผม นายยุทธศักดิ ศรี ทองสุ ข สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 1 ท่าน
ประธานฯครั บ งบประมาณรายจ่ า ยของปี 2551 จํา นวน 426,000,000 บาท เพิ6 ม ขึ@ น จากปี 2550
เกือบ 100,000,000 บาท ผมคิดว่าฝ่ ายบริ หารคงมีความจําเป็ นที6จะต้องใช้งบประมาณจํานวนนี@ แต่ผมดู
ประมาณการรายรับแล้ว หน้า 1 – 3 ผมไม่เข้าใจ 2 รายการ คือ
หมวดภาษีอากร อากรฆ่าสัตว์ ตั@งไว้ 100,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาตการฆ่าสัตว์และทําลายสัตว์ ตั@งไว้ 190,000 บาท
ตกลงว่าโรงฆ่าสัตว์ในปี 2551 ยังเปิ ดอยูใ่ ช่หรื อไม่ครับฝากไว้ดว้ ยครับ
ต่อมารายจ่ายงบประมาณ ปี 2551 ผมเห็นด้วยกับฝ่ ายบริ หารที6ต@ งั งบประมาณมี 2 – 3 รายการ

13

รายจ่ ายงบกลาง
ตั@ง งบประมาณส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรของเทศบาลเข้า ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ปริ ญ ญาโท 3 ทุ น
และปริ ญญาตรี 5 ทุน เพื6อบุคลากรของเทศบาลจะได้มีความรู ้เพิ6มขึ@น
สํ านักปลัดเทศบาล
การซื@ อรถยนต์ดบั เพลิงขนาดเล็ก ความจริ งแล้วน่าจะซื@ อตั@งนานแล้ว เพราะปั จจุบนั
ตรอก ซอย ของเทศบาลมีมาก ชุมชนเพิ6มขึ@นมากรถดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้
กองสวัสดิการสั งคม
เห็นด้วยกับที6อุดหนุนชมรมผูส้ ู งอายุ จํานวน 32 ชมรม ๆ ละ 12,000 บาท และอุดหนุนชุมชน
ในการพัฒนาศักยภาพชุมชน จํานวน 39 ชุมชน ๆ ละ 100,000 บาท
แต่ผมติดใจในงบประมาณ ในแต่ละหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี@
สํ านักปลัดเทศบาล หน้า 3 - 65
1. ค่าก่อสร้างห้องวอร์ รูม (war room) ตั@งไว้ 1,999,000 บาท เหมือนกับที6ท่านสมาชิ กฯ
ได้อภิปรายเมื6อสักครู่ น@ ี มีความจําเป็ นมากน้อยเพียงใดที6จะต้องทําห้องนี@ข@ ึนมา และสถานที6ตรงไหน
เพราะไม่ได้ระบุไว้ในงบฯนี@
สํ านักการศึกษา หน้า 3 - 96
อุ ด หนุ น สนามกอล์ ฟ 1,000,000 บาท ไม่ ท ราบว่า จ่ า ยเงิ น อุ ดหนุ น ถู ก ต้องตามกฎหมาย
และเป็ นหน้าที6ของเทศบาลฯหรื อไม่ที6จะต้องไปอุดหนุน และพอดีผมเล่นกอล์ฟไม่เป็ นด้วย
สํ านักการช่ าง หน้า 3 - 149
ในส่ ว นของงานประเภทถนน ตั@ง ไว้ 22,000,000 บาท เมื6 อเที ย บกับ งบประมาณปี 2551
งบประมาณถึง 426,000,000 บาท ตั@งงบฯงานถนนและท่อระบายนํ@าเพียง 22,000,000 บาท คิดเป็ น
5 % โดยเฉพาะ เขต 1 ได้รับเพียง 3,900,000 บาท
กองสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้ อม หน้า 3 - 124
รายการที6 2 ค่าปรับปรุ งเมรุ เผาศพสุ สานไตรลักษณ์ 570,000 บาท ผมเห็ นด้วยที6จะต้องไป
ปรับปรุ ง แต่ขอให้เจ้าหน้าที6ผดู ้ ูแล คอยสอดส่ องดูแลและเอาใจใส่ ผมได้เจอด้วยตนเองในเดือนก่อน
คนดูแลบอกว่าเตาเผาศพที6ใช้แก๊สเสี ยมาร่ วม 2 เดื อนแล้ว ผมก็ถามว่าสาเหตุเพราะอะไร เขาบอกว่า
ฟ้ าผ่า ทําไมต้องใช้เวลานานขนาดนี@ จึงฝากผ่านท่านประธานฯไปยังผูบ้ ริ หารช่วยกํากับดูแลในเรื6 องนี@
ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ จะมีสมาชิ กฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรื อไม่
ขอเชิญ พ.ต.ท.ดีชยั พาณิ ชย์ ครับ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ กระผม
พ.ต.ท.ดี ชัย พาณิ ช ย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง เขต 1 จากการที6 ท่ า นผู ้บ ริ ห ารได้เ สนอ
ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ให้ที6ประชุ มสภาฯนี@ ได้รับทราบ
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ซึ6 งกระผมได้ศึกษาเกี6 ยวกับงบประมาณต่าง ๆ ที6 จะต้องนําไปใช้ในปี งบประมาณ 2551 แล้ว บางสิ6 ง
บางอย่างก็เป็ นเรื6 องที6ดี บางสิ6 งบางอย่างก็น่าที6จะนํามาเป็ นข้อสังเกตว่าท่านจะทําถูกต้องตามระเบียบที6
กระทรวงมหาดไทยหรื อหน่วยงานสู งกว่าได้กาํ หนดหรื อไม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6น พ.ศ. 2541 ข้อ 16 การตั@งงบประมาณเพื6อจ่ายเงิ น
ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 น ให้กระทําตามที6 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั6ง หรื อ
หนังสื อสั6งการกําหนด หนังสื อสั6งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที6 0808.2/ว21877 ลงวันที6
21 มิถุนายน 2550 ข้อ 4 ในการจัดทํางบประมาณตามแผนโครงการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 น
การจัดทํา งบประมาณเพื6 อให้ส อดคล้องกับ แนวนโยบาย ในการแก้ปั ญหาการทุ จริ ตคอรั ปชั6น ของ
รัฐบาล ให้บงั คับเป็ นรู ปธรรมโดยโครงการประเภทก่อสร้างปรับปรุ งสิ6 งก่อสร้าง ให้จดั ทําประมาณการ
ค่าใช้จ่ายโครงการ โดยการแสดงราคากลางค่าวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ค่าแรงและราคาต่อหน่วย โดยมีวสั ดุให้
ใช้ราคาตามประกาศของพาณิ ชย์จงั หวัด แต่หากพาณิ ชย์จงั หวัดมิ ได้กาํ หนดราคาวัสดุ และอุ ปกรณ์
ก่อสร้างให้ไว้ ให้ต@ งั คณะกรรมการกําหนดราคาวัสดุ โดยถือปฏิบตั ิตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที6สุด ที6 มท 0808.2/ 2084 ลงวันที6 14 มีนาคม 2550 สําหรับค่าวัสดุให้ใช้บญั ชี ราคาวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
ของสํานักงบประมาณตามค่าแรงที6กาํ หนดไว้ ส่ วนการที6จะสามารถอ้างอิงได้ โดยจัดทําเป็ นเอกสาร
ต่างหากจากเอกสารงบประมาณ เพื6อให้สภาท้องถิ6นสามารถเรี ยกตรวจสอบได้สําหรับใช้เป็ นข้อมูล
ประกอบการพิ จ ารณาของสภาท้ อ งถิ6 น หนั ง สื อสั6 ง การฉบั บ นี@ เป็ นหนั ง สื อสั6 ง การของ
กระทรวงมหาดไทย เป็ นแนวทางว่าผูบ้ ริ หารจะต้องนําเอกสารเกี6 ยวกับที6จะดําเนิ นการก่อสร้ างต่าง ๆ
ประกอบเทศบัญญัติฉบับนี@ จะต้องนํามาประกอบด้วย แต่ผูบ้ ริ หารไม่ได้กาํ หนดและไม่มี ซึ6 งจะผิด
หรื อถูกอย่างไรก็อยู่ที6ผูบ้ ริ หาร เพราะมีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยไว้แล้วว่า จะต้องปฏิ บตั ิตาม
ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ซึ6 งเรื6 องนี@ ก็เกี6 ยวกับ พ.ร.บ.เทศบาล ตามมาตรา 77 บัญญัติไว้ว่า
ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัติน@ ี และให้มีอาํ นาจออกกฎหมาย
หรื อระเบี ยบข้อบังคับ เพื6อปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบนี@ อี กประการหนึ6 ง ในการจัดทํางบประมาณองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ6นก็ควรให้ความสําคัญในการจัดทําโครงการที6มีลกั ษณะงบประมาณ ในลักษณะที6
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปั ญหาของประชาชนให้จริ งจัง ไม่สมควรตั@งงบประมาณในลักษณะ
ฟุ่ มเฟื อยเกินความจําเป็ น หรื อตั@งงบประมาณในลักษณะเป็ นการประชาสัมพันธ์บุคคล ชัดเจนนะครับ
ท่ า นสมาชิ ก ทั@ง หลายได้อ ภิ ป รายเมื6 อสั ก ครู่ น@ ี ไม่ ว่า เกี6 ย วกับ เรื6 องงบประมาณอุ ดหนุ น สนามกอล์ ฟ
1,000,000 บาท เกี6ยวกับเรื6 องอื6น ๆ อีกหลายเรื6 อง ถือว่าตรงตามที6กระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทาง
ให้องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ6 น โดยเฉพาะอย่า งยิ6ง เทศบาลของเราได้ก าํ หนดไว้ห รื อไม่ ก็ ข อให้
พิ จารณาด้ว ย ผมก็ ข อตั@ง ข้อสั ง เกตไว้ สํ า หรั บ งบประมาณที6 ต@ งั ไว้มี ท@ ัง หมดจํา นวนมาก กระผมก็
อยากจะแยกเพื6อเป็ นตั@งข้อสังเกตไว้ ดังนี@
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สํ านักปลัดเทศบาล
เหมื อ นกับ ท่ า นสมาชิ ก ฯ 2 ท่ า น ได้ อ ภิ ป รายไว้ไ ม่ ว่ า จะเป็ นการก่ อ สร้ า งอะไร ขณะนี@
ประเทศชาติของเรางบประมาณก็ไม่ใช่ เพียงพอ ตรวจสอบแล้วงบประมาณเมื6อปี ที6 แล้วเงิ นของเราก็
หายไปถึ ง 20 กว่าล้านบาท เป็ นเรื6 องที6ต@ งั ขึ@นมาแล้วอาจจะเป็ นการฟุ่ มเฟื อยหรื อไม่ อาจจะไม่เป็ นไป
ตามเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวนโยบายของรัฐบาลหรื อไม่ก็ให้ดูดว้ ย ในการก่อสร้างหรื อปรับปรุ ง
ที6ทาํ การบางทีก็มีอยู่แล้ว หากท่านจะนําเงินจํานวนนี@ ไปสร้ างเป็ นของใหม่ สร้างตึกขึ@นมาใหม่อาจจะ
เป็ นผลดีตามที6ท่านสมาชิ กฯทั@ง 2 ท่านได้อภิปราย 2 รายการไปเมื6อสักครู่ น@ ี ใช้งบประมาณจํานวนรวม
แล้ ว เกื อ บ 3 – 4 ล้ า นบาท ซึ6 งสามารถสร้ า งอาคารเป็ นเรื6 องเป็ นราว จึ ง ขอตั@ง ข้ อ สั ง เกตไว้
ในเรื6 องอื6นได้มีผอู ้ ภิปรายไปแล้ว
กองวิชาการและแผนงาน
ได้เสนอปรับปรุ งการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ตั@งไว้ 500,000 บาท เรื6 องนี@ เป็ นเรื6 องที6ดี
เพราะมี กฎหมายบังคับกํา หนดไว้แ ล้วว่า ในการดําเนิ นการขององค์การของรั ฐ ตามระเบี ยบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟั งความคิดเห็ นของประชาชน พ.ศ.2548 กําหนดไว้ชดั เจนว่า โครงการ
ของรัฐหมายความว่า การดําเนินการของหน่วยงานของรัฐอันเป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจหรื อสังคม ไม่วา่
จะเป็ นการดํา เนิ น การโดยงานของรั ฐหรื อวิธี ก ารให้ สั ม ปทาน หรื อ อนุ ญ าตให้ผูอ้ ื6 น หรื อ บุ ค คลอื6 น
ดําเนินการทั@งนี@บรรดาที6มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพสิ6 งแวดล้อม คุณภาพอนามัย วิถีชีวิตหรื อ
ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เกี6 ย วกับ ชุ ม ชน ซึ6 งเป็ นระเบี ย บของสํ า นัก นายกฯ จะต้องรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชน แต่ที6ผา่ นๆ มา ก็มีผลกระทบต่อประชาชน บอกให้แสดงความคิดเห็นให้ทาํ ประชาคมหน่อย
ท่านก็ไม่ได้ทาํ จะผิดถูกอย่างไรก็ให้ท่านดูระเบียบฯก็แล้วกัน ระเบียบของสํานักนายกออกมาตั@งแต่ปี
พ.ศ.2548 แล้ว และงบประมาณที6 ต@ งั ไว้ถึง 500,000 บาท ก็ขอให้ทาํ อย่างจริ งจัง เพราะระเบี ยบฯที6
ออกมาใหม่น@ ีไม่วา่ จะทําถนน ทําสะพานอะไรก็ตอ้ งทําประชาคม เพราะเป็ นระเบียบของสํานักนายกฯ
ครับ
สํ านักการศึกษา
ได้พูดไปแล้ว ว่า เรื6 องเงิ นอุ ดหนุ นให้ก ับ มทบ 32 ซึ6 ง ท่า นได้ฟัง ท่า นสมาชิ ก ฯทั@ง 2 ท่า นได้
อภิปรายไปแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกฯ และท่านประธานสภาฯ ช่วยดูวา่ เหมาะสม สมควร หรื อไม่อย่างไร
ฐานะการเงินเขาดีพร้อมหรื อไม่ เรามีเงินมากพอหรื อไม่ที6จะต้องไปช่วยเหลือผูอ้ ื6น
กองสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้ อม
ได้ต@ งั งบประมาณค่าใช้จ่ายการพัฒนาการศึกษาดูงานของ อสม. 700,000 บาท ปี ที6แล้วตั@งไว้
900,000 บาท ไปทําอะไรบ้าง ทําไปทํามาก็ไปดูงานกันจบด้วยการดูงานเที6ยว 700,000 บาท เอาไป
เที6 ย ว เที6 ย วยัง ไม่ พ อเดี^ ย วนี@ มี เ รื6 อ งอะไรตามมาเขาก็ ร้ อ งกัน มา กระดาษแผ่ น ละ 7.50 บาทก็ มี
ก็ไม่ทราบว่าจะตกที6ใคร ก็ขอให้ช่วยกันประหยัดด้วยครับ เพราะเงิ นทุกบาททุกสตางค์เป็ นเงิ นภาษี
ของชาวบ้าน ท่านก็อย่าคิดว่าสภาฯอนุมตั ิให้แล้วก็ใช้เต็มที6 ใช้จนไม่รู้วา่ เหมาะสม สมควรหรื อไม่
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กองสวัสดิการสั งคม
ตั@งงบประมาณการศึกษาของคณะกรรมการชุ มชน ศึกษาดูงานตั@งไว้ 700,000 บาท ดูกนั ทุกปี
ปี ที6 แ ล้ว ผมอภิ ป รายในสภาฯ ว่า งบฯ จํานวน 780,000 บาท 5 รายการ รวมเป็ น 3,900,000 บาท
พออภิปรายกลายเป็ นให้ชุมชน 100,000 บาท ให้จริ งให้เปล่าก็ไม่รู้เสนอโครงการมา เขียนโครงการ
ไม่ถูกต้องบางชุ มชนก็ได้ บางชุ มชนก็ไม่ได้ บางชุ มชนได้ 2 รายการ ได้ 40,000 บาท งบประมาณ
ไม่ทราบไปไหนก็เห็นว่าพากันไปเที6ยวอีก อยากจะให้ทาํ เป็ นเรื6 องเป็ นราวได้ผลประโยชน์จริ ง ๆ
งวดนี@ ต@ งั ไว้อีก 100,000 บาท ผมเห็นด้วยการตั@งงบประมาณให้ชุมชน แต่ในทางปฏิบตั ิก็ขอให้ได้รับ
ผลประโยชน์จริ ง ๆเขาเขี ยนยุทธศาสตร์ มาก็จดั ให้เขาไปตามนั@น ไม่ใช่ ขอแล้วไม่ได้ไปขัดกับของ
เทศบาลก็ มี แ ล้ว ทํา ไปทํา มาชุ ม ชนไม่ ไ ด้อ ะไรเลย อบรมก็ ไ ปมาแล้ว เขี ย นโครงการไม่ ถู ก หมด
งบประมาณในการอบรมถึ ง เชี ย งใหม่ ห มดเงิ น ไม่ รู้เท่ า ไหร่ อบรมเกี6 ย วกับ แผนยุท ธศาสตร์ ชุ ม ชน
อบรมมาแล้วก็อยากจะให้ช่วยกันเรื6 องเงินเรื6 องทองด้วย
ก็คงจะหมดแล้ว เรื6 องต่าง ๆ ก็ให้เพื6อนสมาชิ กฯท่านมีความข้องใจท่านจะดําเนิ นการอย่างไรก็
ให้ช่วยกันอภิปรายและช่ วยกันว่างบต่าง ๆ เป็ นล้าน ๆ เหมาะสม สมควรหรื อไม่อย่างไร ถูกต้องตาม
ระเบี ย บ ข้อบัง คับ ของกฎหมายหรื อไม่ ขอให้ถึ ง มื อประชาชนจริ ง ๆ ชุ ม ชนขอให้ไ ด้รับ ตามที6 ไ ด้
ตั@งงบประมาณให้ไว้จริ ง ผมก็เห็นว่าเป็ นเรื6 องที6เหมาะสมในหลายเรื6 องที6ผ่านมาเมื6อสักครู่ น@ ี ขอให้ท่าน
กลับไปดู นํ@าพุหน้าสะพานพัฒนาภาคเหนื อนํ@าล้นเต็มไปหมด รถจะล้มนะครับ ไม่ทราบว่าทําอย่างไร
และอยู่ในระหว่างโครงการที6จะต้องปรับปรุ ง ควรจะไปดูหน่ อย ผมกลัวว่าเทศบาลจะต้องไปชดใช้
หากมี อุ บ ตั ิ เ หตุ ข@ ึ น มา ครั บ สํ า หรั บ ของผมก็ ค งจะมี เท่ า นี@ เพื6 อนสมาชิ ก ฯจะได้ช่ ว ยกัน อภิ ป รายต่ อ
ขอขอบคุณครับท่านประธานฯ
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ จะมีสมาชิ กฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรื อไม่
ขอเชิญ คุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ เรี ยนท่านประธานสภาฯที6เคารพ กระผม
สมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ท่ า นประธานฯครั บ ผมได้พิ จ ารณาร่ า ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 แล้ว พบว่างบฯมีถึง 400 กว่าล้านบาท
แต่จะไปอยูท่ ี6งบประจํามากกว่า งบลงทุนที6ดินและสิ6 งก่อสร้ างตามที6สมาชิ กฯ ได้อภิปรายไปแล้วว่ามี
สัดส่ วนที6น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ6งในระดับชุ มชนมี ประมาณ 20 ล้าน ผมจึ งอยากขอฝากหัวหน้าฝ่ าย
บริ หารให้ช่วยดูงบประจําที6มีอตั ราเพิ6มทุก ๆ ปี ถ้าท่านประธานฯ หรื อหัวหน้าฝ่ ายบริ หารดูในหน้าที6
1 – 6 จะพบว่ า ในตาราง งบประมาณปี 2550 และ 2551 จะเห็ น ว่ า มี ต ัว เลขที6 เ พิ6 ม ขึ@ น ทุ ก หมวด
ซึ6 งตัวเลขนี@ ผมคิดว่าเวลาที6ผ่านไป ๆ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเพิ6มทุกปี ผมอยากจะให้ท่านนายกฯ
ลงไปดูถึงเรื6 องประสิ ทธิ ภาพ และความถูกต้องของการใช้เงิน เพราะงบประจําบางอย่างผมดูแล้วเป็ น
งบประมาณตั@งไว้ล่วงหน้าว่าจะมีรายจ่ายอะไรขึ@ นมาแล้วตั@งเผื6อไว้ ยกตัวอย่างเช่ น งบประมาณด้าน
ซื@ อเครื6 องคอมพิวเตอร์ วัสดุหมึก ค่าซ่ อมแซม ค่าอะไหล่ ลักษณะนี@ มีหลายรายการ ผมคิดว่าเป็ นเรื6 อง
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ที6 แปลก ถ้าเราสามารถคาดการณ์ ว่าจะมี ส6ิ งเหล่ านี@ เกิ ดการชํา รุ ดเสี ยหาย และเป็ นเงิ นประมาณเท่า นี@
และผมได้ยอ้ นกับไปดูในเรื6 องเหล่านี@ในปี 2549 ปรากฎว่ามีการใช้เงินได้เต็มจํานวนที6ต@ งั ไว้ ฉะนั@นผม
ก็ อ ยากจะเรี ย นท่ า นประธานฯผ่ า นไปยัง ท่ า นนายกฯ ว่า ขอตรวจสอบ หากเราสามารถประหยัด
งบประมาณด้านรายจ่ายประจําได้ เราจะนําเงินส่ วนนี@มาชุมชนให้ส่วนที6จาํ เป็ น โดยเฉพาะอย่างยิ6งด้าน
สาธารณู ปโภค ถนน ท่อระบายนํ@า เรื6 องไฟ ซึ6 งขณะนี@ ทราบจากสํานักการช่ างว่ายังมีงบประมาณที6
ต้องพัฒนาอีก 30 กว่าโครงการ จึงขอฝากไว้ดว้ ย นอกจากนี@ แล้วก็จะมีงบประจําอื6น ๆ ที6ไม่สามารถ
จะได้พดู ทุกรายการเพราะมีมาก ผมก็จะหยิบยกที6มีนยั สําคัญมาอภิปราย เช่น
สํ านักการศึกษา
ท่านประธานฯ ดูหน้าที6 3 – 91 และ 3 - 92 จะมีงบด้านการจัดงานปี ใหม่เพิ6มขึ@นจากปี ที6แล้ว
จาก 1,500,000 บาท เป็ น 2,000,000 บาท จากงานประเพณี ลอยกระทง จาก 2,000,000 บาท เป็ น
3,000,000 บาท ซึ6 งงบประเภทนี@ค่าใช้จ่ายเพิ6มขึ@นมาก ผมจึงอยากจะขอให้พิจารณาประหยัดงบฯเหล่านี@
ด้วย เพราะงานนี@มีงานประเภทงานตกแต่ง ซึ6 งของบางอย่างที6ใช้เมื6อปี ที6แล้วสามารถนํามากลับมาใช้ได้
เช่น ขบวนรถอะไรต่าง ๆ หากเราประหยัดตรงนี@ได้ก็คงเป็ นเงินไม่นอ้ ย และงบฯเกี6ยวกับการบวงสรวง
พ่อเจ้าทิพย์ชา้ ง ปี ที6แล้วใช้เงิน 120,000 บาท แต่ปีนี@ เป็ น 1,200,000 บาทไม่ทราบว่าเป็ นการพิมพ์ผิด
หรื อว่าเป็ นของจริ ง ในข้อ 26 ไม่ทราบว่าถูกต้องหรื อไม่ขอฝากไว้ดว้ ยปี ที6แล้วใช้เงิน 120,000 บาท นี@
คือ ในภาพของงบประจําขอฝากท่านนายกฯช่วยลงไปดูหน่อยผมคิดว่าท่านนายกฯ ก็มีความปรารถนาดี
ที6จะทํางานด้วยประสิ ทธิ ภาพ แต่เนื6องจากว่าปริ มาณงานในด้านต่าง ๆ มีมาก ผมก็ต@ งั ข้อสังเกตให้ท่าน
นายกฯได้พิจารณาดู
สําหรับในเรื6 องการจัดซื@ อจัดจ้าง ผมพบว่ามีการซื@ อคอมพิวเตอร์ มีอยู่
2 หน่ วยงาน คื อ
สํานักการศึกษา และกองวิชาการฯ มีคอมพิวเตอร์ รวมหลายสิ บเครื6 อง ผมเคยพูดในที6ประชุ มกรรมการ
แผน 3 ปี เสนอแนะว่าควรจะลองพิจารณาใช้วิธีการเช่ าดู เพราะว่าในองค์กรหลาย ๆ แห่ งจะไม่ใช้
วิธีการซื@ อขาดมา เขาจะใช้วิธีการเช่า โดยให้ผปู ้ ระกอบการคือผูใ้ ห้เช่ามาบํารุ งรักษาคอยดูแล เพราะว่า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะมีโปรแกรมซอฟแวร์ ใหม่ ๆ เกิ ดขึ@นมาอยู่เรื6 อย ๆ ถ้าหากเราซื@ อมานอกจาก
จะล้าสมัยง่ายแล้วก็ยงั ต้องบํารุ งรักษาเอง และให้ฝ่ายพัสดุจดบันทึกดูแล ฉะนั@นถ้าหากวันนี@ ผ่านงบฯ
ไปแล้วในด้านของอุปกรณ์ เครื6 องคอมพิวเตอร์ อยากจะให้ลองพิจารณาใช้วิธีการเช่ าดูสําหรับในเรื6 อง
ของสํานักการศึ กษามี อยู่หัวข้อหนึ6 งคื อ เรื6 องภาษาจีนที6 เมื6อสักครู่ ท่านนายกฯได้ฉายวีดิทศั น์ให้ดูน@ นั
ผมก็ เห็ น ด้ว ยภาษาจี น เป็ นภาษาที6 สําคัญ ซึ6 งในอนาคตแนวโน้ม จะมี ค วามสํา คัญมากยิ6ง ขึ@ น แต่ ผ ม
อยากจะให้การใช้จ่ายเงิน 800,000 บาท ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คือ การสอนนักเรี ยนก็อยากจะให้
สอนในลักษณะที6วา่ เป็ นเฉพาะเจาะจงสําหรับผูท้ ี6มีความสนใจ เพื6อให้นกั เรี ยนที6สนใจสามารถตักตวง
ความรู ้ได้สูงสุ ด สามารถที6จะนําไปใช้งานได้เลย มากกว่าที6เราจะสอนแบบทัว6 ไปให้นกั เรี ยนเรี ยนโดย
ที6ไม่อยากเรี ยน ฉะนั@น อาจจะสู ญเงิ นเปล่า ผมอยากจะเสนอแนะว่าเป็ นไปได้หรื อไม่ให้จดั เป็ นวิชา
เลื อ กเพื6 อ ที6 จ ะให้เ งิ น 800,000 บาท สามารถทํา หลัก สู ต รที6 เ ข้ม ข้น กับ คนที6 ส นใจและรู ้ จ ริ ง ไปเลย
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มากกว่าที6สอนแบบทัว6 ไป และเด็กพอออกจากห้องเรี ยนก็ไม่ได้อะไรมากมายก็อาจจะลืมไปได้ เรื6 องนี@
โดยส่ วนตัวที6ผมอภิปรายเพราะผมมีความรู ้ เรื6 องภาษาจี น ผมสามารถที6 จะบอกว่าภาษาจี นเรี ยนยาก
เพราะเป็ นอั ก ษรคํา โดดไม่ เ หมื อ นภาษาอั ง กฤษที6 ใ ช้ ก ารผสมอั ก ษร ด้ ว ยเหตุ ที6 มี ค วามยาก
เราควรจะหาวิธีการที6จะใช้เงินนี@ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ในส่ วนต่อไปก็คือเรื6 องของ
กองสวัสดิการสั งคม
ผมเห็นด้วยงบฯด้านสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ งบช่วยเหลือผูส้ ู งอายุ เนื6องจากปั จจุบนั นี@ เศรษฐกิจ
ไม่ ค่ อ ยดี เงิ น ทองก็ ห ายาก เรามี เ งิ น บางส่ ว นได้ ใ ช้ เ พื6 อ ผู ้สู ง อายุ ผู ้ด้ อ ยโอกาสเหล่ า นั@ น ก็ เ ป็ น
สิ6 งที6จะทําให้ชาวบ้านที6อยู่ในชุ มชนนั@นมี ความสุ ข และผมอยากจะพูดถึ งในเรื6 องของวิธีการที6 จะให้
ได้มาซึ6 งบุคคลที6ควรจะได้รับการสงเคราะห์เหล่านั@น เพราะผมได้ลงพื@นที6มาหลายครั@งแล้วก็ได้พบว่า
ผูส้ ู งอายุและผูด้ อ้ ยโอกาสต่าง ๆ ที6อยู่ในเกณฑ์จะได้รับ ปรากฏว่าบางคนมีรายชื6 อตกหล่น บางรายก็
ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แต่ก็ได้เงิ น ผมจะขอฝากให้ฝ่ายบริ หารว่าในปี นี@ ซ6 ึ งเป็ นปี สุ ดท้ายแล้ว
เราควรจะสร้ างผลงานที6 ดี เรามี เจตนาในงบประมาณที6 ดี แต่วิธีการอาจจะไม่ถูกต้องหรื อว่าอาจจะ
ไม่สมบูรณ์ อาจจะเกิดความแตกแยกขึ@นมาได้ ฉะนั@น จึงขอฝากว่าบุคลากรที6จะลงไปสํารวจเพื6อให้ได้
ข้อมูลของรายชื6 อเหล่านั@น อยากจะให้ใช้คนที6มีความเหมาะสม คือมีความยุติธรรม และมีความทัว6 ถึ ง
หลังจากที6ใช้งบเหล่านี@แล้วก็ให้เกิดความสามัคคี มีความสมานฉันท์เท่าที6ผา่ นมานี@ไม่วา่ ท่านประธานฯ
หรื อใครก็ตามถ้าได้ลงไปในชุ มชนจะเห็นก็มีเสี ยงติฉินนิ นทามากพอสมควรว่าบางคนได้บางคนไม่ได้
ในลั ก ษณะนี@ หลั ก ๆ ก็ ค งมี เ พี ย งเท่ า นี@ ครั บ ท่ า นประธาน ขอฝากไว้ว่ า ปี นี@ เป็ นปี สุ ด ท้ า ยแล้ ว
เงิ นงบประมาณที6 จะผ่านสภาฯครั@ง นี@ หวังว่าจะได้ลงไปถึ งชุ มชนลงไปถึ งประชาชนในเขตเทศบาล
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสร้างความผาสุ กให้กบั พี6นอ้ งประชาชนในเขตเทศบาลครับ ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ จะมีสมาชิ กฯท่านใดอภิปรายอีกหรื อไม่
ขอเชิญ คุณสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ครับ
จ.ส.อ. สมบู รณ์ บรรจงจิ ตต์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ย นประธานสภาฯที6 เคารพ
และผูบ้ ริ ห าร รวมทั@ง ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก /กองต่ า ง ๆ และประธานชุ ม ชนที6 เ คารพทุ ก ท่ า น กระผม
จ.ส.อ. สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง กระผมได้รับร่ างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ผมได้ดูแ ล้วว่าในการจัดทํา งบประมาณครั@ งนี@ ผมเห็ นว่า
ผูบ้ ริ หารได้จดั ทํางบประมาณสมเหตุสมผล ผมจะไม่แตะต้องในเรื6 องตัวเลข แต่ผมมีขอ้ ติติงเป็ นเพียง
ข้อสังเกตให้ท่านได้รับทราบไว้วา่ ในการบริ หารจัดการของเทศบาลบางหน่วยงานยังขาดตกบกพร่ อง
บ้าง และผมจะพูดเพียง 2 หน่ วยงาน คือ กองสาธารณสุ ขฯ และสํานักการช่าง ต้องกราบขออภัยกับ
ท่านรองที6รับผิดชอบด้วยครับ
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กองสาธารณสุ ขฯ
เงินอุดหนุนชุมชน ๆ ละ 100,000 บาท ผมเห็นด้วยแต่การปฏิบตั ิงานยังไม่สมบูรณ์ เนื6 องจาก
กรรมการชุ มชนแต่ละปี ในปี หน้านี@ จะมี การเปลี6 ยนอี กหลายชุ มชน เมื6 อสนับสนุ นให้ 100,000 บาท
ในการทําโครงการประธานชุ มชนบางคนไม่รู้เรื6 อง เมื6อทําโครงการมาให้เจ้าหน้าที6แล้ว เจ้าหน้าที6บอก
ว่าผิดให้ทาํ มาใหม่ ผิดตรงไหนก็ไม่บอกแล้วจะให้เขาทําใหม่ได้อย่างไรเมื6อไม่รู้ ถึงจะบอกให้ทาํ ใหม่
3 ครั@งก็ผิดอยู่นน6ั แหละ ควรจะแนะนําหรื อนําตัวอย่างมาให้ดูจะได้ทาํ ได้ไม่ตอ้ งย้อนกลับไปกลับมา
และที6 ต@ งั งบประมาณในการเลื อกตั@งซ่ อมและคัดเลื อกกรรมการชุ มชน 300,000 บาท ทําไม อ.ส.ม.
ตั@งไว้เพียง 20,000 บาท งาน 2 อย่างนี@ พอ ๆ กันนะครั บ แต่ว่าได้ต@ งั งบฯมาแล้วก็ขอขอบคุ ณที6ทาง
ฝ่ ายบริ หารได้ต@ งั ให้กรรมการชุ มชนเพื6อไปบริ หารเงิ นของตัวเอง เพื6อที6 ชาวบ้านได้รู้จกั การบริ หาร
จัดการ
สํ านักการช่ าง
เมื6 อ ต้น ปี 2550 การงานของสํา นัก การช่ า งดี ม าก ๆ แต่ ป ลายปี การบริ ห ารจะขลุ ก ขลัก ไป
นิดหนึ6ง เช่น ขอให้ไปซ่อมถนน ขอหิ นคลุก ขอไฟฟ้ า สอบถามมาที6กองคลังบอกว่าของไม่มี ในเมื6อ
เรามีเจ้าหน้าที6อยูก่ ็ควรจะดําเนิ นการให้แต่เนิ6 น ๆ สมมุติวา่ เราซื@ อของมา 100 % ใช้ไป 80 % ก็ควร
จะประมู ลจัดซื@ อจัดจ้า งอย่าให้ขาดตอน ผมก็ข อกราบเรี ยนให้ก ับทางฝ่ ายบริ หารไว้เพียงเท่า นี@ ครั บ
เพื6อเป็ นข้อคิดในวันข้างหน้าครับ ขอบคุณมากครับ
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญ คุณสุ ทศั น์ พุทธวงศ์ ครับ
นายสุ ทัศ น์ พุ ท ธวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ท่ า นสมาชิ ก ฯ
ผูท้ รงเกียรติ และท่านผูบ้ ริ หารทุกท่าน กระผม สุ ทศั น์ พุทธวงศ์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เขต
3 งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 ทั@งเล่มผมแทบจะไม่ติเลย ผมติอยู่อย่างเดียวคือการอุดหนุ นเงิ นให้กบั
สนามกอล์ฟ ทั@งหมดนี@ทาํ เพื6อชุมชน 200 – 300 หน้า สนามกอล์ฟเป็ นธุ รกิจนะครับไม่ได้ทาํ เพื6อชุ มชน
นครลํา ปาง และท่ า นจะสนั บ สนุ น งบประมาณถึ ง 1,000,000 บาท เอาไปสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ
อ่านอย่างไรก็ทาํ ใจไม่ได้ครับ วันนี@ ท@ งั ประธานกรรมการชุ มชน สื6 อมวลชนก็อยู่ที6นี6 หากท่านนําไป
ทําเพื6อชุ มชนพวกผมสมาชิ กสภาฯจะไม่ว่าอะไรเลย แต่นี6เป็ นธุ รกิ จคนเล่ นกอล์ฟนะครั บ คนมี เงิ น
ทั@งนั@น ขับรถเป็ นล้าน ๆ ไปตี กอล์ฟ เสี ยเงิ นค่าสมาชิ กปี ละเป็ นหมื6 นเป็ นแสน และเขาจะทําสนาม
จาก 9 หลุ ม เป็ น 18 หลุ ม และมาขอสนับสนุ นจากเทศบาลนครลําปาง 1,000,000 บาท วันนี@ ท่าน
นายกฯต้องชี@แจงให้พวกเราได้รับรู ้วา่ เหตุผลที6ท่านจะสนับสนุ นให้สนามกอล์ฟ 1,000,000 บาท เพื6อทํา
เพิ6มอีก 9 หลุ ม ท่านต้องชี@ แจงเหตุผล และไม่ทราบว่าพวกผมจะรับได้หรื อไม่นะครับ ผมก็ขอฝาก
ท่านประธานฯไว้เท่านี@ก็แล้วกันนะครับ ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ จะมีสมาชิ กฯท่านใดอภิปรายอีกหรื อไม่
ขอเชิญ คุณจาตุรงค์ พรหมศร ครับ
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นายจาตุ รงค์ พรหมศร สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่ านประธานสภาฯ และท่า น
สมาชิ กฯ กระผม จาตุรงค์ พรหมศร สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เขตตําบลสวนดอก หัวเวียง
ท่านประธานฯ ครับ เกี6 ยวกับงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2551 ในวันนี@ ผมได้นง6ั ฟั งจากสมาชิ กฯ
ทั@งหลายพูดไปแต่ละท่านในงบประมาณของสํานัก/กองต่าง ๆ กระผมยังมีขอ้ คิดเห็ นอยู่บางประการ
ที6อยากจะเสนอความคิดเห็ นและเสนอแนะต่อที6ประชุ มในครั@งนี@ ท่านประธานฯครับ ในงบประมาณ
รายจ่ า ยประจํา ปี พ.ศ. 2551 รายจ่ า ยตามแผนงานด้า นบริ ห ารทั6ว ไป แผนงานบริ ห ารงานทั6ว ไป
หน้า 3 – 5 วัตถุประสงค์ในข้อ 1 บอกว่าเพื6อให้การดําเนินงานเกี6ยวกับการบริ หารบุคคลและการบริ หาร
ทัว6 ไปเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ท่านประธานฯครับ ผมในฐานะที6ได้รับเลือกมาจากประชาชนให้มา
ทํ า ห น้ า ที6 ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ ผ ม เ ข้ า ม า อ ยู่ ต ร ง นี@ น อ ก จ า ก ม า ทํ า ห น้ า ที6 ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ แ ล้ ว
ยัง ได้รับ ความเห็ น ชอบจากสภาฯแห่ ง นี@ ใ ห้ผ มทํา หน้า ที6 เลขานุ ก ารสภาฯอี ก ด้า นหนึ6 ง ผมเข้า มาอยู่
ในส่ วนนี@ ผมเห็ นเกี6 ยวกับการปฏิ บตั ิงานในส่ วนของกิ จการสภาฯ ยังขาดความสมบูรณ์ อยู่ โดยเฉพาะ
ในด้านบุคลากรในส่ วนของพนักงานเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาลองค์กรแห่ งนี@ ประกอบด้วย
2 องค์กร คือองค์กรสภาฯ และองค์กรนายกเทศมนตรี ในส่ วนขององค์กรหลังผมจะไม่กา้ วล่วง ในส่ วน
ขององค์กรกิ จการสภาฯ ทางด้านนิ ตินยั พวกกระผมได้รับเลื อกเข้ามาจํานวน 24 ท่าน เนื6 องจากเป็ น
เทศบาลนคร และในส่ วนของพฤตินยั ซึ6 งเราจะได้สนับสนุ นจากเทศบาล ผมมาทํางานในส่ วนนี@ ผมก็
ได้รับความกรุ ณาได้รับความช่วยเหลือจากข้าราชการที6อยูใ่ นหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะงานกิจการสภา
ฯก็ได้รับการสนับสนุ นจากสํานักปลัดฯซึ6 งผมพิจารณาแล้วในงานกิ จการสภาตรงนี@ ผมคิดว่าอยากจะ
ฝากท่ า นประธานสภาฯ ผ่า นไปยัง ผูบ้ ริ หารในเรื6 องเกี6 ย วกับ ทางด้า นพฤติ นัย คื อบุ ค ลากรที6 ม าจาก
ในส่ วนของพนักงานเกี6 ยวกับโครงสร้ างตรงนี@ ผมมีความประสงค์ที6จะเรี ยนท่านประธานฯว่า ถ้าเป็ น
ไปได้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริ หารทัว6 ไป งานกิจการสภาฯ ควรที6จะกําหนดเอาไว้
อาจจะไปอยูใ่ นส่ วนของสํานักปลัดฯหรื ออะไรก็แล้วแต่ กําหนดไว้เป็ นกิจลักษณะที6ชดั เจน เพื6อที6จะ
ได้มีบุคลากรที6จะมาทําหน้าที6ตรงนี@ อย่างที6ผมกราบเรี ยนไปข้างต้นว่า ผมถ้อยทีถอ้ ยอาศัยเขา ผมก็
เล็ง เห็ น ว่าในส่ ว นของบุ ค ลากรอยากจะทํา ให้ชัดเจน เพราะการปฏิ บตั ิ หน้า ที6 ราชการของพนักงาน
ก็ตอ้ งการความก้าวหน้า ต้องการขวัญกําลังใจและประเด็นสําคัญผมเป็ นสมาชิ กสภาเทศบาลและได้รับ
มอบหมายให้ทาํ หน้าที6 เลขานุ การสภาฯ ซึ6 งหมายความว่าในโอกาสต่อไป หากตําแหน่ งเลขานุ การ
สภาฯ ยังจะต้องเป็ นสมาชิกสภาฯอย่างนี@ ผมเรี ยนเอาไว้วา่ จะได้มีความคล่องตัวในการทํางาน เพราะผม
คิดว่าทุกวันนี@ ในส่ วนของงานกิจการสภาถ้าเปรี ยบเป็ นก็มีปีกอยูข่ า้ งเดี ยว แต่ในส่ วนของบุคลากรไม่มี
ผมจึ งขอฝากว่าขอให้ท่านประธานฯทํานกตัวนี@ ให้เป็ นนกที6 สมบูรณ์ เพื6อประโยชน์ของกิ จการสภาฯ
ครับ อีกประเด็นหนึ6 งครับท่านประธานฯผมเห็ นท่านสมาชิ กฯหลาย ๆ ท่านก็ได้อภิปรายไป ผมก็ยงั มี
ความคิดเห็ นเกี6ยวกับสํานักการศึกษา ในหมวดเกี6ยวกับเงินอุดหนุ นของสํานักการศึกษา ผมเรี ยนท่าน
ประธานฯตรงนี@ ก่อนว่าปี นี@ ก ารจัดทํางบประมาณในส่ ว นของเงิ น อุ ดหนุ น เมื6 อก่ อนนี@ มี เงิ นอุ ดหนุ น
เฉพาะกิ จ เงิ น อุ ด หนุ น กํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ เงิ น อุ ด หนุ น ทั6ว ไป ผมทราบมาว่ า ปี นี@ การจัด ทํา

21

งบประมาณทางกรมส่ งเสริ มปกครองส่ วนท้องถิ6 นจะจัดสรรเงินอุดหนุ นให้เพียง 2 ส่ วน ในส่ วนของ
กํา หนดวัตถุ ป ระสงค์จะเอาไปไว้ใ นหมวดเงิ น อุ ดหนุ น ทัว6 ไป ผมเรี ย นอย่า งนี@ ว่าที6 ผ มดู ใ นเรื6 องเงิ น
อุดหนุนจากรายจ่ายของเทศบาลผมก็ตอ้ งขอขอบคุณทางฝ่ ายผูบ้ ริ หารที6ท่านได้ต@ งั เงินอุดหนุ นไว้ในส่ วน
ของเครื6 องแต่ งกายเด็กนักเรี ยน แต่ท@ งั นี@ ในส่ วนของเด็กนักเรี ยนของโรงเรี ยนเทศบาลเราทั@ง 6 โรง
ขณะนี@มีเด็กนักเรี ยนอยูร่ ่ วมพันกว่าคน ส่ วนหนึ6 งที6ผมอยากฝากเรี ยนท่านประธานฯก็คือ เงินอุดหนุ นที6
เกี6ยวกับรายได้ของเทศบาลที6จะตั@งอยูใ่ นโครงการอาหารกลางวันและนม ท่านประธานฯครับส่ วนนี@ ผม
ทราบดี ว่าในส่ วนนี@ ทางกรมส่ งเสริ มหรื อรัฐบาลเขาสนับสนุ นอยู่แล้ว ตามแผนกระจายการปกครอง
ให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 น เกี6 ยวกับอาหารกลางวันและนม ในส่ วนนมถ้าผมจําไม่ผิดจะได้
สําหรับเด็กชั@นอนุ บาลเด็กเล็กถึ งชั@นประถม 4 ส่ วนอาหารกลางวันจะได้ต@ งั แต่เด็กเล็กถึ งชั@นประถม 6
ในส่ วนของโรงเรี ยนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6นสนับสนุ นเพียง 60 % ในเรื6 องอาหารกลางวัน ถ้าใน
โรงเรี ยนของ สปถ.เขาสนับสนุ น 100% อย่างนี@ เป็ นต้น ในส่ วนนี@ ผมอยากจะฝากท่านประธานฯว่า
ถ้า เป็ นไปได้เพื6 อเด็ ก เพื6 อเยาวชนซึ6 ง เป็ นทรั พ ยากรอัน สํา คัญที6 จะสนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม สํา หรั บ เด็ ก ที6 มี
ครอบครัวมีรายได้นอ้ ยของชุ มชนเมือง ถ้าเราสนับสนุ นในส่ วนนี@ เกี6ยวกับเรื6 องนมก็ดีที6จะให้เด็กตั@งแต่
อนุบาลได้ดื6มจนถึงชั@นประถม 6 ผมว่าเป็ นการดีและสมควรอย่างยิ6ง สําหรับอาหารกลางวันที6ได้รับ
สนับสนุนมาจากกรมส่ งเสิ รมถ้าเป็ นไปได้ในส่ วนท้องถิ6นก็อาจจะอุดหนุนอีกส่ วนหนึ6 ง เพื6อให้เด็กได้มี
อาหารทานครบถ้วนและได้คุณภาพ ผมจึงอยากฝากเรี ยนไว้อีกประเด็นหนึ6 ง และอีกประเด็นหนึ6 งใน
ส่ วนของงบประมาณ ผมจะพูดองค์รวมเกี6 ยวกับสาธารณู ปโภคพื@นฐานดังที6สมาชิ กฯหลาย ๆ ท่านได้
พูดไปเกี6ยวกับเรื6 องตัวเลขผมจะไม่พดู ถึง แต่ผมจะพูดในเรื6 องประสิ ทธิ ภาพ หรื อการนําเงินงบประมาณ
ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์อย่างแท้จริ ง ผมนําเรี ยนอย่างนี@ ครับว่าในเรื6 องสาธารณู ปโภคที6จาํ เป็ นส่ วนหนึ6 ง
ก็คื อเรื6 องไฟฟ้ า ส่ ว นจะอยู่ในหน่ ว ยงานไหนก็ค งเป็ นที6 ท ราบอยู่แล้ว อย่างที6 ท่า นสมาชิ กผูอ้ าวุโส
ได้อภิปรายไปเมื6อสักครู่ น@ ีวา่ ในเบื@องต้นนี@การดูแลเอาใจใส่ หลังจากที6ได้การร้องขอรวดเร็ ว และสั6งการ
แต่ระยะหลังนี@ สักประมาณ 2 – 3 เดื อนที6 ผ่า นมา ผมมี โอกาสได้พบปะพี6น้องชาวชุ มชนโดยเฉพาะ
โครงการที6ทางผูบ้ ริ หารคิดขึ@น ไปพบปะประชาชนเพื6อรับทราบปั ญหาเกี6ยวกับความเดือดร้อน สิ6 งที6เขา
สะท้อ นให้ เ ห็ น เกี6 ย วกับ เรื6 อ งไฟฟ้ าระยะหลัง นี@ ค่ อ นข้า งจะล่ า ช้ า ผมไม่ แ น่ ใ จว่ า ติ ด ขัด ตรงไหน
โดยเฉพาะท่านประธานชุมชนขออนุญาตเอ่ยนาม บางท่านที6ได้รับทราบปั ญหาความเดือดร้อนในชุ มชน
ได้มาดําเนินการร้องขอยืน6 คําร้องทุกข์เกี6ยวกับการแก้ไขปั ญหาในส่ วนนี@ ระยะหลังงานตรงนี@ล่าช้าและ
ไม่มีความคืบหน้า ผมขอฝากท่านประธานฯไว้ดว้ ย อีกเรื6 องหนึ6 งคือเรื6 องปั ญหาขยะ เป็ นอีกด้านหนึ6 งที6
มีเสี ยงสะท้อนจากผูอ้ ยูใ่ นชุ มชนแต่ละครัวเรื อน บางที6อาจจะไปจัดเก็บตรงเวลา แต่บางที6 เช่น ชุ มชน
บ้านป่ าขาม 1 ผมได้รับทราบเป็ นระยะว่าระยะหลังนี@ล่วงเลยมาเป็ นเวลาเกือบครึ6 งเดือนไม่ได้ไปจัดเก็บ
ขยะตรงนี@ ปั ญหานี@ เป็ นปั ญหาหนักพอสมควร แต่อย่างไรก็ฝากท่านประธานฯผ่านไปยังผูบ้ ริ หารด้วย
ครับ อีกส่ วนหนึ6 งคือปั ญหาเรื6 องตลาด ผมอยู่ในเขต 2 ตําบลสวนดอก ผมมีโอกาสได้ไปดูชาวตลาด
ผู ้ค ้า ในตลาดหลัก เมื อ ง ผมทราบปั ญ หามา 2 – 3 ประการ ตรงนี@ ผมทราบดี ว่ า ตลาดหลัก เมื อ ง
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ทางผูบ้ ริ ห ารคิ ดจะแก้ไ ขปั ญหาและปรั บ ปรุ ง สถานที6 แต่ผ มยัง ไม่พูดตรงนี@ เพราะว่าปั ญหาตรงนั@น
ผมไม่ทราบว่าจะสําเร็ จเสร็ จสิ@ นหรื อลุ ล่วงไปเมื6 อใด สิ6 งหนึ6 งที6 ผูค้ า้ ในตลาดเขาสะท้อนให้ผมทราบ
เกี6 ยวกับหลังคาตลาดที6ชาํ รุ ด ผมคิดว่าปี นี@ มีงบประมาณตรงนี@แล้วบางท่านได้อภิปรายตัวเลขอะไรผม
ไม่ติดใจ แต่อยากจะฝากว่าขอให้บริ หารจัดการในส่ วนนี@ แก้ไขปั ญหาในส่ วนนี@ ให้เรี ยบร้อย อีกเรื6 อง
หนึ6 ง ก็ คื อเรื6 องนํ@า ในตลาดหลัก เมื อ ง ผูค้ ้า ขายอยู่ใ นที6 ข ายผัก ขายพวกเนื@ อ พวกอาหารพร้ อ มปรุ ง
ผมได้รับแจ้งว่าเขามีปัญหาเรื6 องนํ@าในตลาด ผูค้ า้ ไม่สามารถที6จะใช้น@ าํ ได้มาประมาณหลายเดือนมาแล้ว
จึงอยากจะฝากท่านประธานฯด้วยว่าสําหรั บงบประมาณในปี นี@ นาํ ไปแก้ไข นําไปสนับสนุ น นําไป
แก้ปัญหาให้กบั พี6น้องประชาชน ผมเข้าใจครั บว่าการพัฒนาก็เป็ นสิ6 งจําเป็ น แต่ส่วนหนึ6 งการแก้ไข
ปั ญหาความเดือดร้อนก็มีความจําเป็ น จึงอยากจะให้ควบคู่กนั ไปพร้อมทั@ง 2 อย่าง เพื6อให้สัมฤทธิ ผล
ตามงบประมาณที6 ได้เสนอต่อสภาฯ และเป็ นไปตามแผนและนโยบายที6 ทางผูบ้ ริ หารได้แถลงไว้ต่อ
สภาฯแห่งนี@ดว้ ย ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ มีท่านใดจะภิปรายอีกหรื อไม่ เมื6อไม่มี
สมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย ขอเชิญฝ่ ายบริ หาร ท่านนายกเทศมนตรี ฯ ชี@แจง
นายนิมิตร จิวะสั นติการ นายกเทศมนตรี นครลําปาง ขอบคุณที6ท่านประธานสภาที6ได้กรุ ณา
ให้เวลาแก่สมาชิ กสภาทุกท่านได้อภิปรายและขอขอบพระคุ ณสมาชิ กสภาที6ได้อภิปรายให้คาํ แนะนํา
ให้ขอ้ สังเกต ให้ขอ้ ท้วงติงในหลาย ๆ เรื6 อง หลาย ๆ ประเด็น ผมคงจะใช้เวลาไม่มากที6จะกราบเรี ยนให้
ทราบตั@ งแต่ ภ าพรวมของร่ างงบประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี พ.ศ.2551 ตลอดจนประเด็ น ที6
ไม่เข้าใจ หรื อสงสัย ดังต่อไปนี@
งบประมาณปี พ.ศ.2551 ที6เราตั@งงบประมาณรายจ่ายไว้ 426,476,992.- บาท จํานวนนี@ ในเนื@ อแท้
เป็ นงบประมาณรายจ่ า ยทั6ว ไปของเทศบาลมี เ พี ย ง 325,385,710.-บาทเท่ า นั@ น เป็ นส่ ว นของ
งบเฉพาะการสถานธนานุ บาลหรื อโรงจํานํา จํานวน 13,277,330.- บาท ซึ6 งเราจะไม่เข้าไปพิจารณา
เพื6 อที6 จะเอาเงิ น มาตั@งในประการรายรั บ รายจ่ า ยของค่ า ใช้จ่า ยทัว6 ไปของเทศบาล อี ก ยอดหนึ6 ง ก็ คื อ
เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ที6กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ6น ได้ปฏิบตั ิมาเป็ นเวลาช้านาน ก็คือ
เรื6 องของงบประมาณด้านโรงเรี ยนเทศบาล ด้านการส่ งเสริ มการศึกษา เงินอุดหนุ นต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
เทศบาล เงินจํานวนนี@เมื6อปี งบประมาณก่อน ๆ กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ6นมีระเบียบที6ส่งมา
อุดหนุ นตรงมาที6 เทศบาล แล้วเทศบาลก็ไม่ตอ้ งตราเป็ นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คือ ส่ งมา
อุ ด หนุ น แล้ ว สั6 ง ให้ จ่ า ย โดยไม่ ป รากฏในงบประมาณของเทศบาล งบประมาณจํา นวนนี@
มีถึง 87,813,952.-บาท จากเงิ นจํานวนนี@ ทาํ ให้ยอดขึ@นมาถึ ง 426 ล้านบาทเศษ แต่งบประมาณที6เรา
พิจารณาแล้ว ท่านสมาชิ กสภาเทศบาลได้กรุ ณากล่าวถึ งเรื6 องนี@ ในเบื@องต้น ผมกราบเรี ยนว่า ก็ยงั เป็ น
325 ล้านบาท ไม่ไ ด้เอางบประมาณร้ อยกว่าล้า นบาทเศษมาแอบแผงแต่ อย่างใด เพราะว่าถึ งแม้จะ
เอางบประมาณเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ที6อุดหนุนเข้ามาแล้วตั@งเป็ นงบประมาณเราก็เอามาพิจารณา
ไปใช้จ่ายอย่างอื6นไม่ได้ เพราะเป็ นงบประมาณที6เฉพาะเจาะจง เช่ น ในงบอุดหนุ น 87 ล้านบาทนี@ก็จะ
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เป็ นเงิ นเดือนครู เราไม่เคยจ่ายเงิ นเดื อนครู เทศบาลตลอดมาตั@งแต่มีเทศบาล กรมฯ ส่ งเสริ มมาให้เป็ น
เงิ น เดื อ นครู เงิ น เดื อ นภารโรง เงิ น เดื อ นผู ้ช่ ว ยครู ต่ า ง ๆ เหล่ า นี@ มาจากกรมทั@ง นั@น เราไม่ ไ ด้
ตั@ง งบประมาณของเรา ในที6 น@ ี ต้องปรากฏอยู่ เฉพาะเงิ น เดื อนครู ประมาณ 59 ล้านบาท เงิ นเดื อน
คนงานภารโรง ค่าจ้างค่าตอบแทนอีกจํานวนไม่น้อย แล้วที6เหลื อก็จะเป็ นเงิ นอุดหนุ นในเรื6 องต่าง ๆ
เช่น ไปพัฒนาบุคลากร ไปฝึ กอบรม ไปประชุมสัมมนาที6กรมสั6งไปประชุ มเพื6อที6จะจัดทํานิ ทรรศการ
เพื6อการศึกษา หรื อว่าให้คณะบุคลากรและครู ไปประชุ มไปศึกษาไปดูงานต่าง ๆ เหล่านี@ ก็จะถูกจัดสรร
มาโดยตรง และจ่ายตรงใน ปี นี@ตอ้ งเอามาตั@งเป็ นงบประมาณ เพราะฉะนั@นถึงแม้วา่ งบประมาณจะเพิ6ม
อีก 87 ล้านบาทเศษ ก็ไม่สามารถที6 จะเอาไปใช้จ่ายเป็ นเรื6 องอื6 นได้เพียงแต่ว่านําเข้ามาเป็ นค่าใช้จ่าย
ประจํา ซึ6 งตามระเบียบใหม่ได้กาํ หนดไว้เช่นนั@น แต่เนื@อแท้ ๆ ของ งบประมาณจริ ง ๆ ที6เราสามารถจ่าย
ได้ก็ยงั เป็ น 325 ล้านบาท ยังเป็ นเช่นเดิมและเท่าเดิม
จากตรงนี@เราก็พยายามที6จะใช้จ่าย งบประมาณโดยระมัดระวัง เราเข้าใจครับว่า ค่าใช้จ่ายประจํา
มีค่าใช้จ่ายที6 สูง ค่าใช้จ่ายประจํา หมายถึ ง เงิ นเดื อนค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวมถึ งค่ารั กษาพยาบาล
ค่ า เช่ า บ้ า น ฯลฯ ทุ ก ปี ก็ มี เ งิ น เดื อ นเพิ6 ม ขึ@ นมาเท่ า ไร ๆ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยค้ อ นข้ า งสู ง ค่ า วัส ดุ
ค่าสาธารณู ปโภค ค่าไฟฟ้ า ค่านํ@ามันรถ วัสดุ เกษตร วัส ดุ ก็มีอีกมากมาย ซึ6 ง เป็ นค่าใช้จ่ายประจํา
อีกส่ วนหนึ6ง แต่อีกส่ วนหนึ6งค่าใช้จ่ายประจําที6จ่ายตามภารกิจที6มีอยูใ่ นกฎหมายเป็ นค่าใช้จ่ายประจําที6มี
อยู่ใ นกฎหมาย เช่ น เรื6 อ งของงานสุ ข าภิ บ าล งานรั ก ษาความสะอาด งานป้ องกัน โรค งานอะไร
ต่อมิอะไรต่าง ๆ ก็เป็ นเงินประจํา เพราะฉะนั@นค่าใช้จ่ายประจําจะอยูป่ ระมาณ 80 % ขึ@นไปเหมือนกัน
ทุ ก เทศบาล ทุ ก แห่ ง เหมื อ นกัน หมด ทุ ก ๆ หน่ ว ยงานราชการ โครงสร้ า งงบประมาณก็ จะออกมา
เป็ นเช่ นนี@ เราก็เฝ้ าระวังเป็ นอย่างมากว่า ค่าใช้จ่ายประจําพยายามที6จะไม่ให้เพิ6ม ปี นี@ ก็เสนอค่าใช้จ่าย
ประจํามา 3 รอบ ผมก็พยายามตัดลงไปรอบที6 1 รอบที6 2 ก็ยงั สู งอยู่ รอบสุ ดท้ายผมก็บอกว่า ผมไม่ตดั
ผมให้ ห น่ ว ยงานเอากลับ คื น ไปตัดลง 10% ของค่ า ใช้จ่า ยประจํา ทั@ง หมด ไปตัด เอาตามใจชอบจะ
ตัดส่ วนไหนก็ได้ ก็พยายามคุ มงบประมาณเช่ นนี@ ทําให้ภาพรวมของงบประมาณปี นี@ ถ้าดู ค่าใช้จ่าย
ประจํา จริ ง ๆ ที6 เ ป็ นค่ า ใช้จ่ า ยของบุ ค ลากรที6 เ ป็ นเงิ น เดื อ น ค่ า ตอบแทน ค่ า รั ก ษาพยาบาล ค่ า
ประกันสังคม ค่าเช่าบ้าน ค่าบําเหน็จบํานาญ คนที6เกษียณอายุไปแล้วก็ยงั ต้องจ่ายนะครับ รวมถึงค่า
สาธารณู ปโภค ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ ค่านํ@าประปา ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าอะไรต่าง ๆ รวมถึงค่าวัสดุ ค่า
ใช้สอยปี นี@รวมแล้วเพิ6มขึ@น 4.17% เพิ6มขึ@น 4% หลังจากที6เราบีบแล้วบีบอีก ก็ถา้ ค่าใช้จ่ายเพิ6มขึ@น 4.17%
เป็ นค่าใช้จ่ายประจํา ความเข้าใจของผมรวมถึงมาตรฐานกลางของการบริ หารการจัดการ 4.17% ก็น่าจะ
อนุ โลมว่า เพิ6มขึ@นตามอัตราเงินเฟ้ อ เพราะปกติเงิ นเฟ้ อจะอยู่ในระดับประมาณ 4-3% ผมก็คิดเข้าใจว่า
น่าจะมีเหตุผล แต่ถา้ เราดูงบรวม ดูภาพรวมทั@งหมดค่าใช้จ่ายประจํา ค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ แล้วก็
ค่าใช้จ่ายในการเงินลงทุนค่าสาธารณู ปโภคต่าง ๆ งบรวมปี นี@ จะเพิ6มขึ@นจากปี ที6แล้ว 9.28% งบรวมปี นี@
ที6เพิ6มขึ@นจากปี ที6แล้ว 9.28% ถือว่าน้อย ถ้างบประจําเพิ6มขึ@น 4.17% ถื อว่ามีเหตุผล แต่งบรวมเพิ6มขึ@น
9.28% ถื อ ว่า น้ อ ยมาก ถ้า เป็ นบริ ษ ัท กิ จ การก็ ใ ช้ไ ม่ ไ ด้แ ล้ว นะครั บ แต่ เ ราอย่า ลื ม ว่า โครงสร้ า ง
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ของรายได้ในหมวดภาษีอากร 221,630,000.-บาท เป็ นเงิ นที6รัฐบาลจัดเก็บภาษีให้เราที6ภาษีมูลค่าเพิ6ม
และภาษี อื6น ๆ ถึ ง 130 ล้านบาท ใน 221 ล้านบาท เป็ นเงิ นที6 รัฐบาลจัดเก็บจากเราไปภาษี มูลค่าเพิ6 ม
ซื@ อเสื@ อตัว หนึ6 ง 107 บาท เสี ย ภาษี มู ล ค่ า เพิ6 ม ซึ6 งรั ฐ บาลเป็ นคนเก็ บ พอถึ ง ปี หนึ6 ง เขาก็ จะจัด สรรคื น
ภาษีมูลค่าเพิ6มจ่ายคืนให้เทศบาลนครลําปาง เท่านี@ ๆ ภาษีมูลค่าเพิ6มเราเคยได้รับถึง 160 ล้านบาท เมื6อปี
พ.ศ.2548 จะเห็ น ว่า ต่ างจากตัว เลขสรุ ป ยอดงบประมาณของปี 2548 สู ง โด่ ง ไปถึ ง 521 ล้า นบาท
รวมทั@ง งบอุ ด หนุ น อื6 น ๆ ตั@ง มากมาย ตอนนั@น ประเทศชาติ ข องเรามี ส ตางค์ แล้ ว ก็ ร6 ํ ารวยมาก
เพราะฉะนั@นเงินต่าง ๆ อุดหนุ นมาเรื6 อยๆ นอกจากเงิ นเข้ามาตามระยะเวลาที6เขาจัดสรรมาให้ เรายังมี
เงิ นเพิ6มเติมเป็ นเงิ นสํารองรายจ่ายอีก ที6เขาจัดสรรมาให้เกิ นอีกแล้วเราเอาไปจ่ายข้ามปี ในปี 48, 49
เราใช้งบประมาณค้อนข้างมาก พอปลายปี 49 มีปัญหาที6รัฐบาลจัดเก็บภาษีส่งคืนมา เช่นภาษีมูลค่าเพิ6ม
พวกนี@ หายไปกว่ า 60 ล้ า นที6 เ รารั บ ตํ6า กว่ า ที6 ป ระมาณการ พอมาปี นี@ เราตั@ง งบประมาณปี 51
ตั@งไว้ที6 130 ล้าน ขณะนี@ ยงั ขาดอีก 20 กว่าล้านที6เงิ นยังไม่เข้า ตัวเลขผมไม่แน่ ใจ ผมไม่ได้ตรวจสอบ
ครั@งสุ ดท้ายกับคลัง เพราะฉะนั@นจะเห็นเงินว่าเงินมันลดลง ๆ ปี 2551 รัฐบาลก็บอกให้ต@ งั งบประมาณ
โดยระมัดระวังเพราะว่า เงิ นค่าภาษีมูลค่าเพิ6มที6รัฐบาลจัดเก็บรวมถึ งเงิ นอุดหนุ นที6รัฐบาลเคยให้มามี
แนวโน้ม ที6 จะน้อยลงเพราะนั@น ตรงนี@ เราก็ ตอ้ งเพิ6 ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัดเก็ บ ของเราเองให้สู ง ขึ@ น
แต่รายได้ที6เราจัดเก็บเองก็มีไม่มาก ปี หนึ6 งก็มีเพียง ร้ อยล้าน สําหรับค่าธรรมเนี ยมฆ่าสัตว์ ที6ได้ต@ งั ไว้
เนื6 องจากว่างบประมาณนี@ ได้ทาํ ตัวเลขกันมา ตั@งแต่เดื อนเมษายนถึงเดื อนกรกฎาคม แล้วตอนนั@นเรื6 อง
โรงฆ่าสัตว์ก็ยงั คาลา คาซังกันอยู่ที6ศาลปกครองก็ยงั ไม่ช@ ี มา เพราะนั@นเมื6อศาลปกครองยังไม่ช@ ี มาเราก็
จําเป็ นที6ตอ้ งประมาณการรับค่าธรรมเนี ยมโรงฆ่าสัตว์ไว้ พอจนกระทั@งทํางบประมาณเสร็ จเป็ นเล่ ม
แล้ว ทางศาลปกครองพึ6 ง ชี@ มาเมื6 อไม่ กี6 ว นั มานี@ ว่า โรงฆ่ า สั ต ว์ข องเราไม่ คุ ้ม ครองเรื6 อ งโรงฆ่ า สั ต ว์
จึงปิ ดได้ เพราะฉะนั@นมีรายรับตั@งไว้ก่อนแล้ว อันนี@ ก็เป็ นภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายโดยทัว6 ไป
แต่ว่าท่านประธานฯ และท่านสมาชิ กฯ ผูท้ รงเกี ยรติจะต้องเข้าใจว่า งบประมาณรายจ่ายประจําจะอยู่
แน่ นอน 80% แต่จะเหลื องบประมาณอยู่ 2 ก้อนใหญ่ ๆ ซึ6 งก้อนหนึ6 งก็คืองบประมาณพัฒนาสังคม
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี นโยบายของผูบ้ ริ หาร ไม่วา่ นโยบายอุดหนุ นเงิ นให้ผูส้ ู งอายุเพิ6มขึ@น
จาก 100 คน รั ฐบาลจัดสรรให้เป็ น 600 คนในปี นี@ ไม่ ว่า คนเป็ นเอดส์ คนเป็ นพิ ก าร ไม่ ว่า จะเป็ น
สวัสดิการของผูส้ ู งอายุ กิจกรรมเครื อข่ายชมรมผูส้ ู งอายุ ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมของชุ มชน อสส. , อสม.
เรื6 องของการศึ กษา การพัฒนาเด็ก และเยาวชน เรื6 องโรงเรี ยนเทศบาลอะไรต่ อมิ อะไรต่าง ๆ นี@ เป็ น
นโยบายด้า นสั ง คม เป็ นงบประมาณด้า นสั ง คม ซึ6 ง ต้อ งมี อยู่ก้อนหนึ6 ง ปี นี@ ง บประมาณด้า นสั ง คม
มี ป ระมาณ 34 ล้า น อี ก ก้อนหนึ6 ง ก็ คื อ ถนน ทางเท้า ท่ อ ระบายนํ@า ไฟฟ้ า ปี นี@ ก็ มี อ ยู่ส่ ว นหนึ6 ง
ประมาณ 30 ล้าน งบประมาณด้านที6ดินและสิ6 งก่อสร้าง เช่น ถนน ทางเท้า ท่อระบายนํ@า ไฟฟ้ า ขึ@นสู ง
งบประมาณด้านสังคมก็จะต้องลด ถ้าเราเพิ6มนโยบายด้านสังคมขึ@น เราก็ไม่มีเงิ นเหลื อที6จะไปทํางาน
ด้านสาธารณูปโภค ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั@นตรงนี@การบริ หารการจัดการต้องระมัดระวังมาก เพราะว่า
เวลานานพอสมควรแล้ว ที6 ว่า ประชาชนทั6ว ไปก็ ดี เทศบาลและพนัก งานเทศบาลก็ ดี ผูบ้ ริ ห ารก็ ดี
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ภาพโดยรวมก็ดี จะมีความเข้าใจและมองภาพเทศบาลว่า เทศบาลมีหน้าที6เฉพาะถนน ไฟฟ้ า สะพาน
และท่ อ ระบายนํ@า เมื6 อ พู ด ถึ ง เทศบาลจะให้ ค วามสนใจเรื6 อ งนี@ ก่ อ น เวลาดู ง บประมาณ ก็ จ ะดู ว่ า
มี ง บประมาณถนนเท่ า มี ไ ฟฟ้ าเท่ า ไร มี ท่ อ ระบายนํ@า เท่ า ไร มี ท างเท้า เท่ า ไร จะดู ต รงนี@ เป็ นหลัก
แต่จริ ง ๆ แล้ว ภารกิจของเทศบาลไม่ได้มีเพียงเท่านี@ ภารกิจของเทศบาลยังครอบคลุมไปถึงประชาชน
ทุ ก คน ตั@ง แต่อยู่ใ นท้องพ่อแม่ จนกระทัง6 ถึ ง หลุ ม ฝั ง ศพ ถึ ง ป่ าช้า และสุ สาน ตรงนี@ ชี วิตคนตั@ง แต่ อยู่
ในท้องพ่อแม่เจริ ญเติบโตขึ@นมา การเลี@ยงดู การให้การศึกษา การเข้าโรงเรี ยน การให้อะไรต่อมิอะไร
ต่าง ๆ นานา การรักษาไว้ซ6 ึ งสังคมที6ดีงาม ครอบครัวอบอุ่นหรื ออะไรต่าง ๆ จนกระทัง6 คนเฒ่า คนแก่
คนชรา รัฐบาลจะต้องดูแล เทศบาลจะต้องดูแล อบต. ก็ตอ้ งดูแล คนเหล่านี@ ค่าใช้จ่ายตรงนี@ คอ้ นข้าง
มาก อันนี@ก็เป็ นปั ญหาของทุกเทศบาลที6ปีหนึ6งก็อาจจะเหลือ 20% ส่ วน 20% ก็ตอ้ งมาแบ่งว่า เราจะให้
ความสําคัญทางสังคมเท่าไร เราจะให้ความสําคัญด้านสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการเท่าไร โครงสร้าง
ของรายจ่ายออกมาเป็ นแบบนี@ เราภูมิใจและดีใจนะครับว่า ตลอดเวลาที6ผา่ นมาถึงแม้วา่ เงินเราไม่มาก
แต่ก็สามารถบริ หารการจัดการได้ ผมว่าค่อนข้างสมบูรณ์ เช่ นในกรณี งบประมาณปี พ.ศ.2548 ถ้าเรา
จําได้ตอนนั@นรัฐบาลมีสตางค์ส่งเงินให้ โครงการสาธารณู ปโภค เรื6 องค่านํ@า ค่าไฟ ค่าถนน ค่าสะพาน
ไฟฟ้ าอะไรปี นั@นได้เป็ นร้อยโครงการประมาณ 90 กว่าล้านในปี 2548 ยืนยันว่าเยอะมากเลยทีเดียวเราใช้
เงิ น ไปทํา โครงการต่ า ง ๆ ถนน ไฟฟ้ า ท่ อ ระบายนํ@า ปี 2549 ก็ ล ดลงมาจากเหตุ ผ ลที6 บ อกว่า เงิ น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ6มได้น้อยลง ได้รับประมาณ 60 ล้าน ปี ที6แล้วค่าสาธารณู ปโภค ค่าถนน ค่าสะพาน ค่า
ไฟฟ้ า ค่าอะไร ก็ลดลงมาเหลื อแค่ 54 ล้านบาท ปี นี@ เราก็ยงั ทําได้อยู่ที6 49 ล้าน อันนี@ เป็ นงบลงทุนเทียบ
กับเงิ นที6เราให้นโยบายด้านสังคม ตั@งแต่ไม่มีเลยเราก็พยายามมองมิติทางสังคมหลาย ๆ มิ ติ มิติของ
การศึกษา และพัฒนาเด็ก เราใช้เงิ นในการปฏิ รูปการศึ กษาจํานวนมาก ปี นี@ งบประมาณการศึ กษาจะ
ได้รับมากถ้า รวมเงิ น อุ ดหนุ นตามวัตถุ ประสงค์ง บประมาณ เรามี ง บประมาณอุ ดหนุ น การศึ กษาตั@ง
100 กว่าล้านบาท งบประมาณด้านการสร้างชุมชนที6เข้มแข็งเพื6อที6จะให้ชุมชนไปบริ หารจัดการของเขา
เองด้วยการมีส่วนรวมของประชาชน ถ้าเราได้ไปคลุกคลีกบั ชุ มชน เดี6ยวนี@ ชุมชนเขามีกิจกรรมของเขา
เอง เขาสนุ ก สนานมากตลอดปี ไม่ ว่า ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กิ จ กรรมในหมู่ บ ้า นเรื6 องเด็ ก
เรื6 องเยาวชน เรื6 องคนแก่คนชรา ชุมชนเขาจะมีกิจกรรมของเขามากมาย หลายชุมชนมีพฒั นาการที6ดีมาก
เช่ น สามารถจัดการขยะของเขาเองได้ จากหนึ6 งชุ มชนเดี ยวนี@ ขยายเป็ น 5 ชุ มชน และขยายเป็ น 10
ชุ ม ชนจากการจัด ขยะของเขาเองนะครั บ เขาสามารถมี ร ายได้ข องเขา เขาสามารถทํา ให้ เ กิ ด
ความพึงพอใจในหมู่บา้ นเขาโดยที6ชาวบ้านเขาช่วยกันคิดช่วยกันทํา จะทําอย่างไรกับขยะพวกนี@ แล้วก็
ไม่มาด่าเทศบาลแล้วใช่ไหม เพราะสามารถจัดการขยะได้ และมีอีกหลายที6เขากําลังคิด อีกหลายเรื6 องที6
เขากําลังจะทําสิ6 งนี@ก็ได้มาจากการที6เราให้ความสําคัญกับชุ มชน สิ6 งนี@ ก็ได้มาจากการพาชุ มชนไปดูงาน
มาจากหลายเทศบาล และชุมชนแต่ละชุมชนเอารู ปแบบของแต่ละเทศบาลในที6เขาบริ หารชุ มชนตรงนั@น
มาเป็ นรู ปแบบ ที6ตวั เองจะพัฒนาไปสู่ ตรงนั@น ๆ อันนี@ ก็เป็ นลักษณะของการจัดสรรนโยบายในด้านการ
สร้างสรรค์สังคม มาถึงเรื6 องการจัดงบประมาณตามระเบียบของกระทรวง เรื6 องราคากลาง คือทุกอย่าง
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ที6เราทําตัวเลขมานี@ก็อยูบ่ นรากฐานของราคากลาง แล้วเมื6อเวลาออกแบบเสร็ จแน่นอนแล้ว จะต้องมีการ
ทอดแบบรายการ แล้วก็ประมาณราคากลาง เวลาทําราคากลางพนักงาน ต้องยึดถือบัญชี ของกระทรวง
พาณิ ชย์ บัญชี กรมการค้าภายใน ถ้าเขาบอกหลอดไฟขนาดนี@ เท่านี@ ราคาเท่านี@ เขาไปทํามากกว่านั@น
ไม่ได้ เพราะว่าพนักงานเทศบาลทุกคนนะครับ รวมทั@งผูบ้ ริ หารต้องรับผิดชอบต่อ สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิ นเข้ามาตรวจเทศบาลปี หนึ6 งอย่างน้อย 3 คณะ บางปี มีถึง 4 คณะตรวจกันทั@งปี นะครั บ ถ้าเรื6 อง
ราคากลางราคาอะไรเราก็คงบิดพลิ@วไม่ได้
เรื6 องที6เป็ นเรื6 องที6น่าสนใจมาก ก็เรื6 องของสนามกอล์ฟ ผมจะใช้เวลาตรงนี@นิดหนึ6งกราบเรี ยน
ท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาว่า เมื6อก่อนเก่ามาตั@งแต่หลายสิ บปี มาแล้ว ลําปางก็มีสนามกอล์ฟที6
ดัดแปลงมาจากข่วงโปโลของฝรั6งนะครับ
ตรงนี@สนามกอล์ฟตั@งอยูห่ ลังโรงแรมทิพย์ชา้ งที6เป็ น
สวนสาธารณะเขลางค์ในปั จจุบนั นี@ แล้วก็คนในเขตเทศบาล ข้าราชการไปเล่นกอล์ฟกัน ที6นน6ั ก็มีท@ งั
สนามกอล์ฟ และสนามเทนนิส ค่าเล่นกอล์ฟในสมัยนั@นก็ประมาณ 20 , 40 บาท ใคร ๆ ก็มาเล่นได้
จนกระทัง6 สมัยนายกเทศมนตรี ขออนุญาตเอ่ยนามท่านเรื อง เขื6อนแก้ว ก็มีปรารภว่า เราอยากได้ที6
ตรงนี@มาเป็ นสวนสาธารณะดีกว่า เอามาเป็ นปอดให้พี6นอ้ งประชาชนคนลําปาง ก็มีการถกเถียงเพราะว่า
สนามกอล์ฟไม่ได้เป็ นของใคร เดิมเป็ นสโมสรของทางราชการ ก็ประชุมกันหลาย ๆ ฝ่ าย หลาย ๆ ด้าน
เพราะคนเล่นกอล์ฟก็เยอะและเป็ นคนในเมืองในเขตเทศบาล
เทศบาลก็อยากจะได้พ@ืนที6มาทํา
สวนสาธารณะก็จะทําอย่างไรพื@นที6ไม่ให้เสี ยและอีกฝ่ ายหนึ6งก็ตอ้ งได้
เกิดภาวะที6มนั ต่างคนต่างได้
บังเอิญมีผบู ้ ญั ชาการทหารสมัยนั@นก็มาเล่นกอล์ฟเป็ นประจําด้วย ก็บอกว่าที6ค่ายมณฑลทหารบกที6 7
สมัยนั@นยังเป็ นทหารบกที6 7 อยู่ ยังมีพ@ืนที6วา่ งอยูต่ รงข้ามค่ายสุ รศักดิมนตรี แต่ทหารก็ไม่มีตงั ค์ มีแต่ค่า
วัสดุ ค่านํ@ามัน ถ้าเทศบาลอยากได้ตรงนี@ก็ให้เทศบาล แล้วเทศบาลก็ช่วยกันไปทําสนามกอล์ฟใหม่
โดยใช้พ@ืนที6ของทหารนะครับ ก็ท@ งั หมดทั@งหน่วยราชการจังหวัด ทั@งมณฑลทหารบก ทั@งเทศบาล
ทั@งสมาชิกผูเ้ ล่นกอล์ฟทั@งหลายก็เห็นชอบร่ วมกัน แล้วเทศบาลก็เริ6 มมาช่วยทําสนามกอล์ฟให้ที6โน้น
แล้วสนามกอล์ฟนี@ก็เป็ นสนามกอล์ฟของคนลําปางมาโดยตลอด จากการร่ วมมือหลาย ๆ ฝ่ าย ไม่ใช่จาก
เทศบาลฝ่ ายเดียว แขวงการทาง ศูนย์สร้างทาง การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต ทหารมาช่วยกันพร้อมทั@งเอกชน
ด้วยนะครับ ที6นน6ั ยังมีศาลาวนชยางค์กลู อยูท่ ี6สนามกอล์ฟ ไม่ได้เป็ นของคนใดคนหนึ6งจนถึงวันนี@
คนที6ไปเล่นกอล์ฟนั@นมีจาํ นวนหลายร้อยคน น่าจะเป็ นพันคน
คนเหล่านี@มีท@ งั ข้าราชการ ทหาร
ตํารวจ พ่อค้า รวมถึงคนทัว6 ๆ ไป ในเทศบาลและเด็ก ๆ เยาวชน ลูก ๆ หลาน ๆ ของคนลําปาง
เพราะเดี^ยวนี@เด็ก ๆ ตัวเล็ก ๆ ไปเล่นกอล์ฟ การเล่นกอล์ฟเป็ นกีฬา เดี^ยวนี@พ่อแม่สามารถพาลูก ๆ ไปได้
แล้วเราก็มาคิดพิจารณาว่า สนามกอล์ฟนี@ไม่ได้เป็ นสนามกอล์ฟสําหรับเศรษฐีมีสตางค์ เพราะว่าผม
เป็ นคนเล่นกอล์ฟและผมเป็ นสมาชิกกอล์ฟหลาย ๆ สโมสร ผมเป็ นสมาชิกกอล์ฟที6กรุ งเทพ ผมต้องซื@ อ
ค่าสมาชิก 700,000 และค่าไปเล่นกอล์ฟ นอกจาก 700,000 แล้วยังเสี ยค่าเล่นกอล์ฟอีก ครั@งละ
ประมาณ 1,600 บาท ผมเป็ นสมาชิกกอล์ฟที6ชะอําผมเสี ยค่าสมาชิกแพงมาก แต่บงั เอิญผมซื@ อทั@งที6ดิน
และได้สมาชิกกอล์ฟมาด้วย แต่สมาชิกเปล่า ๆ ก็ระหว่าง 700,000 – 1 ล้านนะครับ ผมเป็ นสมาชิก
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กอล์ฟที6เชียงใหม่ ค่าสมาชิกที6เชียงใหม่จะถูกกว่านิดหน่อยหนึ6ง ผมจ่ายไป 160,000 บาท ค่าสมาชิกแต่
พอถึงไปเล่นผมก็ตอ้ งเสี ยเงินอีก ค่าเล่น 800 บาท ทุกครั@ง ๆ นั@นเป็ นสโมสรของคนมีสตางค์ สโมสร
ชั@นหนึ6ง แต่สโมสรค่ายสุ รศักดิมนตรี เป็ นสโมสรของลําปางคนลําปางร่ วมกันคิดร่ วมกันทําร่ วมกัน
สร้างขึ@นมา เพื6อประโยชน์ของคนลําปาง ไม่ได้เป็ นของใครคนใดคนหนึ6งเป็ นเจ้าของ ประการที6 2
ใคร ๆ ก็ไปเล่นได้ ถ้าบุคคลทัว6 ไปทราบมาว่าถ้าสมาชิกตลอดชีพนะครับ 20,000 บาท ถ้าเป็ นข้าราชการ
สมาชิกตลอดชีพ 10,000 บาท แล้วค่าเล่นกอล์ฟทั@งวัน 18 หลุม 240 บาท รวมค่าแคดดี@ เป็ นสนาม
กอล์ฟที6ราคาถูกที6สุดในโลก เพราะนั@นคนไม่มีสตางค์เงินเดือน 5,000 – 6,000 ก็ไปเล่นกอล์ฟได้นี6
เป็ นเหตุผลที6คนเล่นกอล์ฟมากขึ@น ๆ แล้วเราก็มาดูวา่ คนเหล่านี@ก็เป็ นคนลําปาง อยูอ่ าศัยในลําปางเป็ น
ราษฎรในลําปาง ในพื@นที6เขตเทศบาลของเรา กอล์ฟเป็ นกีฬาชนิดหนึ6งที6ส่งเสริ มสุ ขภาพร่ างกายและ
สร้างสังคม
เราใช้เงินในการที6จะส่ งเสริ มสนับสนุ นการกีฬาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพร่ างกายผ่าน
สวนสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะเขลางค์ เราใช้งบประมาณในการพัฒนา มีคนใช้ในสวนสาธารณะ
เขลางค์ประมาณ 1,000 คน คนใช้สนามกอล์ฟก็ประมาณหลายร้อยคนเกือบพันคน สวนสาธารณะ
เขลางค์หลังจากเราประมูลแล้ว เราใช้งบประมาณ 17 ล้านเศษ สวนสาธารณะริ มนํ@าบ้านดงสําหรับออก
กําลังกาย สําหรับพักผ่อนเราก็ใช้เงินประมาณ 6 ล้าน ยังมีสวนสาธารณะอื6น ๆ อีก สวนสาธารณะห้า
แยกที6กาํ ลังจะตามมาเราก็ใช้เงินจํานวนมากมาย แต่กบั เงินล้านหนึ6ง เพื6อที6จะไปสนับสนุนกีฬากอล์ฟนี6
ประการที6 1 ผมคิดว่าไม่มาก เพราะคนที6ไปเล่นกอล์ฟคนในเขตเทศบาลเป็ นประชาชนของเรา ไม่ใช่
เป็ นคนอื6น ประการที6 2 คือ ทางจังหวัดได้มีหนังสื อขอมาอย่างเป็ นทางการ ประการที6 3
ผูบ้ ญั ชาการมณฑลทหารบกที6 32 ก็ทาํ หนังสื อขอมาเป็ นทางการ สิ6 งสําคัญก็คือเรามียุทธศาสตร์ ในการ
พัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างกัน เทศบาลสมัยนี@ ภาพเทศบาลสมัยนี@ไม่ใช่เป็ นภาพที6สาํ หรับ
กางเต๊นท์ ไปซ่อมถนน ไปติดไฟฟ้ าอย่างเดียวแล้ว เดียวนี@ภาพเทศบาลเป็ นหน่วยงานที6มีเกียรติมาก
เพราะนั@นเราสร้าง เราพัฒนาเครื อข่ายร่ วมกันนะครับ เราสร้างเครื อข่ายกับจังหวัด สร้างเครื อข่ายกับ
มณฑลทหารบกที6 32 สร้างเครื อข่ายกับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแม่เมาะ แล้วเราก็จดั กิจกรรมร่ วมกันตลอด
ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมกีฬาเชิงนันทนาการ ทุกครั@งที6มีการพัฒนาไม่วา่ จะเป็ นเรื6 องอะไรต่อมิอะไรต่างๆ
หน่วยงานเหล่านี@ก็มาช่วยกันตลอดเวลา
แล้วก็ท@ งั มีหนังสื อมาขอทั@งสองฝ่ ายทั@งจังหวัดก็ดี
มณฑลทหารบกที6 32 ก็ดี เวลาผมไปเล่นกอล์ฟผมเจอหน้าผูใ้ หญ่ท@ งั สองท่าน ท่านก็ปรารภบอกว่า
นายกฯช่วยสนับสนุนหน่อยนะ สนามนี@ก็เป็ นสนามของเทศบาลนะ เสร็ จแล้วไม่ใช่เทศบาลอย่างเดียว
นะครับที6ช่วย เขาก็ขอไปหมดทั@งอบจ. ทั@งการไฟฟ้ า ทั@งศูนย์สร้างทางเขาก็ส่งเครื6 องมือเครื6 องจักร
มาช่วย เพราะงบประมาณทั@งหมดจะใช้ประมาณ 10 กว่าล้าน ผมก็ตกลงว่าเรื6 องนี@ผมจะเสนอต่อสภา
ก็แล้วกัน อันนี@ก็เป็ นเรื6 องราวทั@งหมดที6เกี6ยวข้องกับสนามกอล์ฟผมกราบเรี ยนให้ท่านประธานสภา และ
ท่านสมาชิกสภาได้กรุ ณาทราบนะครับ
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สําหรับเรื6 อง War Room คําว่า War Room เป็ นศัพท์ภาษาทหาร เขาเรี ยกว่า ห้องปฏิบตั ิการ
รบทหารก็ตอ้ งมีขอ้ มูลทุกสิ6 งทุกอย่าง มีท@ งั ข้อมูลมีท@ งั ระบบสื6 อสาร มีวทิ ยุ มี TV มีการถ่ายทอดวงจรปิ ด
มีการเก็บอะไรต่าง ๆ ทั@งหมดนี6ครับ
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกครับ ผมขออนุญาตสักครู่ ผมจะให้
คุณดวงนภา ก้อนทอง รองประธานสภาฯ ขึ@นมาทําหน้าที6ประธานสภาครับผม เชิ ญท่านอภิปรายต่อ
ได้เลยครับ
นายนิมิตร จิวะสั นติการ นายกเทศมนตรี นครลําปาง ต่อเนื6 องจากงบประมาณ ขออนุญาต
ท่านประธานครับ เนื6 องจากงบประมาณในปี พ.ศ.2549 เมื6อเราเข้ามาทํางานร่ วมกันใหม่ ๆ เรากล่าวได้
ว่า เทศบาลนครลําปาง เป็ นเทศบาลที6ไม่ทนั สมัยเป็ นเทศบาลบ้านนอกมีเอกสาร มีแต่อะไรเต็มไปหมด
เลย อยากจะขอข้อมูลอะไรต่อมิอะไรต่าง ๆ ก็ขอไม่ได้ตอ้ งไปค้น ต้องไปเปิ ดตูไ้ ปเปิ ดแฟ้ มเพื6อที6จะเอา
ข้อมูล จะติดต่อใครก็ติดต่อลําบาก อยากจะติดต่องานอะไรก็ส6ังงานยาก เราจึงได้ต@ งั งบประมาณ 6
ล้านเศษ โดยความเห็นชอบของสภานี@ เป็ นงบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที6เป็ นประกอบด้วยฐานข้อมูล ประกอบด้วยระบบเครื อข่าย ที6เชื6อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ทั@งหมดในเทศบาล แล้วประกอบด้วย Call Center ระบบบริ การประชาชนที6สามารถใช้โทรศัพท์เข้ามา
หาได้เพียงเบอร์ เดียว และขอข้อมูลได้ทุกเรื6 อง สามารถร้องทุกข์ได้ทุกเรื6 อง
และพนักงาน Call Center ก็มีหน้าที6รับโทรศัพท์ และก็จิ@ม ๆ ลงไปในคอมพิวเตอร์ ข้อมูลก็จะไป
ปรากฏในคอมพิวเตอร์ ของฝ่ ายที6เกี6ยวข้อง จิ@มลงไปว่าให้ไปซ่อมเรื6 องไฟฟ้ า ข้อมูลนี@ก็จะไปปรากฏที6
เจ้าหน้าที6/พนักงานไฟฟ้ า จิ@มข้อมูลในเรื6 องของอ้างพบเด็กเร่ ร่อน ข้อมูลนี@ก็จะไปปรากฏที6สาํ นักศึกษา
ทุกสิ6 งทุกอย่างจะถูกเชื6อมโยงอย่างเป็ นระบบ เพื6อบริ การประชาชน และเพื6อแก้ไขปั ญหา ขณะนี@ระบบ
นี@เกือบเสร็ จแล้ว ในเดือนกันยายนนี@จะใช้ได้แล้ว พอใช้ได้แล้วมันก็ยงั ขาดระบบอีกมากมายที6จะต้อง
พัฒนาเข้าไป เช่น โปรแกรม ๆ เรื6 องการบริ หารงานบุคคล โปรแกรมเรื6 องบริ หารงานการคลัง
โปรแกรมในเรื6 องของการบริ การประชาชน โปรแกรมในเรื6 องของการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
โปรแกรมเรื6 องอะไรต่างๆ โปรแกรมบริ หารงบประมาณก็ใส่ เข้าไป มันจะปรากฏในงบประมาณปี นี@
เมื6อเรามีระบบข้อมูลของเราที6มีประสิ ทธิ ภาพสู งแล้ว ระบบข้อมูลนี@จะเป็ นเครื6 องมือของผูบ้ ริ หาร
คณะผูบ้ ริ หารที6จะสั6งการ บริ หารงาน ประสานงาน หรื อวินิจฉัยการใด ๆ ผ่านระบบข้อมูลเหล่านี@
ต่อไปผูบ้ ริ หารจะประชุมก็ตอ้ งเข้ามาประชุมในห้องนี@ที6เราเรี ยกว่าห้อง War Room ซึ6 งสามารถที6จะ
เรี ยกข้อมูลได้ทุกชนิดทุกประเภท ผ่านคอมพิวเตอร์ Not Book ตัวเดียวที6จะเชื6 อมเข้ากับระบบทั@งหมด
เราอยากจะทราบเรื6 องสถานการณ์ทางการคลัง เราอยากจะทราบเรื6 องโครงการต่างๆ ที6จะดําเนินการใน
ปี นี@ เราอยากทราบเรื6 องผูท้ ี6มาติดต่อรับบริ การของเรา อยากจะมาทราบเรื6 องของการแก้ไขปั ญหาร้อง
ทุกข์ของประชาชนทําได้กี6เรื6 องไม่ได้กี6เรื6 อง ไม่ตอ้ งเรี ยกเจ้าหน้าที6จากที6ไหนมาเลย เราสามารถนัง6 อยู่
ใน War Room แล้วประชุมกัน แล้วก็เรี ยกข้อมูลต่าง ๆ นี@ เข้ามา การประชุมการวางแผนก็ดี การดูแล
ควบคุมตัวชี@วดั ที6เรี ยกว่า KPI ก็ดี การจะประเมินพัฒนาบุคคล บุคลากรที6จะได้เงินเดือนหรื อไม่ได้

29

เงินเดือนก็ดี ไม่ตอ้ งเอามาเป็ นบึก ๆ เราสามารถที6จะเรี ยกข้อมูลได้ท@ งั หมด นอกจากนั@นระบบนี@เรายัง
ติด CCTV ในเงินจํานวนล้านเศษนะครับ จะทดลองก่อน 2 จุด แต่วา่ ในที6สุดก็จะไปเชื6อมโยงใน
ระบบ CCTV ของตํารวจ ว่าตํารวจมีกี6จุดแล้วเราสามารถมอนิเตอร์ เหตุการณ์อะไรต่าง ๆ ในบ้านเมือง
ของเราได้ชดั เจน แล้วเราก็จะเพิ6มกล้องวงจรปิ ดในพื@นที6สาํ คัญ ๆ มากขึ@น ๆ อันนี@ เป็ นรู ปแบบของ
War Room ถ้าเรามีระบบสารสนเทศที6ลงทุนไปแล้ว รวมทั@งปี นี@อีกประมาณ 2 ล้านกว่ากับ 6 ล้านกว่า
ที6ลงทุนไปแล้วเกือบ 9 ล้าน แล้วถ้าเราไม่มีหอ้ งบัญชาการและห้องประชุมเพื6อบริ หารข้อมูลก็ไม่มี
ประโยชน์อะไรและก็ใช้ไม่ได้ แต่บงั เอิญชื6อ War Room ก็ดูตกใจไปหน่อย ว่าจะไปรบกับใคร
เกี6ยวกับนโยบายเรื6 องการศึกษา ที6เป็ นข้อสังเกต เดิมทีเดียวที6เข้าโรงเรี ยนเทศบาลก็เสี ยเงิ นค่า
เรี ย น เสี ยเงิ นค่ าซื@ อเสื@ อผ้า เสี ย เงิ น ค่า ซื@ อหนัง สื อ ผมไปที6 ไหนก็ มีแต่ คนบ่นว่า ไปเรี ยนที6 โรงเรี ย น
เทศบาลแพง ปี นี@ เราตั@งงบประมาณ เรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลค่าหนังสื อไม่ตอ้ งเสี ย ค่าเสื@ อผ้าไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าเรี ยนไม่ตอ้ งเสี ย ค่าอาหารกลางวันเราได้มา 60% แต่นกั เรี ยนเทศบาลไม่ใช่เป็ นคนจนหมดครับท่าน
ประธาน คนมีสตางค์ก็เยอะ ก็มีเหตุผลว่าอยู่บา้ นเขาก็ตอ้ งเสี ยเงิ นซื@ อข้าวกินมาโรงเรี ยนก็เสี ยเงิ นซื@ อ
ข้าวกิ น เพราะฉะนั@นเรื6 องอาหารกลางวันนี@ ถ้าคนมีสตางค์ก็จ่ายค่าอาหารกลางวัน มื@อหนึ6 ง 5 บาท
ที6เราจัดให้ ซึ6 งก็อยูไ่ ด้ไม่แพง แต่วา่ ถึงแม้วา่ รัฐบาลอุดหนุ นมาให้ 60% เป็ นค่าอาหารกลางวัน แต่ใน
ข้อเท็จจริ งแล้วเวลาไปตลาด ไปไหนมีคนบ่นมาว่า ชื6 อนั@น ชื6 อนี@ ลูกคนนี@ ยากจนไม่มีค่าอาหารกลางวัน
ก็จด ๆ มาแล้วทําหนังสื อถึ งผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนทุกคนที6 ร้องมาเราก็ให้ฟรี
เหมือนกันหมด ด้วยความอนุเคราะห์ของโรงเรี ยน
การบวงสรวงเจ้าพ่อทิพย์ชา้ งที6เราตั@งไว้ 1.2 ล้าน เพราะว่า ปี ที6ผา่ น ๆ มาก็ไม่ได้ให้ความสําคัญ
อะไร พอถึงวันที6 15 กุมภาพันธ์ ก็ไปบวงสรวงใช้เวลาแค่ชวั6 โมงเดียวแล้วก็เลิก และก็ทิ@งร้างไว้ ปี นี@ เรา
พัฒนาสง่ างาม เจ้าพ่อทิพย์ช้างของเราจะสง่ างามมาก รั@วถู กเอาออกหมดแล้ว ข้างหน้าจะมี สวนนํ@า
ข้า ง ๆ จะมี หัว ช้า งพ่น นํ@า ออกมา การตกแต่ ง ภูมิ ทศั น์ สวยมาก ต่อไปคนก็จะมาเที6 ย วสั ก การะบู ช า
มากขึ@น ก็คิดว่าไหน ๆ พัฒนาท่านขึ@นมาจนสง่าแล้ว ในปี นี@ ซ6 ึ งวันที6 15 กุมภาพันธ์ โครงการนี@ เสร็ จแล้ว
น่ าจะเฉลิ มฉลอง มี การจัดงานขันโตก จัดงานแสงสี เสี ยง เล่ าเรื6 องประวัติศาสตร์ นครลําปาง เรื6 อง
พ่อเจ้าทิพย์ชา้ ง อะไรต่อมิอะไรต่างๆ ก็เลยเป็ นค่าใช้จ่ายตรงนี@ ก็ดูจะครอบคลุมแล้ว นะครับ สําหรับ
รายละเอียดอื6น ๆ ถ้ายังขาดตกบกพร่ อง ท่านรองนายกเทศมนตรี ก็พร้ อมที6จะให้คาํ ชี@ แจง ผมคงจะใช้
เวลาเพียงเท่านี@ ขอขอบคุณ
นางดวงนภา ก้ อ นทอง รองประธานสภาฯ เรี ย นเชิ ญท่ า นประธานทํา หน้า ที6 ป ระธาน
ที6ประชุมค่ะ
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาฯ ทางสมาชิกฯ ได้รับฟังคําชี@แจงจากทางท่านนายก
ฯ ไปแล้ว เกี6 ยวกับร่ างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2551 กระผมจะขอมติ
ที6
ประชุมฯ มีสมาชิกฯ ยกมือ ขอเรี ยนเชิญคุณสุ ทศั น์ฯ ครับ
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นายสุ ทัศน์ พุทธวงศ์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภา ผูบ้ ริ หารทุกท่าน
และสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ผมสุ ทศั น์ พุทธวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ผมต้องขอขอบคุณท่าน
นายกมาก ๆ ที6ได้อธิ บายในเงื6 อนไขที6ผมสงสัยไปนะครับ บอกจริ ง ๆ ว่า ไม่มีใครรู ้ นะครับว่า ที6ไป
ที6มาของสนามกอล์ฟนี6 มนั เป็ นอย่างไรมีอะไร สื6 อมวลชนก็จะได้รู้เสี ยที คือผมยอมรับcaseนี@ ผมได้
ข้อมูลมาว่างบประมาณรายจ่ายนี@ หลุดไปได้อย่างไร เขาบอกว่าเงื6อนไขอย่างนี@ เขายอมรับไม่ได้ แต่ผม
บอกว่าผมก็ตอ้ งไปถามท่านผูบ้ ริ หารผมก่อนว่า ท่านมีเหตุผลอย่างไรถึ งสนับสนุ นไป ก็อยากจะฝาก
บอกด้วยนะครับว่าเทศบาลเรามีเหตุมีผลนะครับที6สนับสนุ นก็ขอขอบคุณท่านมากที6ได้ให้รายละเอียด
ให้ความชัดเจนนะครับ ผมก็ขอขอบคุณมากครับ
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาฯ มีสมาชิ กฯ ท่านใด จะอภิปรายอีกหรื อไม่ เมื6อไม่มี
กระผมจะขอมติที6ประชุ มสภาฯ สมาชิ กท่านใดเห็ นชอบในหลักการแห่ งร่ างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2551 ในวาระที6 1 ขอได้โปรดยกมือขึ@น มติเป็ นเอกฉันท์นะครับ
มติ ทีป ระชุ ม ที6 ประชุ มมี มติ เป็ นเอกฉัน ท์รับ หลักการร่ า งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ในวาระที6 1
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิ กได้เสนอระยะเวลาในการแปรญัตติ
และคณะกรรมการแปรญัตติเชิญครับ ขอเชิญคุณกิตติฯ
นายกิตติ จิวะสั นติการ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ ท่านประธานที6เคารพ ผมกิตติ จิวะสันติการ
สมาชิ กสภาเทศบาลเขต 2 ขอเสนอกํา หนดระยะเวลาการแปรญัตติ ใ น 4 วัน ตั@ง แต่ ว นั ที6 15 – 18
สิ งหาคม พ.ศ.2550 โดยใช้คณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ในคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาฯ ขอผูร้ ั บรองครั บมี ผูร้ ั บรองถู กต้องนะครั บ มี
สมาชิ กท่านใดเห็นเป็ นอย่างอื6น เมื6อไม่มีสมาชิ กท่านใดเห็ นเป็ นอย่างอื6น สภาฯกําหนดระยะเวลาการ
เสนอคํา แปรญัต ติ ร่ า งเทศบัญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 มี ก ํา หนด
ระยะเวลา 4 วัน ตั@ง แต่ ว นั ที6 15 - 18 สิ ง หาคม พุ ท ธศัก ราช 2550 ซึ6 งคณะกรรมการแปรญัต ติ
ประกอบด้วยคุณทวี ทองใบ คุณกิตติ จิวะสันติการ พ.ต.ท.ดีชยั พาณิ ชย์ คุณปุณณสิ น มณี นนั ทน์
และคุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สําหรับ การประชุมครั@งต่อไปนั@น กระผมจะได้ทาํ หนังสื อประชุ มแจ้งต่อ
สมาชิกสภาอีกครั@งภายในวันที6 30 สิ งหาคม 2550
มติ ทีป ระชุ ม ที6 ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบให้ส่ ง ร่ า งเทศบัญญัติง บประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ให้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ (ประกอบด้ ว ย นายทวี ทองใ บ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร นายปุ ณ ณสิ น มณี นัน ทน์ พ.ต.ท.ดี ชัย พาณิ ช ย์ และคุ ณ สมบู ร ณ์
คุรุภากรณ์) พิจารณาภายในกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ 4 วัน ตั@งแต่วนั ที6 15-18 สิ งหาคม 2550
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ระเบียบวาระที 4 ญัตติเรื อง ขออนุ มัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ ายของสํ านั กการศึ กษาประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2550 หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ เพือไป ตังจ่ ายเป็ นรายการใหม่ ในหมวด
ค่ าครุ ภัณฑ์ ทีดินและสิ งก่ อสร้ าง เพือปรั บปรุ งต่ อเติมหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง เป็ นห้ อง
ศูนย์ การเรียนรู้ ICT ชุ มชน
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาฯ ต่อไปเป็ นระเบียบวาระที6 4 ญัตติเรื6 อง ขออนุ มตั ิ
โอนเงิ นงบประมาณรายจ่ายของสํานักการศึ กษาประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2550 หมวดค่าตอบแทน
ใช้ ส อยและวัส ดุ เพื6 อ ไปตั@ง จ่ า ยเป็ นรายการใหม่ ในหมวดค่ า ครุ ภัณ ฑ์ ที6 ดิ น และสิ6 ง ก่ อ สร้ า ง
เพื6อปรับปรุ งต่อเติมหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง เป็ นห้องศูนย์การเรี ยนรู ้ ICT ชุ มชน ขอเชิ ญ
ฝ่ ายบริ หาร
นายสุ รพล ตันสุ วรรณ รองนายกเทศมนตรีฯ ท่านประธานสภาที6เคารพ ท่านสมาชิก
ผูท้ รงเกียรติ กระผม นายสุ รพล ตันสุ วรรณ รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากท่าน
นายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติขออนุมตั ิโอนเงินงบประมาณรายจ่ายของสํานักการศึกษาประจําปี
งบประมาณ พุทธศักราช 2550 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื6อไปตั@งจ่ายเป็ นรายการใหม่ใน
หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที6ดินและสิ6 งก่อสร้าง เพื6อปรับปรุ งต่อเติมก่อสร้างหอสมุดประชาชนเทศบาลนคร
ลําปางเป็ นห้องศูนย์การเรี ยนรู ้ ICT ชุมชน
นายกเทศมนตรี นครลําปางขอเสนอญัตติเรื6 องขออนุ มตั ิโอนเงินงบประมาณรายจ่ายของสํานัก
การศึกษาประจําปี งบประมาณ พุทธศักราช 2550 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื6อไปตั@งจ่าย
เป็ นรายการใหม่ ใ นหมวดค่ า ครุ ภ ัณ ฑ์ ที6 ดิ น และสิ6 ง ก่ อ สร้ า งเพื6 อ ปรั บ ปรุ ง ต่ อ เติ ม ก่ อ สร้ า งหอสมุ ด
ประชาชนเทศบาลนครลําปางเป็ นห้องศูนย์การเรี ยนรู ้ ICT ชุมชน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี@
หลักการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6 อสาร ได้ดาํ เนิ นการโครงการจัดศูนย์การเรี ยนรู ้ ICT
ชุ มชน เพื6อพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชุ มชนให้มีความรู ้ เรื6 องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สามารถเข้าใช้อินเตอร์ เน็ตเพื6อค้นคว้าข้อมูลต่อยอดความรู ้ และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต การจัดตั@ง
ศูนย์การเรี ยนรู ้ ICT ชุ มชน เป็ นขยายบริ การสู่ ทอ้ งถิ6 นยกระดับคุ ณภาพการให้บริ การอินเตอร์ เน็ตทั@ง
ทางด้า นข้อมู ลข่าวสารและเทคโนโลยี เพื6อลดช่ องว่างในการเข้าใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื6อให้
ประชาชนในท้องถิ6นมีการเข้าใช้สารสนเทศเพิ6มมากขึ@นด้วย และได้พิจารณาให้เทศบาลนครลําปางเป็ น
ศูนย์การเรี ยนรู ้ ICT ชุ มชน ตามโครงการดังกล่าวจํานวน 1 ศูนย์ โดยใช้อาคารหอสมุ ดประชาชน
เทศบาลนครลําปางเป็ นสถานที6จดั ตั@งศูนย์และดําเนิ นการจัดหาและติดตั@งระบบคอมพิวเตอร์ จาํ นวน 20
เครื6 อง ๆ คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายจํานวน 1 เครื6 องและระบบเครื อข่ายอุปกรณ์ ความเร็ วสู งจํานวน 1 ระบบ
รวมค่าบริ การเป็ นระยะเวลา 12 เดือน และสนับสนุ นงานด้านวิชาการ ซึ6 งจะต้องดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จ
ภายในปี งบประมาณ พ.ศ.2550
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เหตุผล
เทศบาลนครลําปาง กําหนดให้ใช้อาคารหอสมุ ดประชาชนเทศบาลนครลําปางเป็ นศูนย์การ
เรี ยนรู ้ ICT ชุ มชน จึงจําเป็ นต้องทําการปรับปรุ ง ต่อเติม ทําการกั@นผนังห้องพร้ อมประตู และติดตั@ง
ระบบไฟฟ้ า และติ ดตั@งเครื6 องปรั บอากาศแบบแยกส่ วน ชนิ ดตั@งพื@นหรื อชนิ ดแขวน ขนาดไม่ต6 าํ กว่า
24,000 BTU จํานวน 2 เครื6 อง และอื6น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครลําปาง เลขที6 ช 40/2550 รวม
2 โครงการ เป็ นเงิน 127,000.-บาท ( หนึ6งแสนสองหมื6นเจ็ดพันบาทถ้วน )
เนื6 องจากสํานักการศึ กษา ไม่ได้ต@ งั งบประมาณเพื6อดําเนิ นการดังกล่ าวไว้ จึ งจําเป็ นต้องขอ
อนุ ม ตั ิ โอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจํา ปี งบประมาณ 2550 หมวดค่ าตอบแทนใช้ส อยและวัส ดุ
ประเภทรายจ่ายเกี6 ยวกับการรั บรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานส่ งเสริ มสัมพันธ์การเรี ยน
การสอนภาษาจีนเป็ นภาษาที6 2 โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง เพื6อไปตั@งจ่ายเป็ นรายการใหม่
จํานวน 2 โครงการ ในด้านบริ การชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กาํ หนดระดับ
หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ที6ดินและสิ6 งก่อสร้ าง เป็ นจํานวนเงิน 127,000 บาท ( หนึ6 งแสนสองหมื6นเจ็ดพันบาท
ถ้วน ) โดยมีรายละเอียดดังนี@
1. ค่าครุ ภณั ฑ์
ประเภทครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน
ตั@งเพิ6มขึ@น
70,000 บาท
-เครื6 องปรับอากาศแบบแยกส่ วน ชนิดตั@งพื@นหรื อชนิดแขวน ขนาดไม่ต6าํ กว่า 24,000 BTU
พร้อมค่าติดตั@ง จํานวน 2 เครื6 อง ๆ ละ 35,000 บาท เป็ นเงิน 70,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) ซึ6 ง
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2550 – 2552) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการปรับปรุ งระบบบริ หาร
การจัดการให้กระชับมีประสิ ทธิ ภาพสู งอยูบ่ นหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาเพิ6มประสิ ทธิ ภาพ
เครื6 องมือเครื6 องใช้และปรับปรุ งสถานที6ปฏิบตั ิงาน หน้า 125
2. ค่าที6ดินและสิ6 งก่อสร้าง
ประเภทค่าต่อเติมหรื อดัดแปลงอาคาร
ตั@งเพิ6มขึ@น 57,000 บาท
-ค่าปรับปรุ ง ต่อเติม หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปางเป็ นห้องศูนย์การเรี ยนรู ้ ICT
ชุมชนประกอบด้วย งานติดตั@งผนัง ประตูกระจกโครงเคร่ าอลูมิเนี ยม และติดตั@งระบบไฟฟ้ า ตามแบบ
แปลนเทศบาลเลขที6 ช 40/2550 เป็ นเงิ น 57,000 บาท (ห้ า หมื6 น เจ็ด พัน บาทถ้ว น) ปรากฏตาม
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2550-2552) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริ การที6ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและประโยชน์สาธารณะได้อย่างรวดเร็ ว ถู กต้อง และเป็ นธรรม แนวทางการพัฒนา
ส่ งเสริ มคุณภาพด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี หน้า 267
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ6น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ6มเติมหมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุ ภณั ฑ์ที6ดินและสิ6 งก่อสร้างที6ทาํ ให้ลกั ษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลี6ยน หรื อโอนไปตั@งจ่ายเป็ นรายการ
ใหม่ ให้เป็ นอํานาจอนุมตั ิของสภาท้องถิ6น
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอญัตติมาเพื6อโปรดนําเสนอต่อที6ประชุมสภาเทศบาล
เพื6อพิจารณาอนุมตั ิตามระเบียบต่อไป
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาฯ ครับผม ในญัตติ น@ ี จะมีสมาชิ กท่านใดอภิปรายเชิ ญ
ครับ ท่าน พันตํารวจโทดีชยั เชิญครับ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ
กราบเรี ยนท่า นประธานที6 เคารพ กระผม
พ.ต.ท.ดี ชัย พาณิ ช ย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง เขต 1 การที6 ผูบ้ ริ ห ารได้เสนอขอโอนเงิ น
งบประมาณ ตัดโอนไปตั@งจ่ายเป็ นรายการใหม่ ซึ6 งเป็ นการก่อสร้างต่อเติม และซื@ อวัสดุต่าง ๆ กระผมมี
ขอสังเกตนิ ดหนึ6 งว่า ตามที6ท่านมี หลักการ เหตุผล ที6จะต้องดําเนิ นการให้เสร็ จภายในปี งบประมาณ
2550 ซึ6 งจะเสร็ จทันหรื อครับ เพราะเหลืออีกเดือนครึ6 ง ยังไม่ได้ทาํ อะไรสักอย่างท่านไปกําหนดตัวเอง
ไว้ตอ้ งทําให้เสร็ จภายในปี งบประมาณ 2550 จะทําได้หรื อครับ
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาฯ เชิญ คุณสุ รพลฯ ครับ
นายสุ รพล ตันสุ วรรณ รองนายกฯ ท่านประธานสภาที6เคารพ ท่านสมาชิ กสภาเทศบาลนคร
ลําปางที6ผูท้ รงเกี ยรติกระผมนายสุ รพล ตันสุ วรรณ รองนายกเทศมนตรี ฯ ได้รับมอบหมายจากท่าน
นายกเทศมนตรี ให้ตอบในรายการที6 ท่านสมาชิ กสภาได้ซักถาม เนื6 องจากว่ากระทรวง ICT ได้จดั ทํา
งบประมาณดังกล่าวในปี งบประมาณ 2550 และต้องดําเนิ นการให้เสร็ จสิ@ นภายในปี งบประมาณ 2550
เช่ นกัน เมื6 อคื นนี@ ชุ ดอุ ปกรณ์ ในส่ วนของโต๊ะ เก้าอี@ ที6 จะใช้ในศูนย์เรี ย นรู ้ ICT ดัง กล่ า วได้มาถึ งแล้ว
และได้นาํ ไปไว้ที6หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปางแล้ว ในส่ วนของเครื6 องครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ไฟฟ้ า รวมไปถึงส่ วนขั@วตัดต่าง ๆ จะได้จดั ส่ งมาภายใน 2 อาทิตย์น@ ี และทางสํานักการช่าง
ก็ได้ประมาณการแล้ว เนื6องจากว่า สถานที6ดงั กล่าวที6เราต้องปรับปรุ งเป็ นห้องขนาดไม่ใหญ่มาก แล้วก็
สามารถที6จะดําเนินการได้ทนั คาดว่าภายในเดือนสิ งหาคมนี@จะปรับปรุ งได้เสร็ จ และสามารถติดตั@งได้
ภายในสิ งหาคม ไม่เกินต้นเดือนกันยายนนี@ครับ ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล ครับเชิญคุณดีชยั ฯ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ กระผม
เห็นว่า งบประมาณกําลังพิจารณาขอโอนในวันนี@ ท่านจะไปทําได้อย่างไร การจัดซื@ อจัดจ้างต่างๆ ท่าน
ยังไม่ได้ดาํ เนินการสักอย่างมันเป็ นไปไม่ได้นะครับ การก่อสร้างยังไม่ได้ทาํ ไม่ได้ทุบ สภาให้เห็นชอบ
วั น นี@ แล้ ว ท่ า นก็ ข นของมาก่ อ นแล้ ว เหมื อ นว่ า มั น จะมี ปั ญหานะครั บ ผมว่ า มั น มี ปั ญหา
แน่ครับ คือ สภาอนุมตั ิวนั นี@นะครับแล้วท่านทําไปก่อนแล้วนะครับ ก็ไม่รู้วา่ ท่านจะทําอย่างไร
ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล จะมี สมาชิ กท่ านใดอภิ ปราย ขอเรี ยนเชิ ญ
เพราะเรื6 องที6 ท่านสมาชิ ก เสนอเมื6 อครู่ น@ ี ผมคิ ดว่า ทางฝ่ ายบริ ห ารเขารั บผิดชอบของเขานะครั บ จะมี
สมาชิกท่านใดเสนออภิปรายไหมครับ ขอชี@แจงเชิญครับ ท่านสุ รพลฯ
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นายสุ รพล ตันสุ วรรณ รองนายกเทศมนตรี
ท่านประธานสภาที6เคารพ ท่านสมาชิ กสภา
เทศบาลนครลําปางที6ทรงเกี ยรติ กระผมอาจจะให้รายละเอียดไม่ชัดเจนนะครั บ ตามเอกสารอาจไม่
ชัดเจน เนื6 องจากว่าโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการของกระทรวง ICT เราได้รับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
พร้อมกับ Sever ฟรี ส่ งมาจากกระทรวง ICT พร้อมกับโต๊ะ เก้าอี@ เพียงแต่เราต้องปรับปรุ งห้อง หอสมุด
ชั@นบน ชั@น 2 เป็ นโครงเคร่ าอลูมิเนี ยมติดตั@งเครื6 องปรับอากาศเพิ6มเติมและติดตั@งประตูพร้อมกระจกแค่
นั@นเองครับผม ที6เราจะต้องมีการปรับปรุ งอาคาร
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล ครั บ จะมี สมาชิ กท่ า นใดอภิ ปรายใ น
ระเบียบวาระที6 4 ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติในที6ประชุ ม สมาชิ กท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุ มตั ิโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายของสํานักการศึกษาประจําปี งบประมาณ 2550 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
เพื6อไปตั@งจ่ายเป็ นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ที6ดินและสิ6 งก่อสร้ าง เพื6อปรับปรุ งต่อเติมหอสมุด
ประชาชนเทศบาลนครลําปาง เป็ นห้องศูนย์ปฏิ บตั ิการเรี ยนรู ้ ICT ชุ มชน สมาชิ กท่านใดเห็ นชอบได้
โปรดยกมือขึ@นครับ สมาชิกเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์นะครับ
มติ ทีป ระชุ ม ที6 ประชุ มมี มติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ ให้โอนเงิ น งบประมาณรายจ่า ยของสํา นัก
การศึ กษาประจําปี งบประมาณ ปี พ.ศ. 2550 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื6อไปตั@งจ่ายเป็ น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ที6ดินและสิ6 งก่อสร้าง เพื6อปรับปรุ งต่อเติมหอสมุดประชาชนเทศบาล
นครลําปาง เป็ นห้องศูนย์ปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้ ICT ชุมชน
ระเบียบวาระที 5 ญัตติอนื ๆ
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล ต่ อไปเป็ นระเบี ยบวาระที6 5 ญัตติ อื6น ๆ
เนื6 องจากสภาฯ ได้รับหนังสื อจากสํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา ด่วนที6สุด ที6ศธ 0302/ ว. 32073
ลงวันที6 7 สิ งหาคม 2550 เรื6 องขอความอนุ เคราะห์สภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 นที6 จดั การศึ กษา
เสนอชื6 อบุคคลสมควรเป็ นกรรมการ ซึ6 งมีคุณสมบัติตามที6กาํ หนด 1 คน โดยผ่านการรับรองจากสภา
ท้องถิ6นรายละเอียดขอเชิญท่านเลขานุการสภา
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาที6เคารพ ท่านสมาชิ ก
สภาเทศบาลนครลําปางที6ทรงเกียรติ กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง
เนื6 องจากสํานักงานเลขาธิ การสภาของการศึกษา ได้มีหนังสื อแจ้งขอความร่ วมมือมายังประธานสภา
เพื6อที6จะให้พิจารณาเสนอชื6 อผูท้ ี6เห็ นสมควรเป็ นกรรมการสภาการศึ กษา 1 คน จากนั@นผูท้ ี6 ได้รับการ
เสนอชื6 อคัดเลื อกจากสภาแห่ งนี@ แล้ว ก็จะไปทําการคัดเลื อกกันเองเพื6อเป็ นตัวแทนในส่ วนของผูแ้ ทน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6นอีกครั@งหนึ6ง ซึ6 งในส่ วนนี@ ตามระเบียบข้อบังคับของประกาศสํานักงานสภา
การศึกษาเรื6 องการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเลือกกรรมการสภาการศึกษาได้กาํ หนดเอาไว้ว่า
ในส่ วนของสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 นที6มีความประสงค์เสนอขอบุคคลเข้ารับการคัดเลื อกเป็ น
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กรรมการสภาการศึกษาให้เสนอชื6 อได้องค์กรละ 1 คน โดยมติที6ประชุ มสภาเทศบาลองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ6น ผูท้ ี6รับการเสนอชื6อนั@นจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี@
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต6าํ กว่า 35 ปี บริ บูรณ์
3. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
5. ไม่เคยมีประวัติเสื6 อมเสี ยทางจริ ยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
6. ไม่เคยได้รับโทษจําคุกถึงที6สุดโดยคําพิพากษาให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที6
ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดละหุ โทษ
7. เป็ นที6ยอมรับในความซื6 อสัตย์ และความสุ จริ ต
ทั@งนี@ทางเลขานุการสภาการศึกษา กําหนดว่า เมื6อสภาเห็นชอบแล้ว ให้ดาํ เนินการจัดส่ ง
รายชื6 อภายในวันที6 24 สิ งหาคม 2550 ด้วยความจําเป็ นและเหตุดงั กล่าว กระผมจึงได้นาํ เสนอต่อท่าน
ประธานสภาเพื6อบรรจุเป็ นญัตติฯ ในระเบียบวาระการประชุ มสภาเทศบาลฯ ในวาระที6 5 นี@ เพื6อให้
สภาได้พิจารณาต่อไป ขอเชิญท่านประธานครับ
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล ในโอกาสนี@ อยากให้ท่านสมาชิ กเสนอชื6 อ
บุคคลที6เห็นสมควรไปทําหน้าที6คณะกรรมการสภาการศึกษา ขอเชิญครับ คุณสุ ดารัตน์ฯ
นางสุ ดารั ตน์ บุญมี สมาชิ กสภาเทศบาลฯ ดิฉัน นางสุ ดารัตน์ บุญมี สมาชิ กสภาเทศบาล
ขอเสนอญัตติดว้ ยวาจาต่อท่านประธานฯ ญัตติเรื6 องการเสนอชื6อสมาชิกสภาเทศบาล เป็ นกรรมการสภา
การศึกษา
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาฯ สมาชิ กสภาฯ ขอเสนอญัตติดว้ ยวาจา ญัตติ เรื6 อง
การเสนอชื6 อสมาชิ กสภาฯขอผูร้ ับรอง มีผรู ้ ับรองถูกต้องครับ จะมีสมาชิ กท่านใดเสนอเป็ นบุคคลอื6น
เป็ นกรรมการสภาการศึกษาอีกหรื อไม่ ขอเชิญคุณสุ ดารัตน์ฯ
นางสุ ดารัตน์ บุญมี สมาชิ กสภาเทศบาลฯ ตามที6สาํ นักงานสภาการศึกษา แจ้งให้สมาชิกสภา
เทศบาลพิจารณาดําเนิ นการเสนอชื6 อผูเ้ ห็นสมควรเป็ นกรรมการสภาการศึกษา จํานวน 1 คน เพื6อเข้ารับ
เลือกเป็ นกรรมการในส่ วนของผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 นนั@น ในการนี@ ดิฉนั ขอเสนอนายจรู ญ
เติงจันทร์ ตะ๊ สมาชิกสภาเทศบาล เพื6อให้ที6ประชุ มสภาแห่ งนี@ พิจารณาและมีมติเพื6อดําเนิ นการให้เสร็ จ
สิ@ นเกี6ยวกับเรื6 องดังกล่าวต่อไป
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาล สมาชิ ก ฯได้เสนอ ชื6 อคุ ณ จรู ญ เติ ง จัน ต๊ะ
เป็ นกรรมการสภาการศึกษา และจะมีสมาชิ กท่านใดเสนอเป็ นบุคคลอื6นอีกหรื อไม่ เมื6อไม่มีสมาชิ ก
ท่า นใดเสนอเป็ นบุ ค คลอื6 น ก็ เป็ นอัน ว่า สภาแห่ งนี@ ไ ด้ข อเสนอชื6 อ นายจรู ญ เติ ง จัน ต๊ะ สมาชิ ก สภา
เทศบาลนครลําปาง เพื6อคัดเลือกเป็ นคณะกรรมการสภาการศึกษา จากทัว6 ประเทศจะมีท@ งั หมด แปดร้อย
กว่าคน และจากแปดร้อยกว่าคนจะคัดเหลือ 2 คนเท่านั@น ก็ขอให้คุณจรู ญ เติ@งจันทร์ ตะ๊ โชคดีครับผม
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มติทปี ระชุ ม เห็นชอบให้เสนอรายชื6อ นายจรู ญ เติงจันต๊ะ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง
เป็ นผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6น เพื6อเข้ารับคัดเลือกเป็ นคณะกรรมการสภาการศึกษา
นายประสิ ทธิ4 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาฯ มีอีกเรื6 องที6จะฝากทุกท่านเนื6องในวันอาทิตย์ 19
สิ งหาคม 2550 ที6จะถึงนี@ จะมีการลงประชามติรับหรื อไม่รับร่ างรัฐธรรมนูญปี 2550 ขอให้สมาชิกฯ
ทุกท่านตลอดจนผูแ้ ทนชุมชนทั@งหลายที6มาฟังการประชุมในวันนี@ไปใช้สิทธิ ในการลงมติประชามติ
ร่ างรัฐธรรมนูญฯ เห็นชอบ หรื อไม่เห็นชอบในครั@งนี@โดยพร้อมเพรี ยงกัน ในนามของสภาเทศบาล
ขอขอบคุณทุกท่านที6มาร่ วมประชุมในวันนี@ ผมขอปิ ดการประชุม
************************
เลิกประชุ มเวลา 11.55 น.

...........................................................
(นายประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

...................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง

