รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๔
วันจันทร์ท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
-------------------------

รายนามผู้เข้าประชุม
๑.นายประสิทธิ์
๒.น.พ.วัฒนา
๓.นายอนุกูล
๔.นายสมหมาย
๕.นายพิทักษ์
๖.นายสุรชัย
๗.นายณัฐธนวัฒน์
๘.นายกิตติ
๙.นางสาวอมลยา
๑๐.นายนพดล
๑๑.ร้อยเอกศักดิ์ชัย
๑๒.นายสันติ
๑๓.นางสุดารัตน์
๑๔.นายสมบูรณ์
๑๕.นายจรูญ
๑๖.นายสุทัศน์
๑๗.นายวิบูลย์
๑๘.นายสุคนธ์
๑๙.พันตรีวิชานนท์
๒๐.นางสาวขัตติยา
๒๑.จ.ส.อ.สมบูรณ์
๒๒.นายสมชาย
๒๓.นางอวยพร

หรรษ์หิรัญ
วานิชสุขสมบัติ
ศิรพิ ันธุ์
พงษ์ไพบูลย์
แสนชมภู
ประนมศรี
ปัญญาพันธ์
จิวะสันติการ
เจนตวนิชย์
ผดุงพงษ์
หงษ์ใจสี
เขียวอุไร
บุญมี
คุรุภากรณ์
เติงจันต๊ะ
พุทธวงค์
ฐานิสรากูล
อินเตชะ
แดงสร้อย
สาเภาทอง
บรรจงจิตต์
ดังควัฒนา
พรรัตนพิทักษ์

ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง

พรหมศร

เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง(ลากิจ)

ผู้ไม่มาประชุม
๑.นายจาตุรงค์

-๒รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นายนิมิตร
๒.นายประเสริฐ
๓.นายสุรพล
๔.นายมนัส
๕.นายเกษม
๖.นายกิตติพงศ์
๗.นางสาวดวงเดือน
๘.นายเฉลิม
๙.นางสาวภารดี
๑๐.นายชนวน
๑๑.นางอินทมาศ
๑๒.นายจาเนียร
๑๓.นางสาวสิริวัลย์
๑๔.นางวรรณศรี

จิวะสันติการ
บุพพัณหสมัย
ตันสุวรรณ
วงษ์ชาญศรี
แช่มช้อย
จิรเมธาธร
ไชยชนะ
แก้วกระจ่าง
เสลานนท์
จิรจรัสตระกูล
สมพงษ์
ทองกระสัน
เจริญกิจ
อินทราชา

๑๕.นายพีระยศ
๑๖.นายพงค์กร
๑๗.นางสาวสุนี
๑๘.นายสวัสดิ์
๑๙.นายสุทธิพันธ์
๒๐.นางสุพัตรา
๒๑.นายไพศาล
๒๒.นางยุพิน
๒๓.นางประนอม
๒๔.ว่าที่ ร.ต.วงค์เทวัญ
๒๕.ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์
๒๖.นางสาวพัฒนี
๒๗.นางรุง่ ทิพย์
๒๘.นางเบญจวรรณ
๒๙.นางปนัดดา
๓๐.นางวิไล
๓๑.นายวสันต์
๓๒.นางพัชนิดา

วิรัตน์เกษ
รัตนประเวศน์
อนงคณะศักดิ์
แก้วกระจ่าง
รัตนรังสรรค์
จันทร์ศรี
ลาภจรัสแสงโรจน์
ตังคธาร
สายโกสุม
ณ ลาพูน
คุณชมภู
เมืองใจมา
กุลโมรานนท์
จินตนพงศ์พันธุ์
เกตุเทศ
วงศ์พรม
สุวรรณวงศ์
สุวรรณจักร

นายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
ปลัดเทศบาลนครลาปาง
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
ผอ.สานักการช่าง
ผอ.กองคลัง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.ส่วนการโยธา
ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล
(แทน)ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๔
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๕
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๖
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์ฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา
นักวิชาการคลัง ๗ ว.

-๓๓๓.นางเบญญาภา
๓๔.นางสาวฤทัยรัตน์
๓๕.นางสาวญาดา

ต้นกันยา
สุทธิพงศ์
ณ วงค์จันทร์

นักวิชาการประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
นางสาวพั ฒ นี เมื อ งใจมา หั ว หน้ า ฝ่ า ยกิ จ การสภา เรี ย นท่ า นประธานสภาที่ เ คารพ ดิ ฉั น
นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา วั นนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ เมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุม ประกอบกับทาง
ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ของเทศบาลนครลาปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว และได้เวลาตามกาหนด
นัดหมาย ในการนี้ขอกราบเรียนเชิญ นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ได้ จุดธูป เทียน
บูชาพระรัตนตรัย และทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ
นายประสิ ท ธิ์ หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วั น นี้ ส ภาเทศบาลนครล าปาง
ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
ในนามสภาเทศบาลนครล าปาง ขอต้อ นรับ นายบุ ญ ทวี ฉิม พลีย์ ท้อ งถิ่น จั ง หวั ด ล าปาง และแขกผู้มี เ กีย รติ
สื่อมวลชน คณะกรรมการชุมชนที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลาปางในครั้งนี้ด้วยความ
ยินดียิ่ง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนนายจาตุรงค์ พรหมศร
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรคสอง
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ เรื่อง
เลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ในการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปีพุทธศักราช
๒๕๕๔ ในครั้งนีม้ ีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ขอลากิจ คือ นายจาตุรงค์ พรหมศร ซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ
มี ค วามจ าเป็ น อย่า งยิ่ง ที่จ ะต้อ งเดิ น ทางกลั บ ภู มิ ล าเนา จึง ท าให้ ไ ม่ มี ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่เ ลขานุ ก ารสภาฯ ดั ง นั้ น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรคสอง ได้กาหนดไว้ว่า “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น
หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือข้าราชการ หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นาความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทาด้วยวิธีการยกมือ ” ดังนั้น ในการเลือกตั้งเลขานุการสภาฯ จานวนหนึ่งคน
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมครั้งนี้ ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้เสนอรายชื่อ สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อบุคคล
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ ขอเชิญ นายนพดล ผดุงพงษ์

-๔นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม
นายนพดล ผดุ งพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ นายเฉลิม แก้วกระจ่ าง ปลัดเทศบาล
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง
จะมี สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น บุคคลอื่น หรือ ไม่ เมื่ อไม่ มี จึงขอเป็ นมติที่ประชุ ม สมาชิกฯ ท่า นใดเห็น ชอบ
ขอได้โปรดยกมือขึน้
มติที่ประชุม มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ เ ลื อ ก นายเฉลิ ม แก้ ว กระจ่ า ง ปลั ด เทศบาล ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
เลขานุการสภาฯ เฉพาะการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๔
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเชิญ นายเฉลิ ม แก้วกระจ่า ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ เฉพาะในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
พุทธศักราช ๒๕๕๔ ครั้งนี้ เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
นายเฉลิม แก้วกระจ่าง เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เรีย นท่านประธานสภาที่เคารพ
และสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางทุกท่าน กระผม นายเฉลิม แก้วกระจ่าง เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
ขออ่านประกาศของสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้
ประกาศสภาเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๔
.........................................................
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี ๒๕๕๔ และ
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ได้กาหนดสมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๔ มีกาหนด ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ดังความแจ้งแล้วนั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบั บ ที่ ๑๓)พ.ศ.๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จึ ง ประกาศเรี ย กประชุ ม สภาเทศบาล
นครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๔ มีกาหนด ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ
(นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
กระผมมี ข้ อ เรื่ อ งดั ง ที่ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ได้ ท ราบ จากนี้ ไ ปขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นประธานสภาฯ ได้ ท าหน้ า ที่
ในการประชุมครัง้ นีต้ ่อไป ขอเรียนเชิญครับ

-๕๑.๒ เรื่อง การกล่าวปฏิญาณตนในการเข้ารับตาแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กรณี
นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง แทนตาแหน่งที่ว่างลง
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้อ ๑.๒ เรื่อง
การกล่าวปฏิญาณตนในการเข้ารับตาแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กรณี นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์
ได้ รั บ เลื อ กตั้ง เป็ น สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง แทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า งลง ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดลาปาง แจ้งให้เทศบาลนครลาปาง ดาเนินการเลื อกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
เขตเลือกตั้งที่ ๑ (แทนตาแหน่งที่ว่าง) เมื่อวันอาทิตย์ท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น ผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ดังกล่าว คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดลาปาง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในการ
ประชุมครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขตเลือกตั้งที่ ๑ (แทนตาแหน่งที่ว่าง) จานวน ๑ คน ได้แก่ นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ (ตามหนังสือสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดลาปาง ที่ ลต(ลป) ๐๗๐๒/๑๐๙๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อ ง การประกาศผลการเลือ กตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เขตเลือ กตั้ง ที่ ๑) ในโอกาสนี้ กระผมขอ
เรีย นเชิญ จ่าสิบ เอกสมบู รณ์ บรรจงจิต ต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางผู้อาวุ โสสู งสุ ด ให้เกียรติประดั บ
เครื่องหมาย และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับ นายณัฐธนวัฒน์ ปัญ ญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปางคนใหม่ด้วยครับ ขอเรียนเชิญครับ
ในการนี้ เ พื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๗ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องกล่าวปฏิญาณตนต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้
ขอเรียนเชิญ นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์
นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนประธานสภาที่เคารพ ข้าพเจ้า
นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ในฐานะผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลนคร
ลาปาง ขอปฏิญาณตนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ไว้ว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนู ญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ทั้ง จะซื่อ สั ต ย์สุ จ ริ ต และปฏิ บั ติห น้า ที่เ พื่อ ประโยชน์ข องท้อ งถิ่ น และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในนามของสภาเทศบาลนครลาปาง
ขอต้อนรับด้วยความยินดีอย่างยิ่งกับ นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ ซึ่งท่านได้เข้าดารงตาแหน่งสมาชิกสภา
เทศบาลนครลาปางโดยสมบูรณ์แล้ว
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๓ เรื่อง การประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) เทศบาลนครลาปาง
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้อที่ ๑.๓ เรื่อง
การประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) เทศบาลนครลาปาง ซึ่งส่งเป็นเอกสารให้กับสมาชิกฯ
ได้รับทราบแล้วเรียบร้อยครับ
ที่ประชุม
รับทราบ

-๖๑.๔ เรื่อง แนะนาพนักงานเทศบาลที่ดารงตาแหน่งใหม่ ณ เทศบาลนครลาปาง
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้อที่ ๑.๔ เรื่อง
แนะนาพนักงานเทศบาลที่ดารงตาแหน่งใหม่ ณ เทศบาลนครลาปาง ดังนี้
๑.นายเฉลิม แก้วกระจ่าง ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล ดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง และระดับ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒.นายชนวน จิรจรัสตระกูล ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาลนครลาปาง ดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๔
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ การศึกษา ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง และระดับ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓.นางสาวอุ ษ า สมคิด ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก การศึ ก ษา ด ารงต าแหน่ง เมื่ อ วั น ที่ ๑
มิถุน ายน พ.ศ.๒๕๕๔ การศึ กษา ระดั บปริญ ญาตรี การศึ กษาบัณ ฑิต วิชาเอกพลศึ กษา จากมหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทร์วิโรฒ จังหวัดพิษณุโลก และระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งในวันนีท้ ่านไม่ได้เข้าร่วมประชุม เพราะติดราชการ
ที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
๒.๑ เรื่อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครลาปาง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ ๒
ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ระเบีย บวาระที่ ๒ ข้อที่ ๒.๑
เรือ่ ง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มีผใู้ ดขอแก้ไข ผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมั ยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ขอได้โปรดยกมือขึน้ ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง (วาระที่ ๑)
นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ ๓ ญัต ติเ รื่อ ง
ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในวาระที่ ๑ เชิญฝ่ายบริหาร
นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผมนายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร
จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลนครลาปางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น โอกาสนี้

-๗คณะผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้
สถานะการคลัง
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบด้วย
ก. ด้านรายรับ
ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เทศบาลได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น
๓๖๙,๖๒๒,๓๐๐ บาท โดยจาแนกตามหมวดรายได้ ดังนี้
หมวดภาษีอากร
๒๕๓,๔๓๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
๑๖,๘๖๙,๐๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
๙,๕๐๑,๕๐๐ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
๑,๖๒๗,๐๐๐ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๘๓,๖๙๔,๘๐๐ บาท
ข. ด้านรายจ่าย
ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น
๓๖๙,๖๑๕,๐๐๐ บาท โดยจาแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้
รายจ่ายงบกลาง
๑๘,๙๖๒,๐๐๐
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
๑๑๘,๐๖๗,๔๓๐
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑๕๔,๓๔๕,๙๗๐
หมวดค่าสาธารณูปโภค
๑๑,๑๐๗,๖๐๐
หมวดรายจ่ายอื่น
๓๖๐,๐๐๐
หมวดเงินอุดหนุน
๑๔,๙๖๒,๒๐๐
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๕๑,๘๐๙,๘๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
------------------------------------------------หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม

๓๙๔,๙๗๙,๔๔๐ บาท

ยอดรวม

๓๖๙,๖๑๕,๐๐๐ บาท

ประกอบด้วย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

-๘แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
ด้านบริหารทั่วไป
ประกอบด้วย
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒.

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด้านบริการชุมชนและสังคม
๑. แผนงานการศึกษา

ยอดรวม

๖๓,๕๐๐,๕๓๐ บาท

ยอดรวม

๑๕,๗๐๘,๕๗๐ บาท

ยอดรวม

๗๐,๓๐๕,๘๘๐ บาท

ประกอบด้วย

๒.

แผนงานสาธารณสุข

ยอดรวม

๑๘,๙๒๖,๗๓๐ บาท

๓.

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยอดรวม

๔,๔๙๙,๑๘๐ บาท

๔.

แผนงานเคหะและชุมชน

ยอดรวม

๑๓๓,๘๑๓,๖๒๐ บาท

๕.

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยอดรวม

๖,๒๖๑,๗๔๐ บาท

๖.

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยอดรวม

๑๘,๑๗๐,๖๔๐ บาท

ยอดรวม

๑๕,๕๙๔,๗๖๐ บาท

ยอดรวม

๓,๘๗๑,๓๕๐ บาท

ยอดรวม

๑๘,๙๖๒,๐๐๐ บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ยอดรวม

๒๕,๓๖๔,๔๔๐ บาท

งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล
๑. แผนงานการพาณิชย์

ยอดรวม
รวม

๒๒,๔๕๐,๖๒๐ บาท
๑๙,๔๑๖,๐๒๐ บาท

รวม

๓,๐๓๔,๖๐๐ บาท

รวม

๒,๙๑๓,๘๒๐ บาท
๒,๗๖๑,๒๐๐ บาท

รวม

๑๕๒,๖๒๐ บาท

ด้านการเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๒.

แผนงานการพาณิชย์

ด้านการดาเนินงานอื่น
๑. แผนงานงบกลาง

๒.

ประกอบด้วย

แผนงานงบกลาง

งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
๑. แผนงานการพาณิชย์
๒.

ยอดรวม

แผนงานงบกลาง
เหตุผล

เพือ่ ใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเสนอร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป

-----------------------------

-๙ร่าง
เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
----------------------โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ อาศัยอานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ส่วนที่ ๕ มาตรา ๖๕
จึงตราเทศบัญญัติข้นึ ไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลาปาง และผู้วา่ ราชการจังหวัดลาปาง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕”
ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ตั้งจ่ายเป็นจานวน
รวมทั้งสิ้น ๓๙๔,๙๗๙,๔๔๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
๔.๑ ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยอดรวม

๖๓,๕๐๐,๕๓๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม

๑๕,๗๐๘,๕๗๐ บาท

แผนงานการศึกษา

ยอดรวม

๗๐,๓๐๕,๘๘๐ บาท

แผนงานสาธารณสุข

ยอดรวม

๑๘,๙๒๖,๗๓๐ บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยอดรวม

๔,๔๙๙,๑๘๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

ยอดรวม

๑๓๓,๘๑๓,๖๒๐ บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยอดรวม

๖,๒๖๑,๗๔๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ยอดรวม

๑๘,๑๗๐,๖๔๐ บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยอดรวม

๑๕,๕๙๔,๗๖๐ บาท

แผนงานการพาณิชย์

ยอดรวม

๓,๘๗๑,๓๕๐ บาท

ยอดรวม

๑๘,๙๖๒,๐๐๐ บาท

ยอดรวม

๒๒,๔๕๐,๖๒๐ บาท

๔.๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม

๔.๓ ด้านการเศรษฐกิจ

๔.๔ ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
ข้อ ๕. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
๕.๑ งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล

- ๑๐ แผนงานการพาณิชย์

รวม

๑๙,๔๑๖,๐๒๐ บาท

แผนงานงบกลาง

รวม

๓,๐๓๔,๖๐๐ บาท

๕.๒ งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร

ยอดรวม

๒,๙๑๓,๘๒๐ บาท

แผนงานการพาณิชย์

รวม

๒,๗๖๑,๒๐๐ บาท

แผนงานงบกลาง

รวม

๑๕๒,๖๒๐ บาท

ข้อ ๖. ให้นายกเทศมนตรีนครลาปาง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
ข้อ ๗. ให้นายกเทศมนตรีนครลาปาง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ.๒๕๕๔

(ลงนาม)
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ วาระที่ ๑ ที่ฝา่ ยบริหารได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ จะมีสมาชิกฯ
ท่านใดอภิปรายเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วัฒนา วานิ ช สุข สมบัติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง เรีย นท่า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนอื่นขออนุญาตกล่าวถึง
แผนพัฒนาตามที่ท่านได้แจ้งให้ทราบในวาระที่ ๑ ข้อที่ ๑.๓ เพราะว่า แผนพัฒนาสามปีเป็นเอกสารที่สาคัญ
จะท าให้ ส มาชิ ก สภาฯ ได้ ท ราบถึ ง ความเชื่ อ มโยงในแผนที่ ฝ่ า ยบริ ห ารได้ แ ถลงนโยบายไว้ ต้ อ งขอชื่ น ชม
คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลที่ ท าแผนได้ อ ย่ า งครบถ้ ว น ผมขอชื่ น ชมที่ ไ ม่ มี ข้ อ บกพร่ อ งใดๆ ในการพิ ม พ์
ทั้ง ๕ ส่วน คือ บทนา ข้อมูลพื้นฐาน แผนที่ได้ทาไว้ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ แนวทางในการพัฒนาในปี พ.ศ.๒๕๕๕พ.ศ.๒๕๕๗ แต่ก็ยังมีข้อมูลบางรายการซึ่งได้อ่านดูแล้วก็งงนิดหน่อย เช่นใน หน้า ๒-๑๒ เป็นรายงานข้อมูลสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร มีตารางที่บอกข้อมูลจานวนเที่ยวรถ จานวนผู้โดยสาร และค่าบริการ ผมอยากให้เพิ่มข้อมูลเรื่อง
ค่าบริการรถต่อเที่ยว ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก สรุปแล้วในเอกสารเล่มนี้ก็เป็นประโยชน์มากในการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕ ผมอยากเรียนท่านประธานไว้อยู่ ๓ ด้านด้วยกัน คือ
ด้านการเงินทั้งรายรับรายจ่าย ในภาพรวม รายรับของเทศบาลนครลาปางตั้งไว้ ๓๖๙,๖๒๒,๓๐๐ บาท(สามร้อย
หกสิบ เก้า ล้า นหกแสนสองหมื่ น สองพั น สามร้อ ยบาทถ้ว น) ซึ่ง เพิ่ม ขึ้น จากปี พ.ศ.๒๕๕๔ ในส่ว นของรายได้
ที่เทศบาลได้จัด เก็บเองนั้น วงเงิน ๒๘๕,๙๒๗,๕๐๐ บาท(สองร้อยแปดสิบ ห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพั น
ห้า ร้อ ยบาทถ้ว น) และในส่วนของรายจ่า ยนั้นตั้งไว้ ๓๖๙,๖๑๕,๐๐๐ บาท(สามร้อ ยหกสิบเก้า ล้า นหกแสน
หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งมีส่วนต่างจากที่ตั้งงบประมาณรายรับน้อยกว่า ๗,๓๐๐ บาท(เจ็ดพันสามร้อยบาท
ถ้วน) ถ้าดูในภาพรวมแล้วจะเห็นว่าเป็นงบประมาณที่เกินดุลเล็กน้อย แต่มองดูแล้วก็เป็นงบประมาณที่สมดุลและ
ไม่ ไ ด้ ใ ช้ จ่ า ยเกิ น ตั ว ในแผนงานตามที่ ท่ า นนายกฯ ได้ แ ถลงไว้ ก็ มี ค รบทุ ก ด้ า นแม้ จ ะยั ง ไม่ ทั่ วถึ ง ในหมวด

- ๑๑ สาธารณูปโภคบางรายการ ก็อาจจะมีข้อจากัดทางด้านงบประมาณ ถ้าเรามาดูกันจริงๆ แล้วก็จะไปหนักอยู่ใน
ส่วนของหมวดรายจ่ายของเงินเดือนและค่าตอบแทน อยู่ในวงเงิน ๑๑๘,๐๖๗,๔๓๐ บาท(หนึ่งร้อยสิบแปดล้าน
หกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) ถ้านามาเทียบกับงบประมาณที่เทศบาลฯ จัดเก็บเองแล้วจะอยู่ท่ี ๔๑.๒๙%
ไม่รวมกับเงินอุดหนุน แต่ถ้านามารวมก็จะอยู่ประมาณ ๓๐% มันจะทาให้หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ ๕๑,๘๐๙,๘๐๐ บาท(ห้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) จะอยู่ประมาณ ๑๘% ถ้าเทียบ
ในเชิงทางธุรกิจทั่วไปแล้ วก็ยังถือว่ายังใช้ได้ เทียบเคียงในหมวดเงินเดือนและค่าตอบแทนจะอยู่ประมาณ ๔๐%
ก็ถือว่าสูงสุด และในงบลงทุนที่เหลืออยู่ประมาณ ๑๘% ซึ่งผมได้นามาเทียบเคียงเองก็จะได้กาไรก่อนที่จะไปจ่าย
ดอกเบีย้ และหักค่าเสื่อม ทาให้อาจจะพอมีจา่ ยเป็นเงินปันผลได้บา้ ง แต่ถ้าเรามองในแง่ของท้องถิ่นก็คือจะนาเงิน
ไปพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งก็ยังไม่มากนัก ผมก็ มีคาถามกับตัวเองคิดว่าจะทาอย่างไรที่จะสามารถเพิ่มรายรับ
ให้มากขึ้นเพื่อสัดส่วนในหมวดค่าตอบแทนให้ เปอร์เซ็นต์ลดลง ถ้าจะให้ลดเงินเดือนก็คงจะยากยิ่ง ในรัฐบาลใหม่
มีนโยบายเพิ่มเงินเดือนในด้ านค่าจ้างแล้ว ผมรู้สึกว่ายาก ก็คงมี อยู่ด้านเดียวที่เราจะทาอย่างไรให้เพิ่มรายรับ
ได้มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะในหมวดภาษีอากรที่เทศบาลได้จัดเก็บเองนั้น มีทางใดบ้างที่เราจะทาให้ได้รายรับมากขึ้น
ผมมองดูแล้วคงมีอยู่ ๒ ด้าน คือ หมวดภาษีอากรทั่วไป ทาอย่างไรที่จะเชิญชวนให้ประชาชนเสียภาษีด้วยความ
เต็มใจ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งจ่ายเพียงแค่แปลงละไม่ถึง ๑๐๐ บาท ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มาจ่ายภาษี
ล่วงหน้าจะได้หรือไม่ มีหลายๆ กรณีที่ผมได้พบเจอปัญหาคือ บางครั้งเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของบ้านนั้น ไปอยู่
ต่างจังหวัดบ้าง หรือได้รับใบแจ้งแล้วแต่ไม่สามารถมาเสียภาษีตามกาหนดได้ ก็จะต้องเสียค่าปรับเล็กน้อย ผมเคย
ปรึกษาจากผู้รู้หลายๆ ท่านแล้วว่า ไม่มีระเบียบบังคับ แต่ถ้าหากว่าเราสามารถทาอย่างไรก็ได้ที่จะให้มาเสียภาษี
ล่วงหน้า ๕-๑๐ ปี ซึ่งอาจจะทาให้ยอดค้างชาระหนีข้ องเราลดลง อีกประการหนึ่ง คือ ทาอย่างไรที่เราจะสามารถ
เร่งรัดการก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างตลาดเทศบาล ถ้าเราสามารถเร่งรัดการก่อสร้างให้เสร็จเร็ว ก่อนกาหนด
เท่าไหร่ ผลตอบแทนที่เกิดจากค่าเช่า ค่าบริการสถานที่ก็จะเกิดขึ้นทันที ผมเชื่อว่านี่เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทาให้เรา
มีรายรับเพิ่มขึ้น ในส่ว นของรายจ่ายเท่าที่ผมดู ในภาพรวมแล้วก็เข้า ใจดีว่า ทางฝ่ายบริหาร หรือ ท่านนายกฯ
ได้จัดสรรงบประมาณที่จะเพิ่มพูนให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้ทางานด้วยความสบายใจ มีเครื่องมือในการทางาน
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือต่างๆ อย่างครบถ้วน ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากเท่าที่ ปรากฏ แต่อย่างไรก็ดี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ถ้าเราสามารถใช้จ่ายอย่างประหยัด ระมัดระวัง และคุ้มค่าของเครื่องมือที่ได้ลงทุนไป และยังมี
รายจ่ายในบางรายการที่ผมคิดว่าสามารถจะประหยัดและใช้อย่างคุ้มค่าได้ก็จะเป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับ
แผนยุท ธศาสตร์ นโยบายด้า นสิ่ง แวดล้อม ที่จะท าให้ เมื องนครล าปางเป็น นครที่น่า อยู่ มี การรณรงค์ลดก๊า ซ
คาร์บอนไดอ็อกไซด์ หรือ Coal City คือ การพัฒนาเมืองที่ดาเนินไปอย่างไม่รีบเร่ง แต่ยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้วย นอกจากนี้ ยังมีอีก ๒-๓ รายการ คือ เครื่องทาลายเอกสารซึ่งทั้งเทศบาลมีอยู่แค่ ๒ หน่วยงาน คือ สานัก
ปลัดเทศบาล และกองคลัง เครื่องแรกสามารถทาลายเอกสารได้ครั้งละ ๑๐ แผ่น และอีกเครื่องสามารถทาลาย
เอกสารได้ครัง้ ละประมาณ ๒๐ แผ่น ผมจึงเกิดความคิดว่าถ้าจะรักษาสิ่งแวดล้อม ทาไมเราไม่เก็บเอกสารพวกนี้
ไปจ าหน่า ยเป็น กระดาษรีไซเคิล แม้จ านวนเอกสารที่จะทาลายไม่ ม ากก็ต้อ งใช้พ ลัง งานไฟฟ้า และจะต้อ งใช้
คนท าหน้า ที่ส อดกระดาษ ท าให้ เสีย ทั้ง เวลา ทั้ง พลัง งาน ซึ่ง เอกสารที่ถูกท าลายนั้น ไปจ าหน่า ยได้ก็จ ริง อยู่
แต่ความสิ้น เปลืองใน ๒ ประการดั งกล่าวนั้น ถ้า เราสามารถรวบรวมเอกสารแต่ล ะหน่วยงานไปจาหน่า ยได้
อาจจะมีบางท่านทักท้วงว่าในกรณีท่เี ป็นเอกสารสาคัญ เช่น เอกสารทางด้านการเงินการบัญชีของกองคลังที่ต้อง

- ๑๒ ทาลาย ก็อาจจะมีเงื่อนไขกับผูร้ ับซือ้ ว่าต้องนาไปเข้าเครื่องตัดหรือทาลายเอกสารด้วย ผมเองก็ใช้วิธีนอี้ ยู่เกี่ยวกับ
เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย เป็นเอกสารลับของผู้ป่วย ซึ่งจะทาลายทุกๆ ๕ ปี เดิมนั้นต้องเสียเงินให้กับเทศบาล
ไปเผาในสุสาน แต่ ๒ ปีที่ผ่านมา เราได้ติดต่อกับผู้รับซื้อของเก่า และตกลงกับผู้รับซื้อว่าให้นาเข้าเครื่องทาลาย
เอกสาร โดยต้องให้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเห็นและรับทราบด้วย เราจะขายได้กิโลละ ๑ บาท เพราะฉะนั้น
เงินที่โ รงพยาบาลต้อ งจ่ายเป็น ค่า เครื่องท าลายเอกสารก็ไ ม่ ต้อ งจ่า ย แต่ยั งได้เงินกลับ คืนคราวละ ๑,๐๐๐๒,๐๐๐ บาท และยังสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย ผมจึงได้ตั้งข้อสังเกตให้กับท่านประธานด้วยครับ ส่วนในเรื่อง
ของด้านสุขอนามัย ผมดีใจที่มี ๑ รายการของการซื้อจักรยานจานวน ๑๐ คัน ในที่ระบุไว้ว่าซื้อเพื่อการส่งเสริม
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ผมเห็นด้วย แต่จะทาอย่างไรที่จะเพิ่มเติม ให้ผนวกกับการส่งเสริมสุขภาพจะได้หรือไม่
เช่น มีโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ปั่นจักรยานมาทางาน หรือมาเรียนหนังสือในเมือง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
และลดมลพิษทางอากาศไปด้วย ผมอยากเห็นเป็นรูปธรรม จึงขอเสนอฝ่ายบริหาร ท่านประธานฯ ท่านสมาชิกฯ
และข้าราชการทัง้ หลาย ว่าเรามาร่วมเป็นแกนนากันดีหรือไม่ คือ ร่วมกันปลุกระดมหรือรณรงค์การปั่นจักรยานให้
ทุกคนเห็นว่ามีประโยชน์ เพื่อลดมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม แต่จะให้ผมเป็นคนนานั้นก็มีปรากฏให้เห็นแล้วว่ามี
แพทย์ในโรงพยาบาลท่านหนึ่งปั่นจักรยานมาทางาน แล้วมีผปู้ ่วยมาถามว่าท่านเพี้ยนหรือป่าว แต่ผมเชื่อว่าถ้ามีคน
ปั่นจักรยานอยู่ทั่วเมือง ทุกคนก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่มีหน้าที่รณรงค์ร่วมกัน และเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพจริงๆ
นั้น คือ ช่วงนี้เราจะเห็นว่าข่าวที่ดังที่สุดคือ เรื่องที่มีการจับสุนัข เป็นเรื่องราวใหญ่โต แต่เมื่อประมาณ ๒ เดือน
ที่ทางเทศบาลกรุงเทพฯ มีการรณรงค์การกาจัดสุนัขจรจัด ทีล่ าปางเราก็เคยมีกรณีแบบนี้อยู่เยอะพอสมควร มีทั้ง
ปัญหาที่สุนัขไปกัดประชาชน เราก็ต้องเสียค่าใช้จา่ ยไปในการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าด้วย ซึ่งสถิติของประเทศไทย
ในปี ๒๕๕๔ มีผู้เสียชีวติ ไปแล้ว ๗ ราย จึงอยากจะเห็นโครงการนีเ้ กิดขึ้นเขตเทศบาลฯ ด้วยเช่นกัน ต้องทาอย่างไร
บ้า งส าหรับ ผู้ที่เลี้ย งสุ นั ข ได้เข้า ใจว่า ต้อ งน าสุ นั ข มาขึ้น ทะเบีย น เราก็มี เทศบั ญ ญั ติควบคุม ไว้อ ยู่ ซึ่งให้ ส มกับ
วิสัยทัศน์ที่ว่าจะทาให้นครลาปางเป็นเมืองที่ น่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็ต้องดีด้วย ประเด็นสุดท้าย
ที่อยากฝากท่านประธานไว้คอื งานซ่อมแซม ทานุบารุงรักษา งานถนนและสะพาน นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเมื่อเราสร้าง
สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา อาจจะเป็นสิ่งที่เชิด หน้าชูต าก็ จริง แต่เราก็ยังต้อ งการการดูแล ทั้งเรื่องทางเท้าที่ยั งมีปัญหา
และสะพานที่ยังต้องการการพัฒนา และส่วนของลูกกรงที่เคยกล่าวไว้ครั้งก่อนที่หักไป ปัจจุบันนี้ก็ยังหักและ
เป็นรูอยู่อาจเกิดอุบัติเหตุทาให้เด็ก ที่วิ่งเล่นอยู่แล้วเกิดลอดตกลงไป ความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็คงประมาณค่าไม่ได้
ดัง นั้นเรื่อ งความเสี่ยงหรือ อุ บั ติเหตุ หรือ อุบั ติภั ยต่า งๆ คิดว่า เป็ น เรื่อ งที่จะต้องน าเรีย น และขอความร่ว มมื อ
ในฝ่ายปฏิบัติการด้วย ซึ่งจะทาให้เกิด ประโยชน์อย่างยิ่ง มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะเรื่อง
อุบัติเหตุตอนนี้เป็น เรื่องที่ เราจะต้อ งนึกถึงให้ม าก น าเรีย นท่านประธานไว้ กล่าวโดยสรุป ในงบประมาณปี
พ.ศ.๒๕๕๕ นี้ ครอบคลุมในเกือบทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะที่เน้นในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือ ผมเชื่อว่าพนักงานเทศบาล
ก็คงจะทางานด้วยความสบายอกสบายใจ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส เพราะมีเครื่องทุ่ นแรงช่ว ย แต่ก็จะหนักหนา
นิดหน่อยเพราะมีสมาชิกฯ มีเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่เดือดร้อนมาฝากไว้ มากหน่อย ก็คิดว่าคงจะได้รับความ
ร่ ว มมื อ ด้ ว ยดี เ หมื อ นปี ที่ ผ่ า นมาที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ช่ ว ยได้ ทั น ที แม้ บ างอย่ า งอาจจะไม่ มี วั ส ดุ เช่ น หิ น คลุ ก
ยางแอสฟัลท์(Asphalt) ซึ่งเราเข้าใจดี ก็หวังว่าทางฝ่ายบริหารจะจัดหาวัสดุเหล่านี้ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อจะบริการ
เรื่อ งสาธารณู ปโภคพื้นฐานให้ ได้ทั นการ ดัง นั้น ผมให้ความเห็ นชอบกับการตั้งงบประมาณรายจ่า ยประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๕ นี้ ขอบคุณครับ

- ๑๓ นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง จะมีสมาชิกท่า นใดอภิปรายอี ก
หรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมมีอยู่สองประเด็นที่จะอภิปรายในวันนี้ ประเด็นแรก
คือ แผนพัฒนาสามปีผมดูแล้วมีความเห็นว่าดีใจและสบายใจ เพราะได้มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะแผนที่จะก่อสร้างระบบระบายน้า ซึ่งทุกปีช่วงที่ฝนตกติดต่อกัน ๒-๓ วันเป็นต้นไป
จะทาให้เกิดน้าท่วม และมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน และปีนี้ในช่วงฝนตกครัง้ แรกนั้นทางเทศบาลอาจจะตั้งรับ
ไม่ทันจึงทาให้เกิดความเดือดร้อนที่น้าท่วมเข้าไปถึงในบ้านของพี่น้องประชาชนที่อยู่ละแวกนั้น ส่วนในครั้งที่สอง
นั้นก็น่าชื่นชมโดยมีการประสานงาน มีการตั้งปั๊มน้า สูบน้า ระบายน้าได้ทันท่วงที จึงไม่ค่อยเกิดน้าท่วมขัง ซึ่ง การ
ทางานแบบนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ผมก็ได้เรียนกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ละแวกนั้นว่าทางเทศบาลนั้น
ไม่ ได้นิ่ง นอนใจกับ การแก้ไขปัญ หานี้ และมีแผนระยะยาวว่า จะต้องแก้ไ ขปั ญหาอย่า งไรบ้า ง ก็อ ย่างที่ระบุ ไ ว้
ในแผนพัฒนาสามปีในหลายหัวข้อใหญ่ๆ ที่ใช้เงินจานวนมากซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าทางเทศบาลได้งบประมาณอุดหนุน
จากหน่วยงานอื่นหรือไม่ เช่น โครงการที่ ๓๐ หน้าที่ ๕-๑๖๕ ที่จะขอรับเงิน ๔๗ ล้านบาท จากแขวงการทางเพื่อ
จะขอสร้า งท่อ ลอดเหลี่ ย ม คสล. หรือ โครงการที่ ๓๑, ๓๒ ก็ เช่ น เดี ย วกั น ครั บ ก็ ใ ช้ เ งิน เป็ น จ านวนมากคื อ
๒๐ ล้านบาท และ ๔๐ ล้านบาท, โครงการที่ ๓๓ หน้าที่ ๕-๑๖๗ จานวน ๓๓ ล้านบาท, โครงการที่ ๓๔ จานวน
๔ ล้านบาท สร้างเป็นอุโมงค์ระบายน้าลอดทางรถไฟ ก็ จะต้องของบประมาณจากแขวงการรถไฟ ดูแล้วเหนื่อย
พอสมควร เพราะงบประมาณของแต่หน่วยงานมีจากัด ผมขอฝากทางฝ่ายบริหารให้ติดตามอย่างใกล้ชิด ด้วยครับ
เพื่อที่จะเอาเม็ดเงินเหล่านีไ้ ปปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ประเด็นที่สอง คือ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีนะครับ ซึ่งหลายๆ เรื่องก็นามาจากแผนสามปีแล้วทาเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕ ผมดูโดยภาพรวมแล้วก็เป็นแผนงานที่ดีและใช้ได้ ก็ไม่ขออภิปรายในรายละเอียด จึงขอให้
ทางฝ่ายบริหารดาเนินการของท่านไป ผมจึงขอฝากเรื่องการทางานของฝ่ายบริหารเมื่อปีที่ผ่านมานั้น โดยเฉพาะ
โครงการด้านสาธารณูปโภคจะมีการรายงานความก้าวหน้า สถานะของงานว่าโครงการต่างๆ ได้ดาเนินการไปแล้ว
กี่เปอร์เซ็นต์ แต่ในปีนี้ยังไม่เคยได้รับเลยครับ เพราะสมาชิกสภาฯ มีหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมการทางานของ
ฝ่ายบริหาร ถ้ามีรายงานเรื่องนีก้ ็จะได้เป็นเครื่องมือในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบว่าโครงการที่ ผ่านสภาไปแล้วนั้น
เหตุ ใ ดจึ ง ยั ง ไม่ ด าเนิ น การหรื อ ด าเนิ น การล่ า ช้ า ผมจึ ง ขอฝากไว้ ด้ ว ยก็ ไ ม่ ท ราบว่ า เป็ น หน้ า ที่ ห รื อไม่ แต่ ถ้ า
ไม่ เ ป็ น หน้า ที่ผ มก็ข อความเอื้ อ เฟื้ อ จั ด ท าให้ ส มาชิก สภาฯ ให้ ท ราบด้ ว ย เพราะเมื่ อ ปีที่ ผ่า นมานั้น เราได้ ผ่า น
งบประมาณเพื่อสร้างตลาดหลักเมืองซึ่งเป็นโครงการใหญ่และเม็ดเงินสูง แต่สมาชิกสภาฯ หลายๆ คนนั้นก็ยัง
ไม่ทราบรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการว่าดาเนินการไปถึงขั้นตอนไหน ทาได้ตามแผนงานหรือไม่ มีอะไร
เปลี่ยนแปลงบ้างอย่างไร ฉะนั้น ผมคิดว่าน่าจะส่งเป็นรายงานให้สมาชิกสภาฯ ทราบเป็นระยะๆ เพื่อจะได้ติดตาม
การดาเนินโครงการด้วย ทางสมาชิกสภาฯ เวลาให้ความเห็นชอบผ่านงบประมาณไปแล้วใช่ว่าจะจบเลย การที่เรา
จะไม่มีขอ้ มูลเพื่อที่จะการออกไปติดตามตรวจสอบการทางานตามหน้าที่ซ่ึงเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย ผมจึงขอฝาก
ท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารด้วยว่าให้ความสาคัญกับเรื่องนี้และขอความกรุณาจัดทาข้อมูลให้แก่สมาชิกฯ ด้วย
ขอบคุณครับ

- ๑๔ นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง จะมีส มาชิกท่านใดอภิปรายอี ก
หรือไม่ เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขี ยวอุไร สมาชิ กสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมมีข้อสังเกตของงบประมาณเรื่องรายรับ ซึ่งอาจจะเป็น
การประมาณการว่ า ส าหรั บ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ นั้ น ประเด็ น แรก คื อ เรามี ป ระมาณการรายรั บ อยู่ ซึ่ ง เมื่ อ ดู
ตามงบประมาณแล้วเราใช้จา่ ยเงินน้อยกว่ารายรับก็ถือว่าดี แต่ผมก็มี ข้อสังเกตอยู่ว่าในการประเมิน รายได้ที่ไม่ใช่
ภาษีอากร ผมไม่แน่ใจว่าจะทาให้เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ เพราะตามหน้าที่ของเราบริหารเทศบาลต้ องใช้เงินรายได้ของ
เราส่วนหนึ่ง และถ้าเราสามารถหารายได้เพิ่มมากขึ้น ก็จะเป็นการดีที่เราจะได้นาเงินมาใช้จ่ายในการบริหาร
บ้า นเมื อ งของเรา หลายๆ ท่า นคงได้ยิน ว่า ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ข้า งนี้นั้น เราจะต้อ งยอมรั บ การเปลี่ย นแปลง
อย่างหนึ่งคือ การค้าเสรีอาเซียนที่จะเกิดขึน้ นั่นหมายถึงว่าอาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อลาปางหรือแค่บางส่วน
คือ จะมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางาน ค้าขาย เข้ามาใช้สิ่งสาธารณูปโภคในบ้านเราแล้วก็จากไป
โดยจะมีจานวนมากขึ้นในปัจจุบัน เช่น ประเทศพม่า และประเทศลาว ซึ่งมีแค่ Passport เพียงเล่มเดียวก็สามารถ
เข้ามาทางาน ค้าขายในบ้านเราได้ รวมทั้งขี่มอเตอร์ไซด์จากแม่สายมาจนถึงลาปาง ไปกรุงเทพฯ หรืออาจจะนา
สินค้ามาขายในบ้านเราได้ ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดสมุทรปราการที่มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางาน
สร้า งอาณาจั กรใหญ่โ ต สร้า งเป็ นหมู่ บ้า นขึ้น หลายหลั ง เป็น พั น ๆ เป็ น หมื่ นๆ คน ฉะนั้น ความเป็ นระเบีย บ
เรียบร้อยบ้านเมืองในเขตเทศบาลที่เราอาจจะต้องเตรียมการหรือยัง หรือบางอย่างที่เราจะต้องเพิ่มรายได้ที่จะ
เกิด ขึ้น ในอนาคตที่เราจะต้อ งเตรีย มการเรื่อ งอะไรบ้าง สุ ด ท้า ยเพื่อ ความเป็ น ธรรมในพื้นที่ข องเราที่ จ ะต้อ ง
เตรียมรับความเปลี่ยนแปลงคนในพื้นที่เทศบาลของเรา บางคนอาจจะสูญเสีย ผลประโยชน์หรือได้รับประโยชน์
ในการค้าขายเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผมได้ศึกษาเทศบัญญัติอยู่หลายเรื่อง เช่น เทศบัญญัติเร่ ขาย ที่เรา
ประกาศใช้มาได้หลายปีพอสมควร คาดว่าเท่าที่ผมสังเกตนะครับ ไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหารจะมีข้อมูลหรือไม่ว่า
การที่จ ะมาเร่ข ายในเขตเทศบาลฯ เรานั้น จะต้อ งเสียค่า ธรรมเนีย มเป็ น รายปี เช่น คนที่จ ะมี ข ายกาแฟ ขาย
ลอตเตอรี่ หรือแม้กระทั่งคนในบ้านเราเองก็จะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมในการเร่ขายเช่นกัน เมื่อเรานึกถึงความ
เป็นธรรมแล้ว อย่างที่เราเห็นนั้นแค่คนที่ขายลอตเตอรี่ก็มีอยู่ประมาณหลายร้อยคน คนหนึ่งขายได้เฉลี่ยแล้วเดือน
ละ ๑-๒ พั น บาท ก็ น าเงิ น ออกจากบ้า นเราไป ความเป็ น ธรรมทั้ ง หลายส าหรั บ คนในบ้ า นเรานั้ น ผมคิ ด ว่ า
เป็ น สิ่ง จ าเป็ น แม้ แ ต่คนที่ข ายในบ้า นก็ยั ง ต้ อ งเสีย ภาษี แต่ กิจ การทั้ง หลายเหล่ า นี้ ผ มคิ ด ว่า มี อ ยู่ไ ม่ น้อ ยกว่ า
๒-๓ พันคน จึงฝากไว้เป็นข้อสังเกตว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าจะทาแล้วให้เกิดประโยชน์และเป็นการเตรียมการใน
อนาคตด้วย อาจจะต้องใช้เวลาถ้าจะให้ประกาศใช้ทันทีก็คงจะลาบาก แต่เมื่อเรามีกฎหมายของเราอยู่แล้วก็น่าจะ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ประเด็นที่สอง ที่ผมอยากเรียนเป็นข้อเสนอแนะ คือ เรื่องการเสนอขอซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ ประเภทกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว ราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ผมคิดว่าเป็น
การดีนะครับที่จะอยู่ในงบฯ ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ แต่ที่จะใช้บันทึกภาพเพื่อเก็บไว้ในหอสมุด หรือหอจดหมาย
เหตุเทศบาลฯ ผมคิดว่ามันคงใช้งานได้น้อยไปหน่อยสาหรับ ๑๕๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ถ้าหากเรา
เพิ่มมูลค่าการใช้ให้มากขึ้น เช่น เราอาจจะมีผู้เชี่ยวชาญ หรือเจ้าหน้าที่มีความสามารถในการตัดต่อ ภาพต่างๆ
ปัจจุบันนีเ้ ราก็มีโปรแกรมหรือซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานอย่างง่ายๆ ได้ ผมจึงคิดว่าจะสามารถทาได้
หรือไม่ที่จะเผยแพร่ หรือส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน หรืออย่างน้อยก็เป็นการยกย่องว่าชุมชนไหนทาแล้วดี และเรา

- ๑๕ ก็มีสื่อ มีจอภาพเผยแพร่อยู่ ๒ แห่ง ในอนาคตเรามีสื่อเผยแพร่มากมาย เราสามารถถ่ายทาเป็นประวัติ หรือ
กิจกรรมดีเด่นต่างๆ ในชุมชนทั้ง ๔๓ ชุมชน ผมเข้าใจว่ามีผู้มีความสามารถและมีกิจกรรมเด่นๆ ของแต่ละชุมชน
เยอะ ฉะนั้นถ้าเราสามารถถ่ายทากิจกรรมแต่ละชุมชนเหล่านั้นแล้วนาไปเผยแพร่ได้ ผมคิดว่าอย่างน้อยก็จะได้รับ
การยกย่อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สมควรส่งเสริม วัฒนธรรมอยู่แล้ว ๒ กิจกรรม คือ ๑.กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สะพานรัษฎา ซึ่งก็มีประชาชนผู้สนใจมากขึ้นทุกๆ ปี ถ้าเราคิดใหม่ทาใหม่หรือเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยในด้านการ
ประชาสัมพันธ์เหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนเรา หากเราสามารถประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งใน
จังหวัดและต่างจั งหวัด ได้รับทราบให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา อาจจะสามารถเป็นแหล่งเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
อีกทางหนึ่ง ๒.กิจกรรมการประกวดเทียนพรรษา ที่ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท(สามแสนบาทถ้วน) ที่เราเห็นทุกๆ ปี
ก็มีแต่รถใส่เทียนแห่รอบเมือง แต่พอแห่เสร็จแล้วก็จบ แต่ที่เห็นในต่างบ้านต่างเมืองนั้นจะจัดเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่
ทาให้มีนักท่องเที่ยว และมีการค้าหมุนเวียนในช่วงที่มีกิจกรรมนั้นๆ ผมไม่แน่ใจว่าทางเราจะทาได้หรือไม่ จึงขอตั้ง
ข้อสังเกตไว้ว่าหากเราใช้งบประมาณ ๓ แสนทุกปีๆ มันก็จะหมดไป แต่หากเราคิดใหม่ทาใหม่ก่อให้เกิดภาพรวม
ทางเศรษฐศาสตร์ได้อีกทางหนึ่ง จึงขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ ๒-๓ ประเด็น ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอี ก
หรือไม่ เชิญ นายสุทัศน์ พุทธวงค์
นายสุทัศน์ พุทธวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม
นายสุทัศน์ พุทธวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง สาหรับงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๕๕ ผมอยากจะขอ
ฝากไว้ ๒ เรื่อง คือ
๑.ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ฯ ในหน้ า ที่ ๑-๓ ค่า ธรรมเนี ย มปิ ด โปรย ติด ตั้ ง แผ่ น ประกาศหรื อ แผ่ น ปลิ ว เพื่ อ
การโฆษณา ก็ถือว่าเป็นรายได้ท่ดี ีนะครับ ซึ่งปี พ.ศ.๒๕๕๓ รายได้ท่รี ับจริง จานวน ๖๕๘,๕๘๐ บาท(หกแสนห้า
หมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ที่ผมจะฝากก็คือ อยากจะให้ทางฝ่ายบริหารจัดระเบียบการติดตั้งป้าย
สัง เกตว่าการติด ตั้ง ป้า ยต่างๆ นั้น ไม่ ส วยงาม ไม่ เป็ นระเบีย บเรีย บร้อย ถ้า พูด เป็ นภาษาบ้านๆ คงจะใช้คาว่า
“ติดมั่ว” นะครับ และอีกประเด็นหนึ่งคือ เมื่อหลายวันก่อนผมขับรถจากถนนหน้าโรงเรียนบุญวาทย์ตรงห้าแยก
ไฟแดงประตูชัย ผมเห็นรถจอดติดกันเยอะมากและไม่ยอมเลีย้ วซ้ายไป เพราะปรากฏว่ามีปา้ ยประกาศไปติดตั้งอยู่
ประมาณ ๔-๕ ป้ า ย ติ ด บดบั ง ป้ า ยสั ญ ญาณจราจรบอกให้ เ ลี้ ย วซ้ า ยผ่ า นตลอด จึ ง ท าให้ ค นขั บ รถ
มองไม่เห็น ผมจึงขอฝากฝ่ายบริหารว่าการติดตั้งป้ายโฆษณาต่างๆ ควรจะติดตั้งให้ห่างจากป้ายสัญญาณจราจร
ประมาณ ๑๐ เมตร เป็นต้น
๒.ร่า งเทศบั ญญั ติฯ ของส านักการช่า ง ในหน้า ที่ ๓-๑๓๕ ข้อ ที่ ๒๒ ค่า ปรับ ปรุง โคมไฟบริเวณถนน
ฉัตรไชย ตั้งไว้ ๕๘๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยทาการปรับปรุงรูปแบบโคมไฟของเดิม จานวน
๒๘ ชุด ค่าปรับปรุง ๕๘๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ก็ตกประมาณต้นละ ๒๐,๐๐๐ กว่าบาท และ
โคมไฟของเราก็สวยดี แต่ความเสียหายที่เกิดขึน้ ทาให้เราต้องทาการปรับปรุงนั้น สาเหตุก็เกิดจาก ผมขออนุญาต
ใช้คาว่า “พวกคนชั่ ว ” หรือ “พวกการศึ กษาน้อ ย” คือ เมื่ อ ก่อ นเรามี ติด ตั้ง โคมไฟตั้ง แต่ถนนท่า คราวน้อ ยถนนนาก่วมใต้เป็นโคมไฟสวยงามมาก ก็มีพวกการศึกษาต่าไปทาลายเสียหายเกือบจะ ๙๐% ทางเทศบาลเราก็ไป
เปลี่ยนเป็นโคมไฟเป็นท่อเหล็ก แต่ตอนนี้จะเป็นเสาเซรามิก ระยะห่างระหว่างแต่ละเสาประมาณ ๒๐-๓๐ เมตร
ฉะนั้นที่ท่านตั้งงบประมาณไว้ปรับปรุงนั้นผมคิดว่าควรจะมากกว่านั้น เพราะล่าสุดที่เป็นเสาเซรามิกก็โดนพวก

- ๑๖ การศึกษาต่าทาลายเสียหายอีก ผมจึงคิดว่าท่านนายกฯ จะต้องแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้ทาเป็น
เสาไฟดังกล่าวนั้น คงต้องทนมือทนเท้าพวกนั้นหน่อย และผมดูแล้วว่าโคมไฟควรจะมีระบบป้องกันที่ดี ผมเคยไป
เฝ้าดูพฤติกรรมพวกนี้อยู่มันจะมาประมาณหลังเที่ยงคืนใช้รถจักรยานยนต์ ประมาณ ๔๐-๕๐ คัน มีทั้งการยิงปืน
และปาหิน เพื่อทดสอบความแม่นยาของตัวเอง ซึ่งมาทาลายทรัพย์สินของทางราชการมันไม่ถูกต้องนะครับ ผมจึง
คิดว่าอยากจะให้มีกฎหมายลงโทษพวกการศึกษาต่าแบบนี้มากๆ หน่อย ให้รู้ว่ามันไม่สมควรจะทาลายทรัพย์สิน
ของทางราชการ สิ่ ง ที่ มั น ท าลายนั้ น เป็ น ภาษีที่ ม าจากราษฎร เพราะฉะนั้น ผมคิ ด ว่า อยากจะให้ ท่า นนายกฯ
ช่วยประสานกับหน่วยงานที่จะต้องควบคุมเยาวชนที่ไปรับรู้ พฤติกรรมแย่ๆ มาจากที่ไหนบ้าง ผมขอฝากไว้ด้วย
ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอี ก
หรือไม่ เชิญ นายสุรชัย ประนมศรี
นายสุรชัย ประนมศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรชัย ประนมศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ด้วยความ
เคารพเป็นอย่างยิ่งนะครับ ผมตัดสินใจอยู่นานว่าผมจะมีความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาอภิปรายในที่ประชุมสภา
อันทรงเกียรติแห่งนีท้ ี่แวดล้อมไปด้วยผู้หลักผูใ้ หญ่ ณ ที่ตรงนีห้ รือไม่ ผมต้องทาหน้าที่นี้เพราะคาว่า “สมาชิกใหม่”
ของผมนั้น วันนีม้ ีสมาชิกทีใ่ หม่กว่าเกิดขึ้นแล้วครับ แต่ถา้ ผมไม่ได้อภิปรายในวันนี้โอกาสก็คงจะผ่านเลยไป ผมก็คง
จะกลับบ้านไปด้วยความเสียดาย ผมมีเวลาอ่านเทศบัญญัติงบประมาณฯ ไม่มากนัก แต่ผมก็ใช้การเปรียบเทียบ
ในการที่จะแสดงศักยภาพการทางานของหน่วยงานจากเอกสารที่เป็นเทศบัญญัติงบประมาณฯ ที่ผ่านมา เราก็
ทราบกัน ดีน ะครั บ ว่า ปีง บประมาณฯ ที่เราจะพิ จ ารณางบประมาณฯ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ เราจะพิจ ารณาในปี
พ.ศ.๒๕๕๔ เราก็เลยไม่มีรายละเอียดที่เป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือการจ่ายจริงของปี งบประมาณฯ ในปี
พ.ศ.๒๕๕๔ เราก็ต้องใช้เทศบัญญัติงบประมาณฯ ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ มาเป็นพื้นฐานในการพิจารณาศักยภาพ
การท างานของหน่ ว ยงาน อยากให้ ท่ า นประธานสั ง เกตเมื่ อ ปี พ.ศ.๒๕๕๓ เราตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยไว้
เป็ น ตั วเลขที่สมควรกับ การบริห ารกิจ การบ้า นเมื อ ง เราตั้งประมาณการรายรับไว้ที่ ๓๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) แต่เราได้รายรับจริง ๓๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)
ซึ่งตัวเลขนี้ถ้าเราพิจารณาเงินอุดหนุนที่คาดไว้ว่าจะได้สูง มากในปี พ.ศ.๒๕๕๓ จานวน ๙๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(เก้าสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) แต่เราได้รับจริงๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณแค่เพียง ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าสิบสี่ล้านบาท
ถ้วน) แต่ตัวเลขรวมของรายได้ของเทศบาลนั้นเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ คือ ๓๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สามร้อยสิบเจ็ด
ล้านบาทถ้วน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าศักยภาพในการจัดหารายได้ของเทศบาลนครลาปาง ยอดเยี่ยมมาก ผมขอชื่นชม
ครับ แต่เราลองพิจารณาจากรายได้ท่เี ราประมาณการไว้ รายได้ท่เี รารับจริง คราวนี้มาสู่สถานการณ์ที่เราใช้จ่าย
จริงๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ เราประมาณการจ่ายไว้ ๓๒๗,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท(สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาท
ถ้วน) แต่เราใช้จา่ ยจริงๆ แค่ ๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สองร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) ดังนั้น ผลต่างระหว่างการ
ประมาณการรายจ่ายกับรายได้ที่รับจริง คือ เหลืออยู่ ๕๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ผมจึงอยาก
ทราบว่าทางฝ่ายบริหารมีนโยบายชัดเจนอย่างไรที่จะใช้เงินจานวนนี้ แต่ในความคิดของผมนั้น คุณภาพของการ
บริหารจัดการนั้น หน่วยงานท้องถิ่นไม่ได้วัดกันที่จานวนเงินสะสม แต่วัดกันที่ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น
นั้น ผมจึงอยากฝากไว้เพื่อที่จะย้อนมาดูตัวเลขในงบประมาณฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ประมาณการไว้ว่าจะได้รับ

- ๑๗ ๓๖๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สามร้อยหกสิบเก้าล้านบาทถ้วน) ผมเกรงว่าเงินช่วยเหลือที่เป็นเงินอุดหนุน มันจะมาไม่ถึง
และเมื่อได้รับงบประมาณมาแล้วเราจะนามาสร้างประโยชน์ให้สังคมได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ ผมอยากฝากความ
เป็ น ห่ ว ง ฝากทั ศ นะของการใช้จ่า ยของหมวดรายละเอี ย ดตามหน่ว ยงาน และที่ผ มเป็ น ห่ ว งคือ รายละเอี ย ด
การใช้ จ่ า ยตามหน่ ว ยงานของกองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ผมอยากให้ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ สั ง เกตดู ว่ า เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณฯ หลายๆ ปี ที่ผ่ า นมาจนถึ ง ปี ง บประมาณฯ พ.ศ.๒๕๕๔ เราถือ ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติแ บบเดิ ม ของ
กองสวัสดิการฯ คือการอุดหนุนชุมชน แต่พอมาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ที่เสนอเข้าสู่สภาแห่งนี้ ปรากฏว่า
เงินอุดหนุนชุมชนจานวน ๔๓ ชุมชนนั้นมันหายไป และเนื่องจากผมทาหน้าที่ติดตามการจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในเขตพื้นที่ของผมเองหลายๆ ชุมชน ผมเห็นถึงความต้องการของประชาชน ความตั้งใจของบรรดาประธาน
และคณะกรรมการชุมชนที่จะทางาน และสร้างความเจริญให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชน ซึ่งผมได้ดูใน
ร่า งเทศบั ญ ญัติง บประมาณฯ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อ งเหล่านี้ เกิด หายไป เราก็ท ราบกันภายในดีว่า มัน หายไป
เพราะอะไรจึงทาให้เกิดความเป็นห่วง และคิดว่าความกล้าหาญ ความสง่างามของฝ่ายบริหารยังมีอยู่หรือไม่ เรียน
ด้วยความเคารพที่ผมแสดงความคิด เห็นเกี่ยวกับ เรื่องเงิน ของกองสวัส ดิการสังคมในวันนี้ ผมไม่ได้รับอาณั ติ
มอบหมายไหว้วานจากใคร ผมพูดจากหัวใจและความรู้สึกสานึกการรับผิดชอบประชาชนในพืน้ ที่ด้วยใจของผมเอง
ด้วยตัวของผมเอง ทาไมครับท่านประธาน ในการจ่ายเงินอุดหนุนของฝ่ายบริหารนั้น ทาไมต้องไปจานนต่อระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นระเบียบที่ขัดแย้งในตัวเองอยู่แล้ว ท่านประธานฯ ครับ สาหรั บหมวดเงินอุดหนุน
ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นสามารถทาได้ถ้าชุมชนเสนอเป็นโครงการหรือเป็นกิจการที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เราจะ
ไปให้ ความสาคัญท าไมกับคาว่า “ต้อ งส่ง เสริมรายได้ ” ขอประทานโทษครับ ท่านประธานฯ ผมมีเวลาเตรีย ม
เอกสารไม่มากนักที่จะหาข้อความให้ชัดเจนขึ้นมาเพื่ อจะเป็นคาตอบว่าทาไมเราต้องเกรงกับระเบียบหรือภาษา
ข้อกาหนดเล็กน้อยของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีความขัดแย้งในตัวเองอยู่ ในระเบียบความว่า “โครงการกิจกรรมที่
ขอรับเงินอุดหนุนซึ่งองค์กรประชาชนขอรับอุดหนุนนั้นจะต้องสามารถสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยมี
ลักษณะแก้ไ ขปั ญ หาความยากจน และส่งเสริม ให้ ป ระชาชนมี รายได้เพิ่ม ขึ้น น าไปสู่การพั ฒนาชุ ม ชนองค์กร
ประชาชนในโอกาสต่อไปด้วยตนเอง” ผมขอเรียนถามท่านประธานฯ ครับ ถ้าโครงการกิจกรรมที่ชุมชนได้เสนอ
เข้ามาแล้วเกิดประโยชน์ มันแสดงออกถึงความเข้มแข็งหรือไม่ และถ้าโครงการของพี่น้องประชาชน เขามาพบปะ
กับพูดคุยกันในชุมชน ทางกระทรวงมหาดไทยหรือว่าพวกเราจะตอบเขาได้หรือไม่ว่าเขาไม่ ได้พูดคุยกันในเรื่อง
การสร้างสรรค์รายได้และความมั่นคง เขาอาจจะคุยกันเรื่องหุ้นทองคาอยู่ก็ได้นะครับ เขาอาจจะรวยหรือมีรายได้
แล้วสร้างความมั่นคงในชุมชน หรือสร้างความเป็นปึกแผ่นเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ท่านประธาน
ครับผมมีความละอายที่เราจะยักยอกเงินอุดหนุนไปไว้ในค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ เพราะในรายละเอียดของ
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ในร่างเทศบัญญัติฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ จะเห็นว่าก็เคยเป็นโครงการต่างๆ ที่ พี่น้องชุมชนเคยเสนอ
เข้าสู่สภา ฝากเรียนถามด้วยครับ รายละเอียดต่างๆ เหล่านี้ที่ท่านหลบเลี่ยงจากเงิ น อุดหนุนมาเป็นค่าใช้สอย
ค่ า ตอบแทน ค่ า จ้ า ง และค่ า วั ส ดุ ท่ า นมี แ นวทางปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนอย่ า งไร ท่ า นเหลื อ ไว้ ซ่ึ ง ความกล้ า หาญ
ความสง่างาม ความต้องการสร้างประชาธิปไตยในชุมชนหรือไม่ ขอกราบขอบพระคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอี ก
หรือไม่ เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ

- ๑๘ นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม
นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมก็ได้ยินจากท่านสมาชิกฯ ที่ได้อภิปรายไปหลายท่าน
ผมจึงคิดว่าโครงการแต่ละโครงการที่ฝ่ายบริหารได้ตั้งงบประมาณฯ ไว้ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ บางโครงการก็สมดุลดี
และบางโครงการก็ยั ง มากเกินไป แต่ผ มอยากจะน าเสนอคือ ประเด็ น แรก ผมมี ความเป็ นห่ ว งชุม ชนในเรื่อ ง
การสร้างสาธารณูปโภค การก่อสร้า งถนน การสร้างท่อระบายน้า ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมเป็นจานวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นชุมชนอื่นและในพื้นที่ของชุมชนนั้นๆ เอง ก็ทาให้เทศบาลฯ ได้รับภารกิจเหล่านี้ที่จะต้องนาไปแก้ไข
ปัญหาต่อไป ผมดีใจที่ท่านนายกฯ ตั้งงบประมาณไว้เพื่อการก่อสร้างท่อระบายน้าที่สามารถรองรับจากเขตนอก
พืน้ ที่ของเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ผมก็อยากเสนออีกประเด็นหนึ่งที่บางชุมชนยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ โดยเฉพาะ
ในถนนหรือในซอย เช่น ชุมชนพระธาตุนาก่วม ถ้าผมจาไม่ผิดน่าจะเป็นซอยที่ ๓ บ้านเลขที่ ๔๙-๕๑ ซึ่งจะเห็นได้
ว่าบริเวณนั้นจะเกิดน้าท่วมขังเป็นประจา ไม่ว่าฝนจะตกเพียงเล็กน้อยก็ตาม ผมได้ไปขอความอนุเคราะห์ กับท่าน
นายกฯ แล้วหลายครั้ง แต่ก็ปรากฏว่ายังไม่มีงบประมาณเพียงพอต่อการซื้อท่อระบายน้ามาบริการ หรือบาบัด
ทุกข์บารุง สุขให้กับประชากรในชุ มชนดัง กล่าวนี้ เพราะฉะนั้นผมจึงอยากขอให้ ท่า นนายกฯ อาจจะช่ว ยเกลี่ย
งบประมาณมาให้บ้างในงบประมาณฯ ปีหน้า และเมื่อสักครู่ที่สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
สะพานรัษ ฎาซึ่ง ปีนี้จ ะจั ด งานครบรอบ ๙๕ ปี ผมมองจากปีที่ผ่า นมานั้น จนถึง ปั จ จุ บั น ก็ยั ง ไม่ มี การตกแต่ ง
โดยเฉพาะในส่วนของใต้สะพานซึ่งเวลาประชาชนหรือนักท่องเที่ยวไปยืนดูอยู่ ข้างใต้สะพานแล้วมันยัง มีคราบ
สกปรกติดอยู่ดูแล้วไม่สง่างามด้วย และอีกเรื่องหนึ่งคือส่วนของโครงสร้างที่รองรับผู้ทรงเกียรติทาไมถึงเอนเอียง
ไปมา ผมคิดว่าจะได้รับความปลอดภัยหรือไม่ ขอฝากท่านนายกฯ ไว้ด้วยถึงแม้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย
เราก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขได้ในโอกาสต่อไปด้วย ประเด็นที่สอง เกี่ยวกับงบประมาณของพิพิธภัณฑ์ที่ต้องการจะ
ทาให้เป็นแหล่งศึกษา แหล่งเรียนรูส้ าหรับประชาชน นักเรียน ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอาจจะสามารถเป็นการ
จุดเด่นหรือเป็นการจุดประกายให้กับเทศบาลฯ ของเรา แต่ผมสังเกตเห็นว่างบประมาณที่เราอนุมัติในสภาไปเมื่อปี
พ.ศ.๒๕๕๒ ถ้าจาไม่ผิด คิดว่าค่อนข้างช้าไปหน่อย อยากให้เร็วกว่านี้นะครับท่านประธาน เพราะว่าประชาชนมี
ความอยากเห็นในส่วนนี้ ผมจึงอยากจะขอเฉลี่ยจากงบประมาณมาให้กับทางด้านสาธารณูปโภคบ้าง และที่สาคัญ
ก็คื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของพนั ก งานหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องเทศบาลฯ จะท าอย่ า งไรให้ เ ทศบาลฯ ของเรามี คุ ณ ภาพ
เจริญก้าวหน้า แต่ต้องอาศัยบุคลากรในเทศบาลฯ ของเรา และเรื่องการสร้างขวัญและกาลังใจก็เป็นปัจจัยที่
สาคัญสาหรับบุคลากรในเทศบาลฯ ของเราด้วยเช่นกัน ผมจึงขอฝากท่านนายกฯ ไว้ด้วย เพราะผมคิดว่าท่าน
นายกฯ เป็นผู้ที่มีความสามารถอยู่แล้วผมก็เคารพนับถือโดยตรง ดังนั้นเรื่องที่กล่าวมานี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ
น้อ ยๆ ที่เ กิด ขึ้นในชุ ม ชนต่างๆ แต่ผ มก็อ ยากจะขอฝากท่า นนายกฯ ไว้ได้ โปรดให้การปรับปรุง แก้ไ ขด้ว ยครับ
ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอี ก
หรือไม่ เมื่อไม่มี ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิก
สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ กท่ า น กระผม นายนิ มิ ต ร จิ ว ะสั น ติ ก าร นายกเทศมนตรี น ครล าปาง ผมขอขอบคุ ณ
ท่านประธานฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้อภิปรายและเสนอความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ความคิดเห็นเหล่านี้
ไม่วา่ จะเป็นความคิดเห็นที่ทา่ นมีต่อการบริหารจัดการก็ดี ความคิดเห็นต่องบประมาณก็ดี หรือแม้กระทั่งข้อสังเกต

- ๑๙ ที่ท่านได้ให้ไว้ ทุกๆ ความคิดเห็นและข้อสังเกตก็ล้วนแต่มีประโยชน์ สิ่งใดที่เราได้รับคาเสนอแนะและข้อสังเกต
ต่างๆ เราได้บันทึกไว้แล้วเพื่อจะนาไปดูแล ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ก็มีบางประเด็น
ที่น่าสนใจและน่าจะได้รับการพัฒนา ที่มาจากความคิดเห็นของสมาชิกฯ หลายๆ ท่าน ผมก็มีความเห็นสอดคล้อง
ว่าในเรื่องของการพยายามในเรื่ องการของเพิ่มรายได้ของเทศบาลเพี่อที่จะมีงบประมาณในการแก้ไขปัญหา
และการบริ ห ารการจั ด การตลอดจนการพั ฒ นาเทศบาลให้ ม ากขึ้ น ซึ่ ง เราก็ มี ข้ อ จ ากั ด อยู่ ห ลายด้ า น คื อ
๑.ด้านรายได้ เพราะในส่วนที่เราจัดเก็บเอง ทั้งภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และรายได้จากทรัพย์สินจริง ๆ
ก็ดี ในจานวนเงินที่เราประมาณการไว้ที่ ๓๖๙,๖๒๒,๓๐๐ บาท(สามร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนสองหมื่นสองพัน
สามร้อยบาทถ้วน) ความจริงแล้วที่ทางเทศบาลฯ สามารถจัดเก็บได้เองมีเพียง ๘๐-๙๐ ล้านเท่านั้นเอง เป็นค่า
ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ แต่มีอีกจานวนหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่
มากเป็นภาษีที่จัดสรรโดยรัฐบาล ที่รัฐบาลจัดเก็บมาจากทั้งประเทศโดยรวม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสุรา ภาษี
สรรพสามิต และภาษีอื่นๆ อีก และยังมีส่วนของเงินอุดหนุน ซึ่งมีอยู่ ๓ ลักษณะ คือ ๑.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คือ
ส่งเงินมาแล้วสั่งให้วา่ ต้องทาอะไร ๒.เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน คล้ายๆ กับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก็คือต้อง
จ่ายเงินตามภารกิจหน้าที่ที่เราต้องทา ๓.เงินอุดหนุนที่เราสามารถใช้ได้ตามอานาจหน้าที่ของเรา และส่วนที่เรา
มีอานาจบริหารจัดการจริงๆ แล้วมีเพียงแค่ ๘๐-๙๐ ล้านบาท เท่านั้นเอง ส่วนใหญ่แล้วเราไม่สามารถควบคุม
หรือบริหารจัดการได้นอกจากคาดคะเนว่าปีนี้ภาษีท่รี ัฐบาลจัดเก็บได้และสามารถจัดสรรให้เราได้มีประมาณเท่าใด
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะจัดเก็บภาษีได้มากน้อยเท่าไหร่ ตามภาวะเศรษฐกิจของแต่ละปี เช่น ปี พ .ศ.๒๕๕๔
แม้ว่าเงินอุดหนุนทั่วไปเราได้รับไม่เต็มที่ ลดลงไปหลายสิบล้าน แต่ข ณะเดียวกันภาษีอากรที่รัฐบาลจัดเก็บได้
เนื่องจากเศรษฐกิจดี แล้วจัดสรรคืนมาให้แก่ทอ้ งถิ่นก็มีมากขึ้น ให้สถานะการเงินการคลังของเราไม่ลาบากมากนัก
สาหรับ ที่เ ราจัด เก็บเองนั้น เราก็เข้าใจว่า ในฐานภาษีเดิม อาจจะขยายฐานภาษีไ ด้บ้าง อาจจะเก็บ ได้มากขึ้น
และทั่วถึงขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายได้อื่นๆ ที่เราไม่ได้ดูแล แต่ปล่อยให้เป็นไปตามยะถากรรม เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ หรือแม้กระทั่งกิจการที่เทศบาลทาเอง แต่ว่าประสบปัญหาไม่คุ้มทุน ขาดทุน เช่น
การบริหารจัดการตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดเทศบาล ๑ , ตลาดเทศบาล ๒ , ตลาดเทศบาล ๓ หรือแม้แต่ที่ของ
การรถไฟที่เทศบาลทาการเช่าอยู่ แล้วจัดให้เป็นตลาดอาหาร เราได้คานวณดูแล้วว่าค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการตลาด ไม่ว่าเงินเดือนของคนที่ไปเก็บ เป็นรายเดือนรายวัน ค่ารักษาความสะอาด ค่าไฟฟ้า ความดูแ ล
ความปลอดภัย ค่าเช่า ซึ่งเป็นค่าใช้จา่ ยจานวนไม่น้อยเลยถ้าเทียบกับรายได้ท่เี ราได้จากการจัดเก็บค่าแผงในตลาด
เป็นรายวันก็ได้น้อยมากไม่คุ้มกับต้นทุนที่ทาอยู่ ในส่วนนี้เราพิจารณาแล้วว่าเทศบาลไม่ใช่หน่วยงานที่จัดเก็บ
รายได้ท่มี าจากกองคลังกองเดียวที่มีหน้าที่จัดเก็บรายได้ของเทศบาล แต่จะเป็นหน่วยงานเกือบทุก หน่วยงานของ
เทศบาลที่เกี่ยวข้องกับรายได้ แม้กระทั่งสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติท่อี ภิปรายเรื่องป้ายโฆษณาต่างๆ นั่นก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของรายได้เช่นกัน ฉะนั้นไม่ได้อยู่ท่กี องคลังแต่อยู่ท่สี านักปลัดเทศบาลเป็น ผู้บริหารจัดการ หรือจะเป็นค่าปรับของ
เทศกิจ ค่าขอใบอนุ ญาตก่อ สร้างอาคารอื่น ๆ ของสานักการช่า ง ค่าธรรมเนียมอนุญ าตเปิดร้านอาหารของ
กองสาธารณสุขฯ ฉะนั้นตั้งแต่ปีงบประมาณฯ นี้เราจึงได้ปรับเปลี่ยนรายได้และผลประโยชน์ของเราใหม่ โดยนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรายได้แ ละทรัพย์สินทั้งหมดมาตั้งเป็นคณะทางานร่วมกัน เรียกว่า “คณะทางานกลุ่ม
เศรษฐกิจ” หรือ “Cluster ทางเศรษฐกิจ” เพื่อพินิจพิเคราะห์วิเคราะห์ตัวเลข สารวจดูผลประกอบการทุกชนิด
ของเทศบาลที่รับผิดชอบอยู่ และหาวิธีที่จะบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เราเชื่อว่าโดยวิธีการบริหารจัดการ

- ๒๐ ดังกล่าวนี้ จะสามารถที่จะเพิ่มรายได้ขึ้นมากกว่าประมาณการไว้ในประมาณการรายได้ปี พ.ศ.๒๕๕๕ สาหรับ
เรื่องภาษีอากรนั้นเราก็จะเห็นว่าเมืองลาปางมีการขยายตัวมากขึ้น มีธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
ขนาดย่อม และขนาดใหญ่ ซึ่งเราเชื่อว่าประมาณการของปีนี้ และปีต่อๆ ไป จะสามารถจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษี
ที่ดิน ภาษีธุรกิจต่างๆ ที่กาลังเกิดขึ้นมาในเขตเทศบาลได้มากขึ้น ฉะนั้นเราจึงจะสามารถมีงบประมาณในการ
บริหารการจัดการเพิ่มขึน้ เราก็พยายามทาในทุกๆ สิ่งที่จะคิดหารายได้และทาให้รายจ่ายมีประสิทธิภาพที่สุ ด คือ
ถ้าต้องจ่ายไปก็ต้องเกิดผลประโยชน์สูงสุด และสามารถตรวจสอบได้ถูกต้อง ก็เป็นเรื่องที่ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ
ได้สบายใจว่าเราพยายามที่สุดเพื่อจะบริหารจัดการงบประมาณของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ แต่ส่วนที่จะต้อง
ให้ความสนใจคือที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้แสดงความกล้าหาญอย่างเด็ดเดี่ยวในการอภิปรายในสภานี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ในส่วนนี้ข้อเท็จจริงก็คือ ประเด็นหนึ่ง เงินที่อุดหนุนชุมชนไปชุมชนละ
๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ก็เป็นนโยบายของผมที่เกิดขึ้นมาตั้งปี พ.ศ.๒๕๔๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ
ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ยั่งยืน สามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง คิดเอง แก้ไขปัญหาเอง ทาเอง
และพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่ตนเองสามารถจะทาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องร้องขอเทศบาลให้ไปดาเนินการ ซึ่งส่วนนี้
สอดคล้ อ งกั บ การให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการชุ ม ชนๆ ละ ๙ คน โดยไม่ เ ลื อ กตั้ ง ประธานชุ ม ชน
เพราะวัตถุประสงค์จริงๆ ของการจัดตั้งชุมชนนั้นก็เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนั ก มีสานึกว่าชุม ชนของเราเอง
เป็นของเรา เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสานึกเป็นหลักว่า ชุมชนของเราจะเป็นสุข ชุมชนของเราจะน่าอยู่ ชุมชน
ของเราจะสามารถที่จะป้องกันสิ่งชั่วร้ายเข้ ามาได้ ชุมชนของเราสามารถใช้ ทรัพยากรในชุมชนให้ดีที่สุด ดังนั้น
ชุมชนจึงต้องคิดเอง ทาเอง แก้ไขปัญหาเอง และพัฒนาเองในส่วนที่ชุมชนสามารถจัดการได้ คณะกรรมการ ๙ คน
ที่มาจากการเลือกตั้ง มาจากหลักการที่ว่า เทศบาลของเรานั้นมีหน่วยงานสาคัญๆ อยู่ ๘ หน่วยงาน ยกตัวอย่าง
เช่ น กองสาธารณสุ ข ฯ เป็ น เรื่ อ งสุ ข ภาพ, ส านั ก การศึ ก ษาเป็ น เรื่ อ งเด็ ก เยาวชน และวั ฒ นธรรม, ส านั ก
ปลัดเทศบาล เรื่องความสงบ ความเป็นระเบียบร้อยในชุมชน, กองสวัสดิการก็ดูแลเรื่องคนทุกข์ยาก คนถูกทิ้ง
ขว้า ง คนชรา หรือการส่ง เสริม อาชีพ ฉะนั้น คณะกรรมการชุ มชนทั้ง ๙ คน จะมีห น้า ที่ใ นแต่ล ะฝ่า ยคล้า ยๆ
กับเทศบาล คือ ฝ่ายสาธารณสุขฯ ฝ่ายการคลังหรือการเงิน ฝ่ายความสงบเรียบร้อยหรือความปลอดภัย เป็นต้น
เราให้มีการประสานงานกับทางเทศบาลได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งก็ทามาหลายปีทุกๆ อย่างก็ดูดี ส่วนชุมชนก็สามารถ
ทางานของเขาได้ค่อนข้างดี แต่ว่าในประเด็นที่เกิดขึ้น ประการแรก คือ ชุมชนต้องมีความวุ่นวายและยุ่งยากมาก
ในการจัดทาโครงการต่างๆ ซึ่งงบประมาณนั้นมาจากรัฐบาล งบประมาณของเทศบาล และงบประมาณของ
เทศบาลก็ได้มาจากภาษีของพี่น้องประชาชน ทั้งค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ก็เป็นเงินทุกบาททุกสตางค์
ของพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นการใช้เงินของประชาชนในรูปแบบงบประมาณของรัฐบาล จึงจะต้องมีระเบียบ
และวิธีการการทางานที่ต้องกาหนดไว้ ไม่ใช่ว่าเราอุดหนุนให้กับชุมชนจานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ชุมชนก็จะมีอิสระ Freehand ที่จะสามารถทาอะไรก็ได้ แต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปจากเทศบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐบาล จะต้องถูกตรวจสอบเป็นประจาปีทุกปีโดยสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือที่เรียกว่า “สตง.”
ซึ่งตรวจโดยไม่ได้สนใจว่าเงินจานวนนีส้ ามารถใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเท่าไหร่ตามนโยบายของใคร แต่สนใจแค่ว่า
ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนดไว้หรือไม่ หรือได้เขียนโครงการหรือไม่ แต่ลักษณะของโครงการจะถูกต้องหรือไม่ก็
ไม่สนใจ สตง. จะเอากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการเป็นตัวหลักในการตรวจสอบ ถ้าเราจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตาม
หนังสือสั่งการก็จะต้องเรียกเงินคืน และจะต้องสอบสวนผู้จ่ายเงิน หรือสอบสวนวินัยข้าราชการ จะมีโทษตั้งแต่

- ๒๑ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ ลดเงินเดือน ให้ออก ปลดออก และไล่ออก ในฐานะที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ประการที่สอง คือ เมื่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบตามหนังสือสั่งการ เงินที่จ่ายไปทั้งหมดก็จะต้องถูกเรียกเงินคืน
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เป็นความยุ่งยากของชุมชน ชุมชนก็บน่ ๆ ว่า กว่าจะขอเบิกเงินได้ กว่าจะขอใช้เงินได้นั้น เรื่องมาก
ยุ่งยาก ชุมชนก็ไม่ใช่มีเงินเดือนแล้วจะต้องมาทางานหนักแบบนีไ้ ม่ไหว ยกตัวอย่างเช่น เมื่อหนังสือสั่งการให้เราทา
แบบนี้ แล้วเราก็แสดงความกล้าหาญว่าไม่ทา ให้มันรูไ้ ป ผมก็ไม่คดิ ว่าความกล้าหาญที่จะเอาหัวชนกาแพง หรือว่า
ความกล้าหาญที่จะวิ่งออกไปสู้กับศึกสงครามโดยที่ไม่มีอาวุธเลย ก็จะเป็นความกล้าหาญที่ชาญฉลาดหรือไม่
เพราะถ้าข้าราชการไม่อยากทา ชุมชนก็ไม่อยากทา เมื่อทาโครงการเสร็จก็ต้องทารายงานสรุปด้วย มีเอกสาร
หลักฐาน มีใบสาคัญรับ-จ่าย เช่น ไปซื้อผักมา ๒๕ บาท ก็ต้องมีใบสาคัญจ่ายว่าไปซื้อผักมาจากที่ไหน จากแม่ค้า
ที่ไหน ก็ไปเขีย นของปลอมมาอะไรต่อมิอ ะไร ชุมชนก็เลยบอกว่ามีความยุ่งยาก ท าไมไม่ทาให้มีความง่ายขึ้น
สาเหตุที่เราทาไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ได้เป็ นอาเสี่ย เจ้าของธุรกิจ การค้าของเราคนเดี ย ว แล้วถ้าเราท าไปแล้ว
ผลกระทบที่เกิดขึ้น กับข้าราชการประจาเป็นอย่างไร หรือกับผู้ที่นาเงินไปใช้จ่ายจะเป็นอย่างไร และเราจะไป
กล้าหาญเพื่ออะไร เราไม่ได้ต้องการความเป็นวีรบุรุษ ความกล้าหาญเราไม่จาเป็นต้องใช้หรอกครับ แต่สิ่งที่จาเป็น
จะต้อ งใช้นั้ น ก็ คือ การมี เหตุ มี ผ ล ความสามารถในการบริห ารการจั ด การ และความชาญฉลาดในการคิ ด
ความกล้าหาญในการที่จะเป็นวีรบุรุษ ความกล้าหาญที่จะทาให้ได้รับคะแนนนิยม ก็มีคนเพียงไม่ก่ีคนใช้และผมก็
ไม่เคยเห็นว่าความกล้าหาญเหล่านีจ้ ะประสบความสาเร็จและยั่งยืน เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ข้ขี ลาดถึงขนาดที่จะต้อง
มาหลบเลี่ยงระเบียบเพื่อที่จะเอาไปจัดสรรเงิน และเงินทุกบาททุกสตางค์ ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท(สี่ล้านสามแสนบาท
ถ้วน) ยังอยู่ครบถ้วนทุกประการ สาหรับงานประเพณีรดน้าดาหัว เรื่องกีฬาชุมชน เราไม่เคยมีโครงการอะไรที่
แตกต่างนอกเหนือจากนี้ เราจึงเปลี่ยนวิธีการจัดงบประมาณใหม่ ชุมชนก็ได้จานวนเงินเท่าเดิม แล้วชุมชนก็ทา
กิจกรรมเดิมๆ ทั้งหมด นาตัวเลข ข้อมูลทั้งหมดมาดูแล้วก็ให้งบประมาณตามนั้น เงินก็ได้ ความจุกจิกจู้จี้ในการ
เขียนโครงการก็ไม่ต้องทา ข้าราชการก็ทางานด้วยความเต็มใจ ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย นี่ต่างหากที่
เป็นการคิดที่ชาญฉลาด และความสามารถในการบริหารจัดการโดยไม่ต้องความกล้าหาญแต่อย่างใด อย่างไรก็
ตามสิ่งต่างๆ ที่ได้อภิปรายมา ก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น สภาแห่งนี้เป็นสภาที่ทรงเกียรติ เป็นผู้แทนของประชาชน
ดังนั้น ความคิดเห็นของสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นของประชาชน การอภิปรายและการแสดง
ความคิดเห็นนั้นก็แสดงออกด้วยความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งผมเคยพูดเสมอว่าผมภูมิใจสมาชิกสภาฯ ชุดนี้มากที่สุดในชี วิต
การเมืองของผม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๗ จนถึงปัจจุบันนี้ สมาชิกสภาฯ ชุดนี้มีความภูมิใจ มีความเป็นอิสระ มีความ
คิดเห็นที่หลากหลาย มีบทบาทที่ชัดเจน มีความใกล้ชิดกับประชาชน สามารถแยกการเมืองออก มีการบริหารการ
จัดการ มีการทางานร่วมกับประชาชน และการบริการประชาชนก็สามารถแยกออกได้ชัดเจนมาก ผมมีความภูมิใจ
มาก ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่
เมื่อไม่มี ผมจะปิดการอภิปรายและขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (วาระที่ ๑) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึน้ มติเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (วาระที่ ๑)

- ๒๒ นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปก่อนที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติ และกาหนดระยะเวลาการแปรญัตติ ผมอยากให้ท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงถึงระเบียบการประชุม
ในเรือ่ งนีใ้ ห้ทา่ นสมาชิกฯ ได้ทราบโดยสังเขปก่อน เชิญท่านเลขานุการสภาฯ
นายเฉลิม แก้วกระจ่าง เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาฯ และท่าน
สมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน หลัง จากที่สภาแห่งนี้ได้ลงมติ รับหลักการไปแล้ว การประชุ มครั้งต่อไปจะเป็ น
การประชุมในขั้ นตอนการแปรญัตติ ก่อนที่จะถึง การประชุม ครั้งต่อไปนั้น ผมขอเรีย นชี้แจงเกี่ย วกับระเบีย บ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ได้บัญญัติหลักการไว้ว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ” ประกอบกับ
ข้อ ๔๙ ความว่า “ญั ต ติร่า งข้อ บั ญ ญั ติที่ ส ภาท้อ งถิ่น ลงมติรั บ หลั ก การแล้ว ถ้ า จะต้ อ งส่ง ให้ คณะกรรมการ
แปรญั ต ติ พิ จ ารณา ให้ ป ระธานท้ อ งถิ่ น ส่ ง ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ค ณะกรรมแปรญั ต ติ พิ จ ารณาโดยละเอี ย ด
และที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญั ต ติ ต่ อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ด้ ว ย ”
เพราะฉะนั้น จะมีประเด็นที่จะต้องให้ทา่ นประธานสภาได้นาปรึกษาต่อที่ประชุมสภาแห่งนีร้ วมทั้งสิน้ อยู่ ๔ ประเด็น
คือ ประเด็น ที่หนึ่ง ตามข้อบั งคับข้อที่ ๑๐๓ คือ สภาเทศบาลจะตั้งคณะกรรมการแปรญัต ติร่างเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕ จะตั้งคณะกรรมการจานวนกี่คน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามแต่ไม่เกิน
เจ็ด คน ประเด็นที่สอง คือ จะเลือกสมาชิกสภาฯ คนใดบ้า งให้ เป็น คณะกรรมการแปรญัต ติ ประเด็น ที่สาม
ตามข้อบั ง คับ ข้อ ที่ ๔๙ คือ กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญั ตติต่อ คณะกรรมการแปรญัต ติ ต้องกาหนดว่า
มีจานวนกี่วัน ประเด็นที่สี่ คือ กาหนดระยะเวลาในการพิจารณาคาแปรญัตติท่ีเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ดังนั้นผมจึงเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ปรึกษาต่อที่ประชุมแห่งนี้ ทั้งสี่ประเด็นนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปผมขอท่านสมาชิกฯ ได้เสนอ
ระยะเวลาการแปรญัตติ และเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจานวนกี่ท่าน เชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ
นายกิตติ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม
นายกิตติ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน ๕ ท่าน
โดยมีระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน ๕ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๐
สิงหาคม ๒๕๕๔
นายประสิ ท ธิ์ หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จะมี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใดเสนอ
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง
มติที่ประชุม ที่ประชุม มีมติเห็ นชอบให้ มีระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัต ติ
จ านวน ๕ วั น คื อ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๖ – ๒๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ และมี ส มาชิ ก สภาฯ เป็ น คณะกรรมการ
แปรญัตติ จานวน ๕ ท่าน
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปคณะกรรมการแปรญัตติจะใช้
ระยะเวลาในการพิจารณาคาแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน เชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ

- ๒๓ นายกิตติ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม
นายกิตติ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอเสนอระยะเวลาในการพิจารณาคาแปรญัตติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติ มีจานวน ๒ วัน คือ วันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีระยะเวลาในการพิจารณาคาแปรญัตติของคณะกรรมการ
แปรญัตติ จานวน ๒ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล
ที่จะทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน ๕ ท่าน เชิญ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม
นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ นายนพดล ผดุงพงษ์ ทาหน้าที่เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง จะมีส มาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็ น
อย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายนพดล ผดุงพงษ์
ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ โปรดยกมือขึน้ มติเสียงข้างมาก
มติที่ประชุม ที่ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ว ยเสี ย งข้ า งมากเห็ น ชอบให้ นายนพดล ผดุ ง พงษ์ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕ คนที่ ๑
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล
ที่จะทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ เชิญ นายจรูญ เติงจันต๊ะ
นายจรูญ เติงจั นต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม
นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ทาหน้าที่เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง จะมีส มาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็ น
อย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ จ่าสิบเอกสมบูรณ์
บรรจงจิตต์ ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ โปรดยกมือขึน้ มติเสียงข้างมาก
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ทาหน้าที่
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕ คนที่ ๒
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล
ที่จะทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง เรียนท่า นประธานสภาที่เคารพ
ข้าพเจ้า นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ นายสันติ เขียวอุไร ทาหน้าที่
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓

- ๒๔ นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง จะมีส มาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็ น
อย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายสันติ เขียวอุไร
ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ โปรดยกมือขึน้ มติเสียงข้างมาก
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ ว ยเสี ย งข้ า งมากเห็ น ชอบให้ นายสั น ติ เขี ย วอุ ไ ร ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕ คนที่ ๓
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล
ที่จะทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ เชิญ นางอวยพร พรรัตนพิทักษ์
นางอวยพร พรรัตนพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน
นางอวยพร พรรัตน์พิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ นายสุรชัย ประนมศรี ทาหน้าที่เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่าง
อื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายสุรชัย ประนมศรี
ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ โปรดยกมือขึน้ มติเสียงข้างมาก
มติที่ประชุม ที่ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ ว ยเสีย งข้า งมากเห็ น ชอบให้ นายสุรชั ย ประนมศรี ท าหน้า ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕ คนที่ ๔
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล
ที่จะทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ ไ พบูลย์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง เรีย นท่า นประธานสภาที่เ คารพ
กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ นายพิทักษ์ แสนชมภู ทาหน้าที่
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่าง
อื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายพิทักษ์ แสนชมภู
ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ โปรดยกมือขึน้ มติเสียงข้างมาก
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายพิทักษ์ แสนชมภู ทาหน้าที่เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕ คนที่ ๕
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สภาแห่ งนี้ไ ด้ เลือกสมาชิกสภาฯ
ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน ๕ ท่าน คือ
๑.นายนพดล ผดุงพงษ์
๒.จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
๓.นายสันติ เขียวอุไร
๔.นายสุรชัย ประนมศรี
๕.นายพิทักษ์ แสนชมภู
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งสมาชิกสภาฯ จานวน ๕ ท่าน ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
สามัญ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติของสภาเทศบาลนครลาปาง (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕) ได้แก่

- ๒๕ ๑.นายนพดล ผดุงพงษ์
๓.นายสันติ เขียวอุไร
๕.นายพิทักษ์ แสนชมภู

๒.จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
๔.นายสุรชัย ประนมศรี

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เป็นอันว่า ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ค้างพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ อยู่นั้น ในโอกาสนี้ ผมขอ
กาหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๔ ในวันที่
๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ที่ประชุม
รับทราบ กาหนดการนัดประชุมฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี
๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติเรื่องอื่นๆ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอญัตติ
อื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ในนามของสภาเทศบาลขอกราบขอบคุณ นายบุญทวี ฉิมพลี ย์
ท้องถิ่นจังหวัดลาปาง สื่อมวลชน และประธานชุมชน ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน ที่ได้ร่วมการประชุมวันนี้ ในนาม
ของสภาเทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

...............................................................
(นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง

...................................................................
(นายเฉลิม แก้วกระจ่าง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง

