
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  คร้ังท่ี ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๔ 

วันจันทร์ที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

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

รายนามผู้เข้าประชุม 

 ๑.นายประสิทธิ์ หรรษห์ิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๒.น.พ.วัฒนา วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภา เทศบาลนครล าปาง

 ๓.นายอนุกูล ศิรพิันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๔.นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 ๕.นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๖.นายสุรชัย ประนมศร ี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๗.นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 ๘.นายกติติ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๙.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 ๑๐.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๑.รอ้ยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๒.นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๓.นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๔.นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๕.นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๖.นายสุทัศน์ พุทธวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๗.นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๘.นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๙.พันตรวีิชานนท์ แดงสรอ้ย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๒๐.นางสาวขัตติยา ส าเภาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 ๒๑.จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๒๒.นายสมชาย   ดังควัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๒๓.นางอวยพร พรรัตนพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  
 

ผู้ไม่มาประชุม 

 ๑.นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง(ลากจิ) 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑.นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 ๒.นายประเสรฐิ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 ๓.นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 ๔.นายมนัส วงษ์ชาญศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 ๕.นายเกษม แช่มชอ้ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 ๖.นายกติติพงศ์ จิรเมธาธร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 ๗.นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ เลขานุการนายกเทศมนตรฯี 

 ๘.นายเฉลิม แกว้กระจ่าง ปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 ๙.นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง  

 ๑๐.นายชนวน จิรจรัสตระกูล รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๑.นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๒.นายจ าเนียร ทองกระสัน ผอ.ส านักการช่าง   

 ๑๓.นางสาวสิริวัลย์ เจรญิกจิ ผอ.กองคลัง 

 ๑๔.นางวรรณศรี อินทราชา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

   รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 

 ๑๕.นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 ๑๖.นายพงคก์ร รัตนประเวศน์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 ๑๗.นางสาวสุนี อนงคณะศักดิ ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

 ๑๘.นายสวัสดิ์ แกว้กระจ่าง ผอ.ส่วนการโยธา 

 ๑๙.นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค ์ ผอ.ส่วนชา่งสุขาภิบาล  

 ๒๐.นางสุพัตรา จันทรศ์รี (แทน)ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

 ๒๑.นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓   

 ๒๒.นางยุพิน ตังคธาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๔ 

 ๒๓.นางประนอม สายโกสุม ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๕ 

 ๒๔.ว่าที่ ร.ต.วงคเ์ทวัญ ณ ล าพูน ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๖ 

 ๒๕.ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บรหิาร 

 ๒๖.นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกจิการสภา 

 ๒๗.นางรุง่ทิพย์ กุลโมรานนท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 ๒๘.นางเบญจวรรณ จนิตนพงศ์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 ๒๙.นางปนัดดา เกตุเทศ หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์ฯ 

 ๓๐.นางวิไล วงศ์พรม หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป  

 ๓๑.นายวสันต์ สุวรรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา  

 ๓๒.นางพัชนิดา สุวรรณจักร นักวชิาการคลัง ๗ ว. 
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 ๓๓.นางเบญญาภา ต้นกันยา นักวชิาการประชาสัมพันธ์ 

 ๓๔.นางสาวฤทัยรัตน์ สุทธิพงศ์ หัวหน้างานเลขานุการผู้บรหิาร 

 ๓๕.นางสาวญาดา ณ วงคจ์ันทร์ เจา้หน้าที่วเิคราะห์นโยบายฯ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 
 

นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา  เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ ดิฉัน  

นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  เมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุม ประกอบกับทาง 

ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ของเทศบาลนครล าปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว และได้เวลาตามก าหนด 

นัดหมาย ในการนี้ขอกราบเรียนเชิญ นายประสิทธิ์  หรรษห์ิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ได้จุดธูป เทียน 

บูชาพระรัตนตรัย และท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในคร้ังนี ้ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญคะ่ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   วันนี้สภาเทศบาลนครล าปาง 

ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๑ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  

ในนามสภาเทศบาลนครล าปาง ขอต้อนรับนายบุญทวี ฉิมพลีย์ ท้องถิ่นจังหวัดล าปาง  และแขกผู้มีเกียรติ 

สื่อมวลชน คณะกรรมการชุมชนที่ได้ให้เกยีรติเขา้มารว่มฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในครั้งนี้ด้วยความ

ยินดียิ่ง  
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

๑.๑ เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายจาตุรงค์  พรหมศร  

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรคสอง 

นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ เรื่อง 

เลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน นายจาตุรงค์  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๑ ประจ าปีพุทธศักราช  

๒๕๕๔ ในคร้ังนีม้ีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ขอลากิจ คือ นายจาตุรงค์  พรหมศร  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 

มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางกลับภูมิล าเนา จึงท าให้ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ดังนั้น  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรคสอง ได้ก าหนดไว้ว่า “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น

หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภา

ท้องถิ่น หรือข้าราชการ หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

สภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้น าความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ” ดังนั้น ในการเลือกตั้งเลขานุการสภาฯ จ านวนหนึ่งคน 

เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมครั้งนี้ ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้เสนอรายชื่อ สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อบุคคล 

เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ ขอเชิญ  นายนพดล  ผดุงพงษ์ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม  

นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ นายเฉลิม  แก้วกระจ่าง  ปลัดเทศบาล  

เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง 

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอเป็นมติที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ  

ขอได้โปรดยกมือขึน้ 

มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายเฉลิม  แก้วกระจ่าง  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการสภาฯ เฉพาะการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ขอเชิญ นายเฉลิม  แก้วกระจ่าง 

ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ เฉพาะในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี

พุทธศักราช ๒๕๕๔  คร้ังนี ้ เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

 นายเฉลิม  แก้วกระจ่าง  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

และสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกทา่น กระผม นายเฉลิม  แกว้กระจ่าง  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออ่านประกาศของสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 
 

ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชมุสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าป ี๒๕๕๔ 

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

  ตามประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง  เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๕๔ และ

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๕๕  ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๔ มีก าหนด ๓๐ วัน เร่ิมต้นตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ดังความแจ้งแล้วนั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่  ๑๓)พ.ศ .๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล 

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๔ มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ 

    ประสิทธิ์  หรรษห์ิรัญ 

(นายประสิทธิ์  หรรษห์ิรัญ) 

      ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ท าหน้าที่  

ในการประชุมครัง้นีต้่อไป ขอเรียนเชิญครับ 
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๑.๒ เรื่อง  การกล่าวปฏิญาณตนในการเข้ารับต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กรณี  

นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ ได้รับเลอืกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง แทนต าแหน่งท่ีว่างลง 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้อ ๑.๒ เรื่อง 

การกล่าวปฏิญาณตนในการเข้ารับต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กรณี นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ 

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่างลง ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง แจ้งให้เทศบาลนครล าปาง ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

เขตเลือกตั้งที่ ๑ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น ผลการเลือกตั้งสมาชิก

สภาเทศบาลฯ ดังกล่าว คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในการ

ประชุมคร้ังที่  ๗๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๕๔ และประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เขตเลือกตั้งที่ ๑ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) จ านวน ๑ คน  ได้แก่ นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ (ตามหนังสือส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง ที่ ลต(ลป) ๐๗๐๒/๑๐๙๗  ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

เรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เขตเลือกตั้งที่ ๑) ในโอกาสนี้กระผมขอ 

เรียนเชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางผู้อาวุโสสูงสุด ให้เกียรติประดับ

เครื่องหมาย และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปางคนใหม่ด้วยครับ ขอเรียนเชิญครับ 

ในการนี้เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๑๗  กอ่นเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องกล่าวปฏิญาณตนต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ 

ขอเรียนเชิญ  นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ 

นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนประธานสภาที่เคารพ ข้าพเจ้า  

นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ในฐานะผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลนคร

ล าปาง  ขอปฏิญาณตนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  ไว้ว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย  ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น  และปฏิบัติหน้าที่  

ตามความเห็นของตนโดยบรสิุทธิ์ใจ  ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในนามของสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขอต้อนรับด้วยความยินดีอย่างยิ่งกับ นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์  ซึ่งท่านได้เข้าด ารงต าแหน่งสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปางโดยสมบูรณแ์ล้ว 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

๑.๓ เรื่อง  การประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) เทศบาลนครล าปาง 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้อที่ ๑.๓ เรื่อง 

การประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) เทศบาลนครล าปาง ซึ่งส่งเป็นเอกสารให้กับสมาชิกฯ 

ได้รับทราบแล้วเรยีบรอ้ยครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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๑.๔ เรื่อง  แนะน าพนักงานเทศบาลท่ีด ารงต าแหน่งใหม่ ณ เทศบาลนครล าปาง 

นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้อที่ ๑.๔ เรื่อง

แนะน าพนักงานเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งใหม่ ณ เทศบาลนครล าปาง ดังนี้ 

๑.นายเฉลิม  แก้วกระจ่าง  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล  ด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓

การศึกษา  ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง   และระดับ

ปรญิญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒.นายชนวน  จิรจรัสตระกูล  ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาลนครล าปาง  ด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่  ๔  

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔  การศึกษา  ระดับปรญิญาตร ีนิติศาสตรบ์ัณฑติ จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง  และระดับ

ปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ จากมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

๓.นางสาวอุษา  สมคิด  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา   ด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่  ๑ 

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔  การศึกษา ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา จากมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทร์วิโรฒ จังหวัดพิษณุโลก  และระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  

จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งในวันนีท้่านไม่ได้เข้าร่วมประชุม เพราะติดราชการ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒  

ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕๕๔  วันจันทร์ท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    ระเบียบวาระที่  ๒  ข้อที่ ๒.๑  

เรือ่ง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕๕๔  

วันจันทรท์ี่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ จะมีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ขหรือไม่ เมื่อไม่มีผูใ้ดขอแกไ้ข ผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 

ประจ าปี  ๒๕๕๔ เมื่อวันจันทรท์ี่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ขอได้โปรดยกมือขึน้ ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕๕๔  วันจันทรท์ี่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   ญัตติเรื่อง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง (วาระที่ ๑) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเรื่อง  

ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในวาระที่ ๑ เชิญฝา่ยบรหิาร 

นายนิมติร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาฯ 

ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผมนายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร 

จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลนครล าปางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น โอกาสนี้  
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คณะผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ

แนวนโยบายด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังต่อไปนี ้

สถานะการคลัง 

 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ประกอบด้วย 

ก.  ด้านรายรับ 

ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  เทศบาลได้ประมาณการรายรับไว้ท้ังสิ้น  

๓๖๙,๖๒๒,๓๐๐  บาท  โดยจ าแนกตามหมวดรายได้  ดังนี้ 

 หมวดภาษีอากร ๒๕๓,๔๓๐,๐๐๐ บาท 

 หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับและใบอนุญาต ๑๖,๘๖๙,๐๐๐ บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน ๙,๕๐๑,๕๐๐ บาท 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑,๖๒๗,๐๐๐ บาท 

 หมวดเงนิอดุหนนุทั่วไป ๘๓,๖๙๔,๘๐๐ บาท 
 

 ข. ด้านรายจา่ย 

  ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 

๓๖๙,๖๑๕,๐๐๐  บาท  โดยจ าแนกตามหมวดรายจา่ย  ดังนี ้

 รายจ่ายงบกลาง ๑๘,๙๖๒,๐๐๐ บาท 

 หมวดเงินเดอืนและคา่จ้างประจ า ๑๑๘,๐๖๗,๔๓๐ บาท 

 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑๕๔,๓๔๕,๙๗๐ บาท 

 หมวดค่าสาธารณูปโภค ๑๑,๑๐๗,๖๐๐ บาท 

 หมวดรายจ่ายอื่น ๓๖๐,๐๐๐ บาท 

 หมวดเงินอุดหนุน ๑๔,๙๖๒,๒๐๐ บาท 

 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๕๑,๘๐๙,๘๐๐ บาท 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕ 

ของเทศบาลนครล าปาง  อ าเภอเมอืงล าปาง  จังหวัดล าปาง 

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

หลักการ 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  ยอดรวม ๓๙๔,๙๗๙,๔๔๐ บาท 

ประกอบด้วย     

งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ยอดรวม ๓๖๙,๖๑๕,๐๐๐  บาท 
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แยกรายละเอียดตามแผนงานได ้ ดังนี ้    

ด้านบริหารท่ัวไป ประกอบด้วย    

 ๑. แผนงานบรหิารงานทั่วไป ยอดรวม    ๖๓,๕๐๐,๕๓๐  บาท 

 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม  ๑๕,๗๐๘,๕๗๐  บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม ประกอบด้วย    

 ๑. แผนงานการศึกษา  ยอดรวม   ๗๐,๓๐๕,๘๘๐  บาท 

 ๒. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม   ๑๘,๙๒๖,๗๓๐  บาท 

 ๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม      ๔,๔๙๙,๑๘๐ บาท 

 ๔. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม ๑๓๓,๘๑๓,๖๒๐  บาท 

 ๕. แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม      ๖,๒๖๑,๗๔๐  บาท 

 ๖. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ ยอดรวม   ๑๘,๑๗๐,๖๔๐  บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ ประกอบด้วย    

 ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม   ๑๕,๕๙๔,๗๖๐  บาท 

 ๒. แผนงานการพาณิชย ์ ยอดรวม     ๓,๘๗๑,๓๕๐  บาท 

ด้านการด าเนินงานอื่น  ประกอบด้วย    

 ๑. แผนงานงบกลาง  ยอดรวม    ๑๘,๙๖๒,๐๐๐  บาท 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ยอดรวม   ๒๕,๓๖๔,๔๔๐ บาท 

งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม ๒๒,๔๕๐,๖๒๐  บาท 

 ๑. แผนงานการพาณิชย ์ รวม ๑๙,๔๑๖,๐๒๐  บาท 

 ๒. แผนงานงบกลาง  รวม ๓,๐๓๔,๖๐๐  บาท 

งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ยอดรวม ๒,๙๑๓,๘๒๐ บาท 

 ๑. แผนงานการพาณิชย ์  รวม ๒,๗๖๑,๒๐๐ บาท 

 ๒. แผนงานงบกลาง  รวม ๑๕๒,๖๒๐ บาท 

เหตุผล 

               เพือ่ใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเสนอร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  

เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาเหน็ชอบต่อไป 

 
 

 -----------------------------  
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ร่าง 

เทศบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ของเทศบาลนครล าปาง  อ าเภอเมอืงล าปาง  จังหวัดล าปาง 

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

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๕๕  อาศัยอ านาจตาม 

ความในพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไ้ขเพิ่มเติม ถงึ (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒ ส่วนที ่๕ มาตรา ๖๕  

จึงตราเทศบัญญตัิขึ้นไว ้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครล าปาง และผู้วา่ราชการจังหวัดล าปาง ดังตอ่ไปนี ้

  ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรยีกวา่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕” 

  ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ใหใ้ช้บังคับตั้งแต่วันที ่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  เป็นต้นไป  

  ข้อ ๓. งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้ตั้งจา่ยเป็นจ านวน  

รวมท้ังสิ้น ๓๙๔,๙๗๙,๔๔๐ บาท  โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานได้  ดังนี ้  

  ข้อ ๔. งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป    

               ๔.๑  ด้านบรหิารทั่วไป    

               แผนงานบรหิารงานทั่วไป ยอดรวม  ๖๓,๕๐๐,๕๓๐  บาท 

               แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม   ๑๕,๗๐๘,๕๗๐ บาท 

                          ๔.๒  ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม    

               แผนงานการศึกษา ยอดรวม   ๗๐,๓๐๕,๘๘๐ บาท 

               แผนงานสาธารณสขุ ยอดรวม   ๑๘,๙๒๖,๗๓๐  บาท 

               แผนงานสงัคมสงเคราะห์ ยอดรวม     ๔,๔๙๙,๑๘๐ บาท 

               แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม ๑๓๓,๘๑๓,๖๒๐  บาท 

               แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม     ๖,๒๖๑,๗๔๐  บาท 

               แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ ยอดรวม ๑๘,๑๗๐,๖๔๐  บาท 

                ๔.๓  ด้านการเศรษฐกิจ    

               แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม    ๑๕,๕๙๔,๗๖๐  บาท 

               แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม      ๓,๘๗๑,๓๕๐  บาท 

               ๔.๔  ด้านการด าเนินงานอื่น    

               แผนงานงบกลาง ยอดรวม   ๑๘,๙๖๒,๐๐๐ บาท 

  ข้อ ๕. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ    

         ๕.๑  งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม ๒๒,๔๕๐,๖๒๐  บาท 
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               แผนงานการพาณิชย์ รวม ๑๙,๔๑๖,๐๒๐  บาท 

               แผนงานงบกลาง รวม ๓,๐๓๔,๖๐๐  บาท 

         ๕.๒  งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ยอดรวม ๒,๙๑๓,๘๒๐  บาท 

               แผนงานการพาณิชย์ รวม      ๒,๗๖๑,๒๐๐  บาท 

               แผนงานงบกลาง รวม ๑๕๒,๖๒๐  บาท 

  ข้อ ๖. ให้นายกเทศมนตรนีครล าปาง  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิใหเ้ป็นไปตาม 

ระเบียบการเบกิจา่ยเงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 

  ข้อ ๗. ใหน้ายกเทศมนตรนีครล าปาง  มีหนา้ที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญตัินี้ 

    ประกาศ    ณ    วันที ่                       พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                         (ลงนาม)          

                               (นายนมิิตร  จิวะสนัติการ)  

                               นายกเทศมนตรนีครล าปาง 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ วาระที่ ๑ ที่ฝา่ยบรหิารได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ จะมีสมาชิกฯ  

ท่านใดอภิปรายเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ก่อนอื่นขออนุญาตกล่าวถึง

แผนพัฒนาตามที่ท่านได้แจ้งให้ทราบในวาระที่ ๑ ข้อที่ ๑.๓  เพราะว่าแผนพัฒนาสามปีเป็นเอกสารที่ส าคัญ  

จะท าให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบถึงความเชื่อมโยงในแผนที่ฝ่ายบริหารได้แถลงนโยบายไว้ ต้องขอชื่นชม

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลที่ท าแผนได้อย่างครบถ้วน ผมขอชื่นชมที่ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ ในการพิมพ์  

ทั้ง ๕ ส่วน คือ บทน า ข้อมูลพื้นฐาน แผนที่ได้ท าไว้ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ แนวทางในการพัฒนาในปี พ.ศ.๒๕๕๕- 

พ.ศ.๒๕๕๗ แต่ก็ยังมีข้อมูลบางรายการซึ่งได้อ่านดูแล้วก็งงนิดหน่อย เช่นใน หน้า ๒-๑๒ เป็นรายงานข้อมูลสถานี

ขนส่งผู้โดยสาร มีตารางที่บอกขอ้มูลจ านวนเที่ยวรถ จ านวนผู้โดยสาร และคา่บริการ  ผมอยากให้เพิ่มข้อมูลเรื่อง

ค่าบริการรถต่อเที่ยว ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก  สรุปแล้วในเอกสารเล่มนี้ก็เป็นประโยชน์มากในการพิจารณา 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ ผมอยากเรียนท่านประธานไว้อยู่ ๓ ด้านด้วยกัน คือ 

ด้านการเงินทั้งรายรับรายจ่าย ในภาพรวม รายรับของเทศบาลนครล าปางตั้งไว้ ๓๖๙,๖๒๒,๓๐๐ บาท(สามร้อย

หกสิบเก้าล้านหกแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๔ ในส่วนของรายได้ 

ที่เทศบาลได้จัดเก็บเองนั้น วงเงิน  ๒๘๕,๙๒๗,๕๐๐ บาท(สองร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพัน 

ห้าร้อยบาทถ้วน)  และในส่วนของรายจ่ายนั้นตั้งไว้  ๓๖๙,๖๑๕,๐๐๐ บาท(สามร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสน 

หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ซึ่งมีส่วนต่างจากที่ตั้งงบประมาณรายรับน้อยกว่า ๗,๓๐๐ บาท(เจ็ดพันสามร้อยบาท

ถว้น) ถา้ดูในภาพรวมแล้วจะเห็นว่าเป็นงบประมาณที่เกินดุลเล็กน้อย แต่มองดูแล้วก็เป็นงบประมาณที่สมดุลและ

ไม่ได้ใช้จ่ายเกินตัว ในแผนงานตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงไว้ก็มีครบทุกด้านแม้จะยังไม่ทั่ วถึงในหมวด
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สาธารณูปโภคบางรายการ ก็อาจจะมีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ ถ้าเรามาดูกันจริงๆ แล้วก็จะไปหนักอยู่ใน

ส่วนของหมวดรายจ่ายของเงินเดือนและค่าตอบแทน อยู่ในวงเงิน ๑๑๘,๐๖๗,๔๓๐ บาท(หนึ่งร้อยสิบแปดล้าน 

หกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถว้น) ถา้น ามาเทยีบกับงบประมาณที่เทศบาลฯ จัดเก็บเองแล้วจะอยู่ที่ ๔๑.๒๙% 

ไม่รวมกับเงินอุดหนุน แต่ถ้าน ามารวมก็จะอยู่ประมาณ ๓๐% มันจะท าให้หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ ๕๑,๘๐๙,๘๐๐ บาท(ห้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) จะอยู่ประมาณ ๑๘% ถ้าเทียบ 

ในเชิงทางธุรกิจทั่วไปแล้วก็ยังถือว่ายังใช้ได้ เทียบเคียงในหมวดเงินเดือนและค่าตอบแทนจะอยู่ประมาณ ๔๐%  

ก็ถือว่าสูงสุด  และในงบลงทุนที่เหลืออยู่ประมาณ ๑๘% ซึ่งผมได้น ามาเทยีบเคียงเองก็จะได้ก าไรก่อนที่จะไปจ่าย

ดอกเบีย้ และหักคา่เสื่อม ท าให้อาจจะพอมีจา่ยเป็นเงินปันผลได้บา้ง แต่ถ้าเรามองในแง่ของท้องถิ่นก็คือจะน าเงิน

ไปพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งก็ยังไม่มากนัก  ผมก็มีค าถามกับตัวเองคิดว่าจะท าอย่างไรที่จะสามารถเพิ่มรายรับ 

ให้มากขึ้นเพื่อสัดส่วนในหมวดค่าตอบแทนให้เปอร์เซ็นต์ลดลง ถ้าจะให้ลดเงินเดือนก็คงจะยากยิ่ง ในรัฐบาลใหม่ 

มีนโยบายเพิ่มเงินเดือนในด้านค่าจ้างแล้ว ผมรู้สึกว่ายาก ก็คงมีอยู่ด้านเดียวที่เราจะท าอย่างไรให้เพิ่มรายรับ 

ได้มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะในหมวดภาษีอากรที่เทศบาลได้จัดเก็บเองนั้น มีทางใดบ้างที่เราจะท าให้ได้รายรับมากขึ้น 

ผมมองดูแล้วคงมีอยู่ ๒ ด้าน คือ หมวดภาษีอากรทั่วไป ท าอย่างไรที่จะเชิญชวนให้ประชาชนเสียภาษีด้วยความ

เต็มใจ  เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งจ่ายเพียงแค่แปลงละไม่ถึง ๑๐๐ บาท ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มาจ่ายภาษี

ล่วงหน้าจะได้หรือไม่ มีหลายๆ กรณีที่ผมได้พบเจอปัญหาคือ บางครั้งเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของบ้านนั้นไปอยู่

ต่างจังหวัดบ้าง หรือได้รับใบแจง้แล้วแต่ไม่สามารถมาเสียภาษีตามก าหนดได้ ก็จะต้องเสียคา่ปรับเล็กน้อย ผมเคย

ปรึกษาจากผู้รู้หลายๆ ท่านแล้วว่าไม่มีระเบียบบังคับ แต่ถ้าหากว่าเราสามารถท าอย่างไรก็ได้ที่จะให้มาเสียภาษี

ล่วงหน้า ๕-๑๐ ปี ซึ่งอาจจะท าให้ยอดคา้งช าระหนีข้องเราลดลง  อีกประการหนึ่ง คอื ท าอย่างไรที่เราจะสามารถ

เร่งรัดการก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างตลาดเทศบาล ถ้าเราสามารถเร่งรัดการก่อสร้างให้เสร็จเร็วก่อนก าหนด

เทา่ไหร ่ผลตอบแทนที่เกิดจากค่าเช่า ค่าบริการสถานที่ก็จะเกิดขึ้นทันที ผมเชื่อว่านี่เป็นอีกทางหนึ่งที่จะท าให้เรา 

มีรายรับเพิ่มขึ้น  ในส่วนของรายจ่ายเท่าที่ผมดูในภาพรวมแล้วก็เข้าใจดีว่าทางฝ่ายบริหาร หรือท่านนายกฯ  

ได้จัดสรรงบประมาณที่จะเพิ่มพูนให้พนักงานและเจา้หน้าที่ ได้ท างานด้วยความสบายใจ มีเคร่ืองมือในการท างาน 

เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือต่างๆ อย่างครบถ้วน ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากเท่าที่ปรากฏ แต่อย่างไรก็ดี

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ถ้าเราสามารถใช้จ่ายอย่างประหยัด ระมัดระวัง และคุ้มค่าของเครื่องมือที่ได้ลงทุนไป  และยังมี

รายจ่ายในบางรายการที่ผมคิดว่าสามารถจะประหยัดและใช้อย่างคุ้มค่าได้ก็จะเป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะท าให้เมืองนครล าปางเป็นนครที่น่าอยู่ มีการรณรงค์ลดก๊าซ

คารบ์อนไดอ็อกไซด์ หรอื Coal City คอื การพัฒนาเมืองที่ด าเนินไปอย่างไม่รีบเร่ง แต่ยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้วย นอกจากนี้ ยังมีอีก ๒-๓ รายการ คือ เครื่องท าลายเอกสารซึ่งทั้งเทศบาลมีอยู่แค่ ๒ หน่วยงาน คือ ส านัก

ปลัดเทศบาล และกองคลัง  เครื่องแรกสามารถท าลายเอกสารได้ครั้งละ ๑๐ แผ่น และอีกเครื่องสามารถท าลาย

เอกสารได้ครัง้ละประมาณ ๒๐ แผ่น  ผมจึงเกิดความคดิว่าถา้จะรักษาสิ่งแวดล้อม ท าไมเราไม่เก็บเอกสารพวกนี้

ไปจ าหน่ายเป็นกระดาษรีไซเคิล แม้จ านวนเอกสารที่จะท าลายไม่มากก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า และจะต้องใช้ 

คนท าหน้าที่สอดกระดาษ ท าให้เสียทั้งเวลา ทั้งพลังงาน  ซึ่งเอกสารที่ถูกท าลายนั้นไปจ าหน่ายได้ก็จริงอยู่  

แต่ความสิ้นเปลืองใน ๒ ประการดังกล่าวนั้น ถ้าเราสามารถรวบรวมเอกสารแต่ละหน่วยงานไปจ าหน่ายได้  

อาจจะมีบางท่านทักทว้งว่าในกรณีที่เป็นเอกสารส าคัญ เชน่ เอกสารทางด้านการเงินการบัญชีของกองคลังที่ต้อง
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ท าลาย ก็อาจจะมีเงื่อนไขกับผูร้ับซือ้ว่าต้องน าไปเข้าเครื่องตัดหรือท าลายเอกสารด้วย  ผมเองก็ใชว้ิธีนีอ้ยู่เกี่ยวกับ

เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย เป็นเอกสารลับของผู้ป่วย ซึ่งจะท าลายทุกๆ ๕ ปี เดิมนั้นต้องเสียเงินให้กับเทศบาล 

ไปเผาในสุสาน แต่ ๒ ปีที่ผ่านมา เราได้ติดต่อกับผู้รับซื้อของเก่า และตกลงกับผู้รับซื้อว่าให้น าเข้าเครื่องท าลาย

เอกสาร โดยต้องให้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเห็นและรับทราบด้วย  เราจะขายได้กิโลละ ๑ บาท เพราะฉะนั้น 

เงินที่โรงพยาบาลต้องจ่ายเป็นค่าเครื่องท าลายเอกสารก็ไม่ต้องจ่าย แต่ยังได้เงินกลับคืนคราวละ ๑,๐๐๐- 

๒,๐๐๐ บาท และยังสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย  ผมจึงได้ตั้งข้อสังเกตให้กับท่านประธานด้วยครับ ส่วนในเรื่อง

ของด้านสุขอนามัย  ผมดีใจที่มี ๑ รายการของการซื้อจักรยานจ านวน ๑๐ คัน ในที่ระบุไว้ว่าซื้อเพื่อการส่งเสริม

การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ผมเห็นด้วย แต่จะท าอย่างไรที่จะเพิ่มเติมให้ผนวกกับการส่งเสริมสุขภาพจะได้หรือไม่ 

เช่น มีโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ปั่นจักรยานมาท างาน หรือมาเรียนหนังสือในเมือง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

และลดมลพิษทางอากาศไปด้วย ผมอยากเห็นเป็นรูปธรรม จึงขอเสนอฝ่ายบริหาร ท่านประธานฯ ท่านสมาชิกฯ 

และข้าราชการทัง้หลาย ว่าเรามารว่มเป็นแกนน ากันดีหรอืไม่ คอื ร่วมกันปลุกระดมหรอืรณรงคก์ารปั่นจักรยานให้

ทุกคนเห็นว่ามีประโยชน์ เพื่อลดมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม แต่จะให้ผมเป็นคนน านั้นก็มีปรากฏให้เห็นแล้วว่ามี

แพทย์ในโรงพยาบาลท่านหนึ่งปั่นจักรยานมาท างาน แล้วมีผูป้่วยมาถามว่าท่านเพี้ยนหรือป่าว แต่ผมเชื่อว่าถา้มีคน

ปั่นจักรยานอยู่ทั่วเมือง ทุกคนก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่มีหน้าที่รณรงค์ร่วมกัน  และเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพจริงๆ 

นั้น คือ ช่วงนี้เราจะเห็นว่าข่าวที่ดังที่สุดคือ เรื่องที่มีการจับสุนัขเป็นเรื่องราวใหญ่โต แต่เมื่อประมาณ ๒ เดือน  

ที่ทางเทศบาลกรุงเทพฯ มีการรณรงคก์ารก าจัดสุนัขจรจัด ทีล่ าปางเราก็เคยมีกรณแีบบนี้อยู่เยอะพอสมควร มีทั้ง

ปัญหาที่สุนัขไปกัดประชาชน เราก็ต้องเสียคา่ใช้จา่ยไปในการฉดีวัคซีนโรคพษิสุนัขบ้าด้วย ซึ่งสถติิของประเทศไทย

ในปี ๒๕๕๔ มีผู้เสียชีวติไปแล้ว ๗ ราย จึงอยากจะเห็นโครงการนีเ้กิดขึ้นเขตเทศบาลฯ ด้วยเช่นกัน ต้องท าอย่างไร

บ้างส าหรับผู้ที่เลี้ยงสุนัขได้เข้าใจว่าต้องน าสุนัขมาขึ้นทะเบียน เราก็มีเทศบัญญัติควบคุมไว้อยู่ ซึ่งให้สมกับ

วิสัยทัศน์ที่ว่าจะท าให้นครล าปางเป็นเมืองที่น่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็ต้องดีด้วย  ประเด็นสุดท้าย  

ที่อยากฝากทา่นประธานไว้คอื งานซอ่มแซม ท านุบ ารุงรักษา งานถนนและสะพาน นี่คือสิ่งที่ผมคดิว่าเมื่อเราสร้าง

สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา อาจจะเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาก็จริง แต่เราก็ยังต้องการการดูแล ทั้งเรื่องทางเท้าที่ยังมีปัญหา  

และสะพานที่ยังต้องการการพัฒนา และส่วนของลูกกรงที่เคยกล่าวไว้ครั้งก่อนที่หักไป ปัจจุบันนี้ก็ยังหักและ 

เป็นรูอยู่อาจเกิดอุบัติเหตุท าให้เด็กที่วิ่งเล่นอยู่แล้วเกิดลอดตกลงไป ความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็คงประมาณค่าไม่ได้ 

ดังนั้นเรื่องความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ คิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องน าเรียน และขอความร่วมมือ 

ในฝ่ายปฏิบัติการด้วย ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะเรื่อง

อุบัติเหตุตอนนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องนึกถึงให้มาก น าเรียนท่านประธานไว้  กล่าวโดยสรุป  ในงบประมาณปี  

พ.ศ.๒๕๕๕ นี ้ครอบคลุมในเกือบทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะที่เน้นในเรื่องเครื่องไม้เคร่ืองมือ ผมเชื่อว่าพนักงานเทศบาล

ก็คงจะท างานด้วยความสบายอกสบายใจ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส เพราะมีเครื่องทุ่นแรงช่วย แต่ก็จะหนักหนา 

นิดหน่อยเพราะมีสมาชิกฯ มีเรื่องรอ้งเรียนของประชาชนที่เดือดรอ้นมาฝากไว้มากหน่อย ก็คิดว่าคงจะได้รับความ

ร่วมมือด้วยดีเหมือนปีที่ผ่านมาที่ให้ความร่วมมือช่วยได้ทันที แม้บางอย่างอาจจะไม่มีวัสดุ เช่น หินคลุก  

ยางแอสฟัลท์(Asphalt)  ซึ่งเราเข้าใจดี ก็หวังว่าทางฝ่ายบริหารจะจัดหาวัสดุเหล่านี้ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อจะบริการ

เรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ได้ทันการ ดังนั้น ผมให้ความเห็นชอบกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

พ.ศ.๒๕๕๕ นี ้ขอบคุณครับ 
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นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก

หรือไม่ เชิญ   นายสมบูรณ ์ คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม 

นายสมบูรณ ์ คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ผมมีอยู่สองประเด็นที่จะอภิปรายในวันนี ้ประเด็นแรก

คอื แผนพัฒนาสามปีผมดูแล้วมีความเห็นว่าดีใจและสบายใจ เพราะได้มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะแผนที่จะกอ่สรา้งระบบระบายน้ า ซึ่งทุกปีช่วงที่ฝนตกติดต่อกัน ๒-๓ วันเป็นต้นไป 

จะท าให้เกดิน้ าท่วม และมีชาวบ้านได้รับความเดือดรอ้น และปีนี้ในช่วงฝนตกครัง้แรกนั้นทางเทศบาลอาจจะตั้งรับ

ไม่ทันจึงท าให้เกิดความเดือดร้อนที่น้ าท่วมเข้าไปถึงในบ้านของพี่น้องประชาชนที่อยู่ละแวกนั้น  ส่วนในครั้งที่สอง

นั้นก็น่าชื่นชมโดยมีการประสานงาน มีการตั้งปั๊มน้ า สูบน้ า ระบายน้ าได้ทันท่วงที จึงไม่ค่อยเกิดน้ าท่วมขัง ซึ่งการ

ท างานแบบนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ผมก็ได้เรียนกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ละแวกนั้นว่าทางเทศบาลนั้น 

ไม่ได้นิ่งนอนใจกับการแก้ไขปัญหานี้ และมีแผนระยะยาวว่าจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง ก็อย่างที่ระบุไว้ 

ในแผนพัฒนาสามปีในหลายหัวข้อใหญ่ๆ ที่ใชเ้งินจ านวนมากซ่ึงผมก็ไม่ทราบว่าทางเทศบาลได้งบประมาณอดุหนนุ

จากหน่วยงานอื่นหรือไม่ เช่น โครงการที่ ๓๐ หน้าที่ ๕-๑๖๕ ที่จะขอรับเงิน  ๔๗ ล้านบาท จากแขวงการทางเพื่อ

จะขอสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หรือโครงการที่ ๓๑, ๓๒ ก็เช่นเดียวกันครับ ก็ใช้เงินเป็นจ านวนมากคือ  

๒๐ ล้านบาท และ ๔๐ ล้านบาท, โครงการที่ ๓๓ หน้าที่ ๕-๑๖๗  จ านวน ๓๓ ล้านบาท, โครงการที่ ๓๔ จ านวน 

๔ ล้านบาท สร้างเป็นอุโมงค์ระบายน้ าลอดทางรถไฟ ก็จะต้องของบประมาณจากแขวงการรถไฟ ดูแล้วเหนื่อย

พอสมควร เพราะงบประมาณของแต่หน่วยงานมีจ ากัด ผมขอฝากทางฝ่ายบรหิารให้ติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยครับ 

เพื่อที่จะเอาเม็ดเงินเหล่านีไ้ปปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นของพี่น้องประชาชน  ประเด็นที่สอง คอื 

แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนะครับ ซึ่งหลายๆ เรื่องก็น ามาจากแผนสามปีแล้วท าเป็นงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ ผมดูโดยภาพรวมแล้วก็เป็นแผนงานที่ดีและใช้ได้ ก็ไม่ขออภิปรายในรายละเอียด จึงขอให้

ทางฝ่ายบรหิารด าเนินการของท่านไป ผมจึงขอฝากเรื่องการท างานของฝ่ายบริหารเมื่อปีที่ผ่านมานั้น โดยเฉพาะ

โครงการด้านสาธารณูปโภคจะมีการรายงานความก้าวหน้า สถานะของงานว่าโครงการต่างๆ ได้ด าเนินการไปแล้ว

กี่เปอร์เซ็นต์ แต่ในปีนี้ยังไม่เคยได้รับเลยครับ เพราะสมาชิกสภาฯ มีหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมการท างานของ

ฝ่ายบรหิาร ถา้มีรายงานเรื่องนีก้็จะได้เป็นเครื่องมือในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบว่าโครงการที่ผ่านสภาไปแล้วนั้น 

เหตุใดจึงยังไม่ด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้า ผมจึงขอฝากไว้ด้วยก็ไม่ทราบว่าเป็นหน้าที่หรื อไม่ แต่ถ้า 

ไม่เป็นหน้าที่ผมก็ขอความเอื้อเฟื้อจัดท าให้สมาชิกสภาฯ ให้ทราบด้วย เพราะเมื่อปีที่ผ่านมานั้นเราได้ ผ่าน

งบประมาณเพื่อสร้างตลาดหลักเมืองซึ่งเป็นโครงการใหญ่และเม็ดเงินสูง แต่สมาชิกสภาฯ หลายๆ คนนั้นก็ยัง  

ไม่ทราบรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการว่าด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหน ท าได้ตามแผนงานหรือไม่ มีอะไร

เปลี่ยนแปลงบ้างอย่างไร  ฉะนั้น ผมคิดว่าน่าจะส่งเป็นรายงานให้สมาชิกสภาฯ ทราบเป็นระยะๆ เพื่อจะได้ติดตาม

การด าเนินโครงการด้วย  ทางสมาชิกสภาฯ เวลาให้ความเห็นชอบผ่านงบประมาณไปแล้วใชว่่าจะจบเลย การที่เรา

จะไม่มีขอ้มูลเพื่อที่จะการออกไปติดตามตรวจสอบการท างานตามหน้าที่ซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย ผมจึงขอฝาก

ท่านประธานไปยังฝ่ายบรหิารด้วยว่าให้ความส าคัญกับเรื่องนี้และขอความกรุณาจัดท าข้อมูลให้แก่สมาชิกฯ ด้วย  

ขอบคุณครับ 
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นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก

หรือไม่ เชิญ  นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม  

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ผมมีข้อสังเกตของงบประมาณเรื่องรายรับ ซึ่งอาจจะเป็น

การประมาณการว่าส าหรับปี พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น ประเด็นแรก คือ เรามีประมาณการรายรับอยู่ ซึ่งเมื่อดู 

ตามงบประมาณแล้วเราใช้จา่ยเงินน้อยกว่ารายรับก็ถือว่าดี แต่ผมก็มีข้อสังเกตอยู่ว่าในการประเมินรายได้ที่ไม่ใช่

ภาษีอากร ผมไม่แน่ใจว่าจะท าให้เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ เพราะตามหน้าที่ของเราบริหารเทศบาลต้องใช้เงินรายได้ของ

เราส่วนหนึ่ง และถ้าเราสามารถหารายได้เพิ่มมากขึ้น ก็จะเป็นการดีที่เราจะได้น าเงินมาใช้จ่ายในการบริหาร

บ้านเมืองของเรา  หลายๆ ท่านคงได้ยินว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ข้างนี้นั้น เราจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

อย่างหนึ่งคอื การค้าเสรอีาเซยีนที่จะเกดิขึน้ นั่นหมายถึงว่าอาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อล าปางหรือแค่บางส่วน 

คือ จะมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาท างาน ค้าขาย  เข้ามาใช้สิ่งสาธารณูปโภคในบ้านเราแล้วก็จากไป  

โดยจะมีจ านวนมากขึ้นในปัจจุบัน เช่น ประเทศพม่า และประเทศลาว ซึ่งมีแค่ Passport เพียงเล่มเดียวก็สามารถ

เข้ามาท างาน ค้าขายในบ้านเราได้ รวมทั้งขี่มอเตอร์ไซด์จากแม่สายมาจนถึงล าปาง ไปกรุงเทพฯ หรืออาจจะน า

สินค้ามาขายในบ้านเราได้ ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดสมุทรปราการที่มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาท างาน 

สร้างอาณาจักรใหญ่โต สร้างเป็นหมู่บ้านขึ้นหลายหลัง เป็นพันๆ เป็นหมื่นๆ คน  ฉะนั้น ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยบ้านเมืองในเขตเทศบาลที่เราอาจจะต้องเตรียมการหรือยัง หรือบางอย่างที่เราจะต้องเพิ่มรายได้ที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตที่เราจะต้องเตรียมการเรื่องอะไรบ้าง สุดท้าย เพื่อความเป็นธรรมในพื้นที่ของเราที่จะต้อง 

เตรียมรับความเปลี่ยนแปลงคนในพื้นที่เทศบาลของเรา บางคนอาจจะสูญเสียผลประโยชน์หรือได้รับประโยชน์ 

ในการค้าขายเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผมได้ศึกษาเทศบัญญัติอยู่หลายเรื่อง เช่น เทศบัญญัติเร่ขาย ที่เรา

ประกาศใช้มาได้หลายปีพอสมควร คาดว่าเท่าที่ผมสังเกตนะครับ ไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหารจะมีข้อมูลหรือไม่ว่า 

การที่จะมาเร่ขายในเขตเทศบาลฯ เรานั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายปี เช่น คนที่จะมีขายกาแฟ ขาย

ลอตเตอรี่ หรือแม้กระทั่งคนในบ้านเราเองก็จะต้องมีการเสียคา่ธรรมเนียมในการเร่ขายเช่นกัน เมื่อเรานึกถึงความ

เป็นธรรมแล้ว อย่างที่เราเห็นนั้นแคค่นที่ขายลอตเตอรี่ก็มีอยู่ประมาณหลายรอ้ยคน  คนหนึ่งขายได้เฉลี่ยแล้วเดือน

ละ ๑-๒ พันบาท ก็น าเงินออกจากบ้านเราไป ความเป็นธรรมทั้งหลายส าหรับคนในบ้านเรานั้นผมคิดว่า  

เป็นสิ่งจ าเป็น แม้แต่คนที่ขายในบ้านก็ยังต้องเสียภาษี  แต่กิจการทั้งหลายเหล่านี้ผมคิดว่ามีอยู่ไม่น้อยกว่า  

๒-๓ พันคน จึงฝากไว้เป็นข้อสังเกตว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าจะท าแล้วให้เกิดประโยชน์และเป็นการเตรียมการใน

อนาคตด้วย อาจจะต้องใช้เวลาถา้จะให้ประกาศใช้ทันทีก็คงจะล าบาก แต่เมื่อเรามีกฎหมายของเราอยู่แล้วก็น่าจะ

ใช้ให้เกดิประโยชน์ ประเด็นที่สอง ที่ผมอยากเรียนเป็นข้อเสนอแนะ คือ เรื่องการเสนอขอซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ ประเภทกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว ราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ผมคิดว่าเป็น 

การดีนะครับที่จะอยู่ในงบฯ ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ แต่ที่จะใช้บันทึกภาพเพื่อเก็บไว้ในหอสมุด หรือหอจดหมาย

เหตุเทศบาลฯ ผมคิดว่ามันคงใช้งานได้น้อยไปหน่อยส าหรับ ๑๕๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ถ้าหากเรา

เพิ่มมูลค่าการใช้ให้มากขึ้น เช่น เราอาจจะมีผู้เช่ียวชาญ หรือเจ้าหน้าที่มีความสามารถในการตัดต่อภาพต่างๆ 

ปัจจุบันนีเ้ราก็มีโปรแกรมหรือซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานอย่างง่ายๆ ได้ ผมจึงคิดว่าจะสามารถท าได้

หรือไม่ที่จะเผยแพร่ หรอืส่งเสรมิกิจกรรมของชุมชน หรืออย่างน้อยก็เป็นการยกย่องว่าชุมชนไหนท าแล้วดี และเรา
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ก็มีสื่อ มีจอภาพเผยแพร่อยู่ ๒ แห่ง ในอนาคตเรามีสื่อเผยแพร่มากมาย เราสามารถถ่ายท าเป็นประวัติ หรือ

กิจกรรมดีเด่นต่างๆ ในชุมชนทั้ง ๔๓ ชุมชน ผมเข้าใจว่ามีผู้มีความสามารถและมีกิจกรรมเด่นๆ ของแต่ละชุมชน

เยอะ  ฉะนั้นถ้าเราสามารถถา่ยท ากจิกรรมแต่ละชุมชนเหล่านั้นแล้วน าไปเผยแพร่ได้ ผมคดิว่าอย่างน้อยก็จะได้รับ

การยกย่อง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สมควรส่งเสริมวัฒนธรรมอยู่แล้ว ๒ กิจกรรม คือ ๑.กิจกรรมที่เกี่ยวกับ

สะพานรัษฎา ซึ่งก็มีประชาชนผู้สนใจมากขึ้นทุกๆ ปี  ถ้าเราคิดใหม่ท าใหม่หรือเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยในด้านการ

ประชาสัมพันธ์เหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนเรา หากเราสามารถประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งใน

จังหวัดและต่างจังหวัดได้รับทราบให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา อาจจะสามารถเป็นแหล่งเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน  

อีกทางหนึ่ง  ๒.กิจกรรมการประกวดเทียนพรรษา  ที่ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท(สามแสนบาทถ้วน) ที่เราเห็นทุกๆ ปี 

ก็มีแต่รถใส่เทียนแห่รอบเมือง แต่พอแห่เสร็จแล้วก็จบ แต่ที่เห็นในต่างบ้านต่างเมืองนั้นจะจัดเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่

ท าให้มีนักทอ่งเที่ยว และมีการค้าหมุนเวียนในช่วงที่มีกิจกรรมนั้นๆ ผมไม่แน่ใจว่าทางเราจะท าได้หรือไม่ จึงขอตั้ง

ข้อสังเกตไว้ว่าหากเราใช้งบประมาณ ๓ แสนทุกปีๆ มันก็จะหมดไป แต่หากเราคิดใหม่ท าใหม่ก่อให้เกิดภาพรวม

ทางเศรษฐศาสตรไ์ด้อีกทางหนึ่ง จึงขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ ๒-๓ ประเด็น  ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก

หรือไม่ เชิญ  นายสุทัศน์  พุทธวงค์ 

นายสุทัศน์  พุทธวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม 

นายสุทัศน์  พุทธวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ส าหรับงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๕๕ ผมอยากจะขอ

ฝากไว้ ๒ เรื่อง คอื  

๑.ร่างเทศบัญญัติฯ ในหน้าที่ ๑-๓ ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ 

การโฆษณา ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีนะครับ ซึ่งปี พ.ศ.๒๕๕๓ รายได้ที่รับจริง จ านวน  ๖๕๘,๕๘๐ บาท(หกแสนห้า

หมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  ที่ผมจะฝากก็คือ อยากจะให้ทางฝ่ายบริหารจัดระเบียบการติดตั้งป้าย 

สังเกตว่าการติดตั้งป้ายต่างๆ นั้นไม่สวยงาม ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆ คงจะใช้ค าว่า  

“ติดมั่ว” นะครับ  และอีกประเด็นหนึ่งคือ เมื่อหลายวันก่อนผมขับรถจากถนนหน้าโรงเรียนบุญวาทย์ตรงห้าแยก  

ไฟแดงประตูชัย ผมเห็นรถจอดติดกันเยอะมากและไม่ยอมเลีย้วซ้ายไป เพราะปรากฏว่ามีปา้ยประกาศไปติดตั้งอยู่

ประมาณ ๔-๕ ป้าย ติดบดบังป้ายสัญญาณจราจรบอกให้ เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด  จึ งท าให้คนขับรถ 

มองไม่เห็น ผมจึงขอฝากฝา่ยบริหารว่าการติดตั้งป้ายโฆษณาต่างๆ ควรจะติดตั้งให้ห่างจากป้ายสัญญาณจราจร

ประมาณ ๑๐ เมตร เป็นต้น  

๒.ร่างเทศบัญญัติฯ ของส านักการช่าง ในหน้าที่ ๓-๑๓๕ ข้อที่ ๒๒ ค่าปรับปรุงโคมไฟบริเวณถนน 

ฉัตรไชย ตั้งไว้ ๕๘๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยท าการปรับปรุงรูปแบบโคมไฟของเดิม จ านวน 

๒๘ ชุด ค่าปรับปรุง ๕๘๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ก็ตกประมาณต้นละ ๒๐,๐๐๐ กว่าบาท  และ

โคมไฟของเราก็สวยดี แต่ความเสียหายที่เกดิขึน้ท าให้เราต้องท าการปรับปรุงนั้น สาเหตุก็เกิดจาก ผมขออนุญาต

ใช้ค าว่า “พวกคนช่ัว” หรือ “พวกการศึกษาน้อย” คือ เมื่อก่อนเรามีติดตั้งโคมไฟตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อย-  

ถนนนากว่มใต้เป็นโคมไฟสวยงามมาก ก็มีพวกการศึกษาต่ าไปท าลายเสียหายเกือบจะ ๙๐% ทางเทศบาลเราก็ไป

เปลี่ยนเป็นโคมไฟเป็นท่อเหล็ก แต่ตอนนี้จะเป็นเสาเซรามิก ระยะห่างระหว่างแต่ละเสาประมาณ ๒๐-๓๐ เมตร 

ฉะนั้นที่ท่านตั้งงบประมาณไว้ปรับปรุงนั้นผมคิดว่าควรจะมากกว่านั้น  เพราะล่าสุดที่เป็นเสาเซรามิกก็โดนพวก
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การศึกษาต่ าท าลายเสียหายอีก ผมจึงคิดว่าท่านนายกฯ จะต้องแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้ท าเป็น  

เสาไฟดังกล่าวนั้น คงต้องทนมือทนเท้าพวกนั้นหน่อย และผมดูแล้วว่าโคมไฟควรจะมีระบบป้องกันที่ดี ผมเคยไป

เฝา้ดูพฤติกรรมพวกนี้อยู่มันจะมาประมาณหลังเที่ยงคนืใช้รถจักรยานยนต์ ประมาณ ๔๐-๕๐ คัน มีทั้งการยิงปืน 

และปาหิน เพื่อทดสอบความแม่นย าของตัวเอง ซึ่งมาท าลายทรัพย์สินของทางราชการมันไม่ถูกต้องนะครับ ผมจึง

คิดว่าอยากจะให้มีกฎหมายลงโทษพวกการศึกษาต่ าแบบนี้มากๆ หน่อย ให้รู้ว่ามันไม่สมควรจะท าลายทรัพย์สิน

ของทางราชการ สิ่งที่มันท าลายนั้นเป็นภาษีที่มาจากราษฎร เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอยากจะให้ท่านนายกฯ  

ช่วยประสานกับหน่วยงานที่จะต้องควบคุมเยาวชนที่ไปรับรู้พฤติกรรมแย่ๆ มาจากที่ไหนบ้าง ผมขอฝากไว้ด้วย 

ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก

หรือไม่ เชิญ  นายสุรชัย  ประนมศรี 

นายสุรชัย  ประนมศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่าน

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายสุรชัย  ประนมศรี  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ด้วยความ

เคารพเป็นอย่างยิ่งนะครับ ผมตัดสินใจอยู่นานว่าผมจะมีความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาอภิปราย ในที่ประชุมสภา 

อันทรงเกยีรติแห่งนีท้ี่แวดล้อมไปด้วยผู้หลักผูใ้หญ่ ณ ที่ตรงนีห้รือไม ่ผมต้องท าหน้าที่นี้เพราะค าว่า “สมาชิกใหม่” 

ของผมนั้น วันนีม้ีสมาชิกทีใ่หม่กวา่เกิดขึ้นแล้วครับ แต่ถา้ผมไม่ได้อภิปรายในวันนี้โอกาสก็คงจะผ่านเลยไป ผมก็คง

จะกลับบ้านไปด้วยความเสียดาย ผมมีเวลาอ่านเทศบัญญัติงบประมาณฯ ไม่มากนัก แต่ผมก็ใช้การเปรียบเทียบ 

ในการที่จะแสดงศักยภาพการท างานของหน่วยงานจากเอกสารที่เป็นเทศบัญญัติงบประมาณฯ ที่ผ่านมา เราก็

ทราบกันดีนะครับว่าปีงบประมาณฯ ที่เราจะพิจารณางบประมาณฯ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ เราจะพิจารณาในปี  

พ.ศ.๒๕๕๔ เราก็เลยไม่มีรายละเอียดที่เป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือการจ่ายจริงของปีงบประมาณฯ ในปี  

พ.ศ.๒๕๕๔  เราก็ต้องใช้เทศบัญญัติงบประมาณฯ ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ มาเป็นพื้นฐานในการพิจารณาศักยภาพ 

การท างานของหน่วยงาน อยากให้ท่านประธานสังเกตเมื่อปี พ .ศ.๒๕๕๓ เราตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ 

เป็นตัวเลขที่สมควรกับการบริหารกิจการบ้านเมือง เราตั้งประมาณการรายรับไว้ที่ ๓๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) แต่เราได้รายรับจริง ๓๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 

ซึ่งตัวเลขนี้ถ้าเราพิจารณาเงินอุดหนุนที่คาดไว้ว่าจะได้สูงมากในปี พ.ศ.๒๕๕๓ จ านวน  ๙๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(เก้าสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) แต่เราได้รับจริงๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณแค่เพียง ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าสิบสี่ล้านบาท

ถว้น)  แต่ตัวเลขรวมของรายได้ของเทศบาลนั้นเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ คือ ๓๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สามร้อยสิบเจ็ด

ล้านบาทถ้วน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าศักยภาพในการจัดหารายได้ของเทศบาลนครล าปาง ยอดเยี่ยมมาก ผมขอชื่นชม

ครับ  แต่เราลองพิจารณาจากรายได้ที่เราประมาณการไว้ รายได้ที่เรารับจริง คราวนี้มาสู่สถานการณ์ที่เราใช้จ่าย

จรงิๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  เราประมาณการจา่ยไว้ ๓๒๗,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท(สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาท

ถว้น)  แต่เราใช้จา่ยจรงิๆ แค่  ๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สองร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)  ดังนั้น ผลต่างระหว่างการ

ประมาณการรายจ่ายกับรายได้ที่รับจริง คือเหลืออยู่ ๕๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ผมจึงอยาก

ทราบว่าทางฝ่ายบริหารมีนโยบายชัดเจนอย่างไรที่จะใช้เงินจ านวนนี้ แต่ในความคิดของผมนั้น  คุณภาพของการ

บรหิารจัดการนั้น หน่วยงานท้องถิ่นไม่ได้วัดกันที่จ านวนเงินสะสม แต่วัดกันที่ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

นั้น  ผมจึงอยากฝากไว้เพื่อที่จะย้อนมาดูตัวเลขในงบประมาณฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ประมาณการไว้ว่าจะได้รับ 
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๓๖๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สามร้อยหกสิบเก้าล้านบาทถ้วน) ผมเกรงว่าเงินช่วยเหลือที่เป็นเงินอุดหนุนมันจะมาไม่ถึง 

และเมื่อได้รับงบประมาณมาแล้วเราจะน ามาสรา้งประโยชน์ให้สังคมได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่  ผมอยากฝากความ

เป็นห่วง ฝากทัศนะของการใช้จ่ายของหมวดรายละเอียดตามหน่วยงาน และที่ผมเป็นห่วงคือรายละเอียด  

การใช้จ่ายตามหน่วยงานของกองสวัสดิการสังคม ผมอยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ สังเกตดูว่า เทศบัญญัติ

งบประมาณฯ หลายๆ ปีที่ผ่านมาจนถึงปีงบประมาณฯ พ.ศ.๒๕๕๔ เราถือธรรมเนียมปฏิบัติแบบเดิมของ 

กองสวัสดิการฯ คือการอุดหนุนชุมชน  แต่พอมาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ที่เสนอเข้าสู่สภาแห่งนี้ ปรากฏว่า

เงินอุดหนุนชุมชนจ านวน ๔๓ ชุมชนนั้นมันหายไป และเนื่องจากผมท าหน้าที่ติดตามการจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนในเขตพื้นที่ของผมเองหลายๆ ชุมชน ผมเห็นถึงความต้องการของประชาชน ความตั้งใจของบรรดาประธาน

และคณะกรรมการชุมชนที่จะท างาน และสร้างความเจริญให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชน ซึ่งผมได้ดูใน 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่องเหล่านี้เกิดหายไป เราก็ทราบกันภายในดีว่ามันหายไป 

เพราะอะไรจึงท าให้เกดิความเป็นห่วง และคดิว่าความกล้าหาญ ความสง่างามของฝ่ายบรหิารยังมีอยู่หรอืไม่ เรียน

ด้วยความเคารพที่ผมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเงินของกองสวัสดิการสังคมในวันนี้ ผมไม่ได้รับอาณัติ

มอบหมายไหว้วานจากใคร ผมพูดจากหัวใจและความรู้สึกส านึกการรับผิดชอบประชาชนในพืน้ที่ด้วยใจของผมเอง 

ด้วยตัวของผมเอง ท าไมครับทา่นประธาน ในการจ่ายเงินอุดหนุนของฝ่ายบรหิารนั้น ท าไมต้องไปจ านนต่อระเบียบ

ของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นระเบียบที่ขัดแย้งในตัวเองอยู่แล้ว ท่านประธานฯ ครับ ส าหรับหมวดเงินอุดหนุน

ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นสามารถท าได้ถ้าชุมชนเสนอเป็นโครงการหรือเป็นกิจการที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เราจะ

ไปให้ความส าคัญท าไมกับค าว่า “ต้องส่งเสริมรายได้” ขอประทานโทษครับท่านประธานฯ ผมมีเวลาเตรียม

เอกสารไม่มากนักที่จะหาข้อความให้ชัดเจนขึ้นมาเพื่อจะเป็นค าตอบว่าท าไมเราต้องเกรงกับระเบียบหรือภาษา

ข้อก าหนดเล็กน้อยของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีความขัดแย้งในตัวเองอยู่ ในระเบียบความว่า “โครงการกิจกรรมที่

ขอรับเงินอุดหนุนซึ่งองค์กรประชาชนขอรับอุดหนุนนั้นจะต้องสามารถสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยมี

ลักษณะแก้ไขปัญหาความยากจน และส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น น าไปสู่การพัฒนาชุมชนองค์กร

ประชาชนในโอกาสต่อไปด้วยตนเอง” ผมขอเรียนถามท่านประธานฯ ครับ ถ้าโครงการกิจกรรมที่ชุมชนได้เสนอ 

เข้ามาแล้วเกดิประโยชน์ มันแสดงออกถึงความเข้มแข็งหรือไม่ และถ้าโครงการของพี่น้องประชาชน เขามาพบปะ

กับพูดคุยกันในชุมชน ทางกระทรวงมหาดไทยหรือว่าพวกเราจะตอบเขาได้หรือไม่ว่าเขาไม่ ได้พูดคุยกันในเรื่อง 

การสรา้งสรรค์รายได้และความมั่นคง เขาอาจจะคุยกันเรื่องหุ้นทองค าอยู่ก็ได้นะครับ เขาอาจจะรวยหรือมีรายได้

แล้วสร้างความมั่นคงในชุมชน หรือสรา้งความเป็นปึกแผ่นเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  ท่านประธาน

ครับผมมีความละอายที่เราจะยักยอกเงินอุดหนุนไปไว้ในคา่ใช้สอย คา่ตอบแทน คา่วัสดุ เพราะในรายละเอียดของ

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ในร่างเทศบัญญัติฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ จะเห็นว่าก็เคยเป็นโครงการต่างๆ ที่พี่น้องชุมชนเคยเสนอ 

เข้าสู่สภา ฝากเรียนถามด้วยครับรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้ที่ท่านหลบเลี่ยงจากเงินอุดหนุนมาเป็นค่าใช้สอย 

ค่าตอบแทน ค่าจ้าง และค่าวัสดุ  ท่านมีแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจนอย่างไร ท่านเหลือไว้ซึ่งความกล้าหาญ  

ความสง่างาม ความต้องการสรา้งประชาธิปไตยในชุมชนหรือไม่ ขอกราบขอบพระคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก

หรือไม่ เชิญ  นายสุคนธ์  อินเตชะ 
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นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม  

นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ผมก็ได้ยินจากท่านสมาชิกฯ ที่ได้อภิปรายไปหลายท่าน  

ผมจึงคิดว่าโครงการแต่ละโครงการที่ฝ่ายบริหารได้ตั้งงบประมาณฯ ไว้ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ บางโครงการก็สมดุลดี 

และบางโครงการก็ยังมากเกินไป แต่ผมอยากจะน าเสนอคือ ประเด็นแรก ผมมีความเป็นห่วงชุมชนในเรื่อง 

การสร้างสาธารณูปโภค การก่อสร้างถนน การสร้างท่อระบายน้ า ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมเป็นจ านวนมาก  

ไม่ว่าจะเป็นชุมชนอื่นและในพื้นที่ของชุมชนนั้นๆ เอง ก็ท าให้เทศบาลฯ ได้รับภารกิจเหล่านี้ที่จะต้องน าไปแก้ไข

ปัญหาต่อไป ผมดีใจที่ท่านนายกฯ ตั้งงบประมาณไว้เพื่อการก่อสร้างท่อระบายน้ าที่สามารถรองรับจากเขตนอก

พืน้ที่ของเราคดิว่าเป็นสิ่งที่ดี  แต่ผมก็อยากเสนออีกประเด็นหนึ่งที่บางชุมชนยังได้รับความเดือดรอ้นอยู่ โดยเฉพาะ

ในถนนหรือในซอย เช่น ชุมชนพระธาตุนากว่ม ถา้ผมจ าไม่ผิดน่าจะเป็นซอยที่ ๓ บ้านเลขที่ ๔๙-๕๑ ซึ่งจะเห็นได้

ว่าบริเวณนั้นจะเกิดน้ าท่วมขังเป็นประจ า ไม่ว่าฝนจะตกเพียงเล็กน้อยก็ตาม ผมได้ไปขอความอนุเคราะห์กับท่าน

นายกฯ แล้วหลายครั้ง แต่ก็ปรากฏว่ายังไม่มีงบประมาณเพียงพอต่อการซื้อท่อระบายน้ ามาบริการ หรือบ าบัด

ทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชากรในชุมชนดังกล่าวนี้ เพราะฉะนั้นผมจึงอยากขอให้ท่านนายกฯ อาจจะช่วยเกลี่ย

งบประมาณมาให้บ้างในงบประมาณฯ ปีหน้า  และเมื่อสักครู่ที่สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

สะพานรัษฎาซึ่งปีนี้จะจัดงานครบรอบ ๙๕ ปี  ผมมองจากปีที่ผ่านมานั้นจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการตกแต่ง 

โดยเฉพาะในส่วนของใต้สะพานซึ่งเวลาประชาชนหรือนักท่องเที่ยวไปยืนดูอยู่ ข้างใต้สะพานแล้วมันยังมีคราบ

สกปรกติดอยู่ดูแล้วไม่สง่างามด้วย และอีกเรื่องหนึ่งคือส่วนของโครงสร้างที่รองรับผู้ทรงเกียรติท าไมถึงเอนเอียง

ไปมา ผมคิดว่าจะได้รับความปลอดภัยหรือไม่  ขอฝากท่านนายกฯ ไว้ด้วยถึงแม้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย  

เราก็ควรจะปรับปรุงแกไ้ขได้ในโอกาสต่อไปด้วย ประเด็นที่สอง   เก่ียวกับงบประมาณของพิพิธภัณฑ์ที่ต้องการจะ

ท าให้เป็นแหล่งศึกษา แหล่งเรยีนรูส้ าหรับประชาชน นักเรยีน ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอาจจะสามารถเป็นการ

จุดเดน่หรือเป็นการจุดประกายให้กับเทศบาลฯ ของเรา แต่ผมสังเกตเห็นว่างบประมาณที่เราอนุมัติในสภาไปเมื่อปี 

พ.ศ.๒๕๕๒ ถ้าจ าไม่ผิด คิดว่าค่อนข้างช้าไปหน่อย อยากให้เร็วกว่านี้นะครับท่านประธาน เพราะว่าประชาชนมี

ความอยากเห็นในส่วนนี ้ผมจึงอยากจะขอเฉลี่ยจากงบประมาณมาให้กับทางด้านสาธารณูปโภคบ้าง และที่ส าคัญ

ก็คือคุณภาพชีวิตของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ จะท าอย่างไรให้เทศบาลฯ ของเรามีคุณภาพ 

เจริญก้าวหน้า แต่ต้องอาศัยบุคลากรในเทศบาลฯ ของเรา  และเรื่องการสร้างขวัญและก าลังใจก็เป็นปัจจัยที่

ส าคัญส าหรับบุคลากรในเทศบาลฯ ของเราด้วยเช่นกัน  ผมจึงขอฝากท่านนายกฯ ไว้ด้วย เพราะผมคิดว่าท่าน

นายกฯ เป็นผู้ที่มีความสามารถอยู่แล้วผมก็เคารพนับถือโดยตรง ดังนั้นเรื่องที่กล่าวมานี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ 

น้อยๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆ แต่ผมก็อยากจะขอฝากท่านนายกฯ ไว้ได้โปรดให้การปรับปรุงแก้ไขด้วยครับ  

ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก

หรือไม่ เมื่อไม่มี ขอเชิญฝา่ยบรหิาร 

นายนิมติร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิก

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ผมขอขอบคุณ 

ท่านประธานฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้อภิปรายและเสนอความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ความคิดเห็นเหล่านี้ 

ไม่วา่จะเป็นความคดิเห็นที่ทา่นมีต่อการบรหิารจัดการก็ดี ความคิดเห็นต่องบประมาณก็ดี หรือแม้กระทั่งข้อสังเกต
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ที่ท่านได้ให้ไว้ ทุกๆ ความคิดเห็นและข้อสังเกตก็ล้วนแต่มีประโยชน์ สิ่งใดที่เราได้รับค าเสนอแนะและข้อสังเกต

ต่างๆ เราได้บันทึกไว้แล้วเพื่อจะน าไปดูแล ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  ก็มีบางประเด็น 

ที่น่าสนใจและน่าจะได้รับการพัฒนา ที่มาจากความคิดเห็นของสมาชิกฯ หลายๆ ท่าน ผมก็มีความเห็นสอดคล้อง

ว่าในเรื่องของการพยายามในเรื่องการของเพิ่มรายได้ของเทศบาลเพี่อที่จะมีงบประมาณในการแก้ไขปัญหา  

และการบริหารการจัดการตลอดจนการพัฒนาเทศบาลให้มากขึ้น ซึ่งเราก็มีข้อจ ากัดอยู่หลายด้าน คือ  

๑.ด้านรายได้ เพราะในส่วนที่เราจัดเก็บเอง ทั้งภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  และรายได้จากทรัพย์สินจริงๆ  

ก็ดี  ในจ านวนเงินที่เราประมาณการไว้ที่ ๓๖๙,๖๒๒,๓๐๐ บาท(สามร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนสองหมื่นสองพัน

สามร้อยบาทถ้วน) ความจริงแล้วที่ทางเทศบาลฯ สามารถจัดเก็บได้เองมีเพียง ๘๐-๙๐ ล้านเท่านั้นเอง เป็นค่า

ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ  แต่มีอีกจ านวนหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่

มากเป็นภาษีที่จัดสรรโดยรัฐบาล ที่รัฐบาลจัดเก็บมาจากทั้งประเทศโดยรวม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสุรา ภาษี

สรรพสามิต และภาษีอื่นๆ อีก  และยังมีส่วนของเงินอุดหนุน ซึ่งมีอยู่ ๓ ลักษณะ คือ ๑.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คือ 

ส่งเงินมาแล้วสั่งให้วา่ต้องท าอะไร ๒.เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงคชั์ดเจน คล้ายๆ กับเงินอุดหนุนเฉพาะกจิก็คือต้อง

จ่ายเงินตามภารกิจหน้าที่ที่เราต้องท า ๓.เงินอุดหนุนที่เราสามารถใช้ได้ตามอ านาจหน้าที่ของเรา  และส่วนที่เรา 

มีอ านาจบริหารจัดการจริงๆ แล้วมีเพียงแค่ ๘๐-๙๐ ล้านบาท เท่านั้นเอง  ส่วนใหญ่แล้วเราไม่สามารถควบคุม

หรือบรหิารจัดการได้นอกจากคาดคะเนว่าปีนี้ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บได้และสามารถจัดสรรให้เราได้มีประมาณเทา่ใด 

ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะจัดเก็บภาษีได้มากน้อยเท่าไหร่ ตามภาวะเศรษฐกิจของแต่ละปี เช่น ปี พ .ศ.๒๕๕๔ 

แม้ว่าเงินอุดหนุนทั่วไปเราได้รับไม่เต็มที่ ลดลงไปหลายสิบล้าน แต่ขณะเดียวกันภาษีอากรที่รัฐบาลจัดเก็บได้

เนื่องจากเศรษฐกิจดี แล้วจัดสรรคนืมาให้แก่ทอ้งถิ่นก็มีมากขึ้น ให้สถานะการเงินการคลังของเราไม่ล าบากมากนัก  

ส าหรับที่เราจัดเก็บเองนั้น เราก็เข้าใจว่าในฐานภาษีเดิม  อาจจะขยายฐานภาษีได้บ้าง อาจจะเก็บได้มากขึ้น  

และทั่วถึงขึ้น  นอกจากนี้ยังมีรายได้อื่นๆ ที่เราไม่ได้ดูแล แต่ปล่อยให้เป็นไปตามยะถากรรม เช่น ค่าธรรมเนียม

ต่างๆ ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ หรือแม้กระทั่งกิจการที่เทศบาลท าเอง แต่ว่าประสบปัญหาไม่คุ้มทุน ขาดทุน เช่น 

การบริหารจัดการตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดเทศบาล ๑ , ตลาดเทศบาล ๒ , ตลาดเทศบาล ๓ หรือแม้แต่ที่ของ 

การรถไฟที่เทศบาลท าการเช่าอยู่ แล้วจัดให้เป็นตลาดอาหาร เราได้ค านวณดูแล้วว่าค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการตลาด ไม่ว่าเงินเดือนของคนที่ไปเก็บเป็นรายเดือนรายวัน ค่ารักษาความสะอาด ค่าไฟฟ้า ความดูแล 

ความปลอดภัย คา่เช่า ซึ่งเป็นค่าใช้จา่ยจ านวนไม่น้อยเลยถา้เทยีบกับรายได้ที่เราได้จากการจัดเก็บค่าแผงในตลาด

เป็นรายวันก็ได้น้อยมากไม่คุ้มกับต้นทุนที่ท าอยู่  ในส่วนนี้เราพิจารณาแล้วว่าเทศบาลไม่ใช่หน่วยงานที่จัดเก็บ

รายได้ที่มาจากกองคลังกองเดียวที่มีหน้าที่จัดเก็บรายได้ของเทศบาล แต่จะเป็นหน่วยงานเกือบทุกหน่วยงานของ

เทศบาลที่เกี่ยวข้องกับรายได้ แม้กระทั่งสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติที่อภิปรายเรื่องป้ายโฆษณาต่างๆ นั่นก็เป็นส่วนหนึ่ง

ของรายได้เช่นกัน ฉะนั้นไม่ได้อยู่ที่กองคลังแต่อยู่ที่ส านักปลัดเทศบาลเป็นผู้บริหารจัดการ หรือจะเป็นค่าปรับของ

เทศกิจ ค่าขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารอื่นๆ ของส านักการช่าง  ค่าธรรมเนียมอนุญาตเปิดร้านอาหารของ  

กองสาธารณสุขฯ  ฉะนั้นตั้งแต่ปีงบประมาณฯ นี้เราจึงได้ปรับเปลี่ยนรายได้และผลประโยชน์ของเราใหม่ โดยน า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรายได้และทรัพย์สินทั้งหมดมาตั้งเป็นคณะท างานร่วมกัน เรียกว่า “คณะท างานกลุ่ม

เศรษฐกิจ” หรือ “Cluster ทางเศรษฐกิจ” เพื่อพินิจพิเคราะห์วิเคราะห์ตัวเลข ส ารวจดูผลประกอบการทุกชนิด 

ของเทศบาลที่รับผิดชอบอยู่ และหาวิธีที่จะบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เราเชื่อว่าโดยวิธีการบริหารจัดการ
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ดังกล่าวนี้ จะสามารถที่จะเพิ่มรายได้ขึ้นมากกว่าประมาณการไว้ในประมาณการรายได้ปี พ.ศ.๒๕๕๕  ส าหรับ

เรื่องภาษีอากรนั้นเราก็จะเห็นว่าเมืองล าปางมีการขยายตัวมากขึ้น มีธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ  

ขนาดย่อม และขนาดใหญ่ ซึ่งเราเช่ือว่าประมาณการของปีนี้ และปีต่อๆ ไป จะสามารถจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษี

ที่ดิน ภาษีธุรกิจต่างๆ ที่ก าลังเกิดขึ้นมาในเขตเทศบาลได้มากขึ้น  ฉะนั้นเราจึงจะสามารถมีงบประมาณในการ

บรหิารการจัดการเพิ่มขึน้ เราก็พยายามท าในทุกๆ สิ่งที่จะคิดหารายได้และท าให้รายจ่ายมีประสิทธิภาพที่สุด คือ 

ถ้าต้องจ่ายไปก็ต้องเกิดผลประโยชน์สูงสุด และสามารถตรวจสอบได้ถูกต้อง ก็เป็นเรื่องที่ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ  

ได้สบายใจว่าเราพยายามที่สุดเพื่อจะบริหารจัดการงบประมาณของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้  แต่ส่วนที่จะต้อง 

ให้ความสนใจคือที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้แสดงความกล้าหาญอย่างเด็ดเดี่ยวในการอภิปรายในสภานี้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ในส่วนนี้ข้อเท็จจริงก็คือ ประเด็นหนึ่งเงินที่อุดหนุนชุมชนไปชุมชนละ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ก็เป็นนโยบายของผมที่เกิดขึ้นมาตั้งปี พ.ศ.๒๕๔๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ 

ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ยั่งยืน สามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง คิดเอง แก้ไขปัญหาเอง ท าเอง  

และพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่ตนเองสามารถจะท าได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องร้องขอเทศบาลให้ไปด าเนินการ ซึ่งส่วนนี้

สอดคล้องกับการให้มีการเลือกตั้ งคณะกรรมการชุมชนๆ ละ ๙ คน โดยไม่ เลือกตั้ งประธานชุมชน  

เพราะวัตถุประสงค์จริงๆ ของการจัดตั้งชุมชนนั้นก็เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนัก มีส านึกว่าชุมชนของเราเอง  

เป็นของเรา เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีส านึกเป็นหลักว่า ชุมชนของเราจะเป็นสุข ชุมชนของเราจะน่าอยู่  ชุมชน 

ของเราจะสามารถที่จะป้องกันสิ่งช่ัวร้ายเข้ามาได้ ชุมชนของเราสามารถใช้ทรัพยากรในชุมชนให้ดีที่สุด ดังนั้น

ชุมชนจึงต้องคดิเอง ท าเอง แกไ้ขปัญหาเอง และพัฒนาเองในส่วนที่ชุมชนสามารถจัดการได้ คณะกรรมการ ๙ คน

ที่มาจากการเลือกตั้ง มาจากหลักการที่ว่า เทศบาลของเรานั้นมีหน่วยงานส าคัญๆ อยู่ ๘ หน่วยงาน ยกตัวอย่าง 

เช่น กองสาธารณสุขฯ เป็นเรื่องสุขภาพ, ส านักการศึกษาเป็นเรื่องเด็ก เยาวชน และวัฒนธรรม , ส านัก

ปลัดเทศบาล เรื่องความสงบ ความเป็นระเบียบร้อยในชุมชน, กองสวัสดิการก็ดูแลเรื่องคนทุกข์ยาก คนถูกทิ้ง

ขว้าง คนชรา หรือการส่งเสริมอาชีพ  ฉะนั้นคณะกรรมการชุมชนทั้ง ๙ คน จะมีหน้าที่ในแต่ละฝ่ายคล้ายๆ  

กับเทศบาล คอื ฝ่ายสาธารณสุขฯ ฝ่ายการคลังหรือการเงิน ฝ่ายความสงบเรียบร้อยหรือความปลอดภัย เป็นต้น  

เราให้มีการประสานงานกับทางเทศบาลได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งก็ท ามาหลายปีทุกๆ อย่างก็ดูดี ส่วนชุมชนก็สามารถ

ท างานของเขาได้ค่อนข้างดี แต่ว่าในประเด็นที่เกิดขึ้น ประการแรก คือ ชุมชนต้องมีความวุ่นวายและยุ่งยากมาก 

ในการจัดท าโครงการต่างๆ ซึ่งงบประมาณนั้นมาจากรัฐบาล งบประมาณของเทศบาล และงบประมาณของ

เทศบาลก็ได้มาจากภาษีของพี่น้องประชาชน ทั้งค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ก็เป็นเงินทุกบาททุกสตางค์

ของพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นการใช้เงินของประชาชนในรูปแบบงบประมาณของรัฐบาล จึงจะต้องมีระเบียบ

และวิธีการการท างานที่ต้องก าหนดไว้ ไม่ใชว่่าเราอุดหนุนให้กับชุมชนจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

ชุมชนก็จะมีอิสระ Freehand ที่จะสามารถท าอะไรก็ได้ แต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปจากเทศบาลหรือ

หน่วยงานของรัฐบาล จะต้องถูกตรวจสอบเป็นประจ าปีทุกปีโดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือที่เรียกว่า “สตง.” 

ซึ่งตรวจโดยไม่ได้สนใจว่าเงินจ านวนนีส้ามารถใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเทา่ไหร่ตามนโยบายของใคร แต่สนใจแค่ว่า

ได้ปฏิบัติตามระเบยีบที่ก าหนดไว้หรือไม่ หรือได้เขียนโครงการหรอืไม่  แต่ลักษณะของโครงการจะถูกต้องหรือไม่ก็

ไม่สนใจ สตง. จะเอากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการเป็นตัวหลักในการตรวจสอบ ถ้าเราจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตาม

หนังสือสั่งการก็จะต้องเรียกเงินคืน และจะต้องสอบสวนผู้จ่ายเงิน หรือสอบสวนวินัยข้าราชการ จะมีโทษตั้งแต่ 
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ตักเตือน ภาคทัณฑ ์ลดเงินเดือน ให้ออก ปลดออก และไล่ออก ในฐานะที่ไม่ปฏิบัติตามระเบยีบหรือหนังสือสั่งการ  

ประการที่สอง คือ เมื่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบตามหนังสือสั่งการ เงินที่จ่ายไปทั้งหมดก็จะต้องถูกเรียกเงินคืน  

สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เป็นความยุ่งยากของชุมชน ชุมชนก็บน่ๆ ว่า กว่าจะขอเบิกเงินได้ กว่าจะขอใช้เงินได้นั้น เรื่องมาก 

ยุ่งยาก ชุมชนก็ไม่ใชม่ีเงินเดือนแล้วจะต้องมาท างานหนักแบบนีไ้ม่ไหว  ยกตัวอย่างเช่น เมื่อหนังสือสั่งการให้เราท า

แบบนี้ แล้วเราก็แสดงความกล้าหาญว่าไม่ท า ให้มันรูไ้ป ผมก็ไม่คดิว่าความกล้าหาญที่จะเอาหัวชนก าแพง หรือว่า

ความกล้าหาญที่จะวิ่งออกไปสู้กับศึกสงครามโดยที่ไม่มีอาวุธเลย ก็จะเป็นความกล้าหาญที่ชาญฉลาดหรือไม่  

เพราะถ้าข้าราชการไม่อยากท า ชุมชนก็ไม่อยากท า เมื่อท าโครงการเสร็จก็ต้องท ารายงานสรุปด้วย มีเอกสาร

หลักฐาน มีใบส าคัญรับ-จ่าย เช่น ไปซื้อผักมา ๒๕ บาท ก็ต้องมีใบส าคัญจา่ยว่าไปซื้อผักมาจากที่ไหน จากแม่ค้า 

ที่ไหน ก็ไปเขียนของปลอมมาอะไรต่อมิอะไร ชุมชนก็เลยบอกว่ามีความยุ่งยาก ท าไมไม่ท าให้มีความง่ายขึ้น  

สาเหตุที่เราท าไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ได้เป็นอาเสี่ยเจ้าของธุรกิจการค้าของเราคนเดี ยว แล้วถ้าเราท าไปแล้ว

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับข้าราชการประจ าเป็นอย่างไร หรือกับผู้ที่น า เงินไปใช้จ่ายจะเป็นอย่างไร และเราจะไป 

กล้าหาญเพื่ออะไร เราไม่ได้ต้องการความเป็นวีรบุรุษ ความกล้าหาญเราไม่จ าเป็นต้องใช้หรอกครับ แต่สิ่งที่จ าเป็น

จะต้องใช้นั้นก็คือ การมีเหตุมีผล ความสามารถในการบริหารการจัดการ และความชาญฉลาดในการคิด  

ความกล้าหาญในการที่จะเป็นวีรบุรุษ ความกล้าหาญที่จะท าให้ได้รับคะแนนนิยม ก็มีคนเพียงไม่กี่คนใช้และผมก็

ไม่เคยเห็นว่าความกล้าหาญเหล่านีจ้ะประสบความส าเร็จและยั่งยืน เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ขี้ขลาดถึงขนาดที่จะต้อง

มาหลบเลี่ยงระเบียบเพื่อที่จะเอาไปจัดสรรเงิน และเงินทุกบาททุกสตางค ์๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท(สี่ล้านสามแสนบาท

ถ้วน) ยังอยู่ครบถ้วนทุกประการ   ส าหรับงานประเพณีรดน้ าด าหัว เรื่องกีฬาชุมชน เราไม่เคยมีโครงการอะไรที่

แตกต่างนอกเหนือจากนี้ เราจึงเปลี่ยนวิธีการจัดงบประมาณใหม่ ชุมชนก็ได้จ านวนเงินเท่าเดิม แล้วชุมชนก็ท า

กิจกรรมเดิมๆ ทั้งหมด น าตัวเลข ข้อมูลทั้งหมดมาดูแล้วก็ให้งบประมาณตามนั้น  เงินก็ได้ ความจุกจิกจู้จี้ในการ

เขียนโครงการก็ไม่ต้องท า ข้าราชการก็ท างานด้วยความเต็มใจ ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย นี่ต่างหากที่

เป็นการคิดที่ชาญฉลาด และความสามารถในการบริหารจัดการโดยไม่ต้องความกล้าหาญแต่อย่างใด  อย่างไรก็

ตามสิ่งต่างๆ ที่ได้อภิปรายมา ก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น สภาแห่งนี้เป็นสภาที่ทรงเกียรติ เป็นผู้แทนของประชาชน 

ดังนั้น ความคิดเห็นของสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นของประชาชน การอภิปรายและการแสดง

ความคิดเห็นนั้นก็แสดงออกด้วยความบรสิุทธิ์ใจ ซึ่งผมเคยพูดเสมอว่าผมภูมิใจสมาชิกสภาฯ ชุดนี้มากที่สุดในชีวิต

การเมืองของผม ตั้งแต่ป ีพ.ศ.๒๕๑๗ จนถึงปัจจุบันนี้ สมาชิกสภาฯ ชุดนี้มีความภูมิใจ มีความเป็นอิสระ มีความ

คดิเห็นที่หลากหลาย มีบทบาทที่ชัดเจน มีความใกล้ชิดกับประชาชน สามารถแยกการเมืองออก มีการบริหารการ

จัดการ มกีารท างานรว่มกับประชาชน และการบรกิารประชาชนก็สามารถแยกออกได้ชัดเจนมาก ผมมีความภูมิใจ

มาก ขอบคุณครับ 

นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ 

เมื่อไม่มี  ผมจะปิดการอภิปรายและขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (วาระที่ ๑)  สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึน้ มติเป็นเอกฉันท์ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการของรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (วาระที่ ๑) 
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 นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไปกอ่นที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการ

แปรญัตติ และก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติ ผมอยากให้ท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงถึงระเบียบการประชุม  

ในเรือ่งนีใ้ห้ทา่นสมาชิกฯ ได้ทราบโดยสังเขปก่อน เชิญทา่นเลขานุการสภาฯ 

 นายเฉลิม  แก้วกระจ่าง  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่าน

สมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน หลังจากที่สภาแห่งนี้ได้ลงมติรับหลักการไปแล้ว การประชุมครั้งต่อไปจะเป็น 

การประชุมในขั้นตอนการแปรญัตติ  ก่อนที่จะถึงการประชุมครั้งต่อไปนั้น ผมขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข

เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ได้บัญญัติหลักการไว้ว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้

ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ” ประกอบกับ  

ข้อ ๔๙ ความว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ 

แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ ให้คณะกรรมแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  

และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ” 

เพราะฉะนั้น จะมีประเด็นที่จะต้องให้ทา่นประธานสภาได้น าปรกึษาต่อที่ประชุมสภาแห่งนีร้วมทั้งสิน้อยู่ ๔ ประเด็น 

คือ  ประเด็นที่หนึ่ง ตามข้อบังคับข้อที่ ๑๐๓ คือ สภาเทศบาลจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ จะตั้งคณะกรรมการจ านวนกี่คน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามแต่ไม่เกิน 

เจ็ดคน ประเด็นที่สอง  คือ จะเลือกสมาชิกสภาฯ คนใดบ้างให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ประเด็นที่สาม  

ตามข้อบังคับข้อที่ ๔๙ คือ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ต้องก าหนดว่า  

มีจ านวนกี่วัน  ประเด็นที่สี่  คอื ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาค าแปรญัตติที่เสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  

ดังนั้นผมจึงเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ปรึกษาต่อที่ประชุมแห่งนี้ ทั้งสี่ประเด็นนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไปผมขอท่านสมาชิกฯ ได้เสนอ

ระยะเวลาการแปรญัตติ และเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่ท่าน  เชิญ นายกติติ  จิวะสันติการ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม 

นายกติติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๕ ท่าน 

โดยมีระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๕ วัน  คือ ตั้งแต่วันท่ี ๑๖ – ๒๐ 

สงิหาคม ๒๕๕๔  

นายประสิทธิ์   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 

เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

จ านวน ๕ วัน  คือ ตั้งแต่วันท่ี ๑๖ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ และมีสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ 

แปรญัตติ จ านวน ๕ ท่าน 

นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไปคณะกรรมการแปรญัตติจะใช้

ระยะเวลาในการพิจารณาค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติก่ีวัน เชิญ นายกติติ  จิวะสันติการ 



 - ๒๓ - 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม 

นายกติติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอเสนอระยะเวลาในการพิจารณาค าแปรญัตติ

ของคณะกรรมการแปรญัตติ มีจ านวน ๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙-๒๐  สงิหาคม ๒๕๕๔ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีระยะเวลาในการพิจารณาค าแปรญัตติของคณะกรรมการ

แปรญัตติ จ านวน ๒ วัน  คือ ตั้งแต่วันท่ี ๑๙ – ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๔  

 

นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล

ที่จะท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๕ ท่าน  เชิญ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ นายนพดล  ผดุงพงษ์  ท าหน้าท่ีเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๑  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น 

อย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ทา่นใดเห็นชอบให้ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ โปรดยกมือขึน้ มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายนพดล  ผดุงพงษ์ ท าหน้าที่เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ คนที ่๑ 

นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล

ที่จะท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒  เชิญ  นายจรูญ  เติงจันต๊ะ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม  

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ ท าหน้าท่ีเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๒ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น 

อย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  

บรรจงจิตต์ ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ โปรดยกมือขึน้ มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ จ่าสบิเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ท าหน้าที่

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ คนที่ ๒ 

นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล

ที่จะท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓  เชิญ  นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

ข้าพเจ้า นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ นายสันติ  เขียวอุไร ท าหน้าท่ี

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๓ 



 - ๒๔ - 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็น 

อย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายสันติ  เขียวอุไร 

ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ โปรดยกมือขึน้ มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายสันติ  เขียวอุไร ท าหน้าที่ เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ คนที่ ๓ 

นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล

ที่จะท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔  เชิญ นางอวยพร  พรรัตนพิทักษ์ 

นางอวยพร  พรรัตนพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน 

นางอวยพร  พรรัตน์พิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ นายสุรชัย  ประนมศรี ท าหน้าท่ีเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๔  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่าง

อื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายสุรชัย  ประนมศรี  

ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ โปรดยกมือขึน้ มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายสุรชัย  ประนมศรี ท าหน้าที่เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ คนที่ ๔ 

นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล

ที่จะท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕  เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  

กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ นายพิทักษ์  แสนชมภู ท าหน้าท่ี

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๕ 

นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่าง

อื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายพิทักษ์  แสนชมภู  

ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ โปรดยกมือขึน้ มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้  นายพิทักษ์  แสนชมภู   ท าหน้าที่เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ คนที่ ๕ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   สภาแห่งนี้ได้เลือกสมาชิกสภาฯ  

ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๕ ท่าน คอื  

๑.นายนพดล  ผดุงพงษ์    ๒.จ่าสิบเอกสมบูรณ ์ บรรจงจิตต์   

๓.นายสันติ  เขียวอุไร    ๔.นายสุรชัย  ประนมศร ี 

๕.นายพิทักษ์  แสนชมภ ู  

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งสมาชิกสภาฯ จ านวน ๕ ท่าน ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ

สามัญ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติของสภาเทศบาลนครล าปาง (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕) ได้แก่ 



 - ๒๕ - 

๑.นายนพดล  ผดุงพงษ์    ๒.จ่าสิบเอกสมบูรณ ์ บรรจงจิตต์   

๓.นายสันติ  เขียวอุไร    ๔.นายสุรชัย  ประนมศร ี 

๕.นายพิทักษ์  แสนชมภ ู  

 

 นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  เป็นอันว่า ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ค้างพิจารณาในวาระที่ ๒  และวาระที่ ๓ อยู่นั้น ในโอกาสนี้ ผมขอ

ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕๔ ในวันท่ี  

๒๙  สงิหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ท่ีประชุม   รับทราบ ก าหนดการนัดประชุมฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 

๒๕๕๔ ในวันที่  ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  ญัตติเรื่องอื่นๆ  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอญัตติ

อื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ในนามของสภาเทศบาลขอกราบขอบคุณนายบุญทวี  ฉิมพลีย ์

ท้องถิ่นจังหวัดล าปาง สื่อมวลชน และประธานชุมชน ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน ที่ได้ร่วมการประชุมวันนี ้ในนาม

ของสภาเทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้ผมขอปิดการประชุม 
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 

 

 

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

             (นายประสิทธิ์  หรรษห์ิรัญ)     (นายเฉลิม  แกว้กระจ่าง) 

              ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง             ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 

       เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 


