
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที� 3  ครั�งที� 1  ประจําปี 2550 

วนัที�  14  สิงหาคม  2550 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 

----------------------------- 
รายนามผู้มาประชุม 
   1.  นายประสิทธิ�   หรรษหิ์รัญ 
   2.  นางดวงนภา  กอ้นทอง 
   3.  นายจาตุรงค ์  พรหมศร 
   4.  นายกิตติ  จิวะสันติการ 
   5.  นายกาํพล  ใจยา 
   6.  นายจรูญ  เติงจนัตะ๊ 
   7.  พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์
   8.  นายทว ี  ทองใบ 
   9.  นายบุญช่วย  ตรียกุล 
              10.  นายบุญชู  เหลี6ยมแฉ่ง 
   11.  นางปรานอม พิริยะกิจ 
   12.  นายปุณณสิน มณีนนัทน์ 
   13.  นายพิศลย ์  ตนัศิริเจริญกุล 
   14.  นายยทุธศกัดิ�  ศรีทองสุข   

15.  นางละมยั  บุญยง 
   16.  นางวราภรณ์  วนชยางคก์ลู 
   17.  จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต ์
   18.  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 
   19.  นางสุดารัตน์ บุญมี 
   20.  นายสุทศัน์  พุทธวงค ์
   21.  นางสาวอมลยา เจนตวนิชย ์
   22.  นางอวยพร  พรรัตนพิทกัษ ์
   23.  นายอาํพล  คาํศรีวรรณ 
ผู้ไม่มาประชุม           
   1.   นายพณิชชา  ภทัรทววีนิช 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
   1.  นายนิมิตร  จิวะสันติการ 
   2.  นายเกรียงศกัดิ�  วนชยางคก์ลู 
   3.  นายกิตติภูมิ  นามวงศ ์
   4.  นายสุรพล  ตนัสุวรรณ 
   5.  นายสุวฒัน์  ตรีมานะพนัธ์ุ 
   6.  นายกิตติพงศ ์  จิรเมธาธร 
   7.  นายมนสั  วงษช์าญศรี 
   8.  พลตรีปัญญา  เทพวลัย ์
   9.  นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ 
   10.  นายนรเศรษฐ ์ จิวะสันติการ 
   11.  นายสมเกียรติ อญัชนา 
   12.  นางสาวนงเยน็ เหลืองหิรัญรัตน์ 
   13.  นางสาวภารดี เสลานนท ์
   14.  นางจนัทร์สม เสียงดี 
   15.  นายจาํเนียร  ทองกระสัน 
   16.  นางรัศมีไข่มุก พร้อมเพรียง 
   17.  นางอินทมาศ สมพงษ ์
   18.  นางสิริพร  สุขมาก 
   19.  นายบุญฤทธิ�   บุญมี 
   20.  นายอรรณพ  สิทธิวงค ์
   21.  นายสันติ  ไกรลอ้มบุญ 
   22.  นายเสนีย ์  วไิลจิตต ์
   23.  นางเอมอร  ณ ลาํปาง    
   24.  นางสุภตัรา  ลี@ละวงค ์
   25.  นางสาวอุษา  สมคิด 
   26. นางวราภา  อญัชนา 
   27.  นางประนอม สายโกสุม 
   28.  นางยพุิน  ตรังคธาร 
   29.  นางบานเยน็  แสงเจริญ 
   30.  นายสมศกัดิ�   สืบสาย 
   31.  นางพนิตตา  แกว้กรู 
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32. นายประสงค ์ เรือนสอน 
33.  นายองอาจ  เมฆสกุล 
34.  นายพีระยศ  วรัิตน์เกษ 
35.  นายบรรยง  เอื@อนจิตร์ 
36.  นางเบญจวรรณ จินตนพงศพ์นัธ์ุ 
37.  นายพจน์  ดาํริชยัมงคล 
38.  นางวรรณศรี อินทราชา 
39.  นายปริญญา  วญิญา 
40.  นางสาวพฒันี เมืองใจมา 
41.  นางบุปผา  วงคว์งั 
42.  นายบุญทนั  ชยัเนตร 

 
เริ�มประชุม   เวลา  13.30  น. 
 

 นายจาตุรงค์   พรหมศร   เลขานุการสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ 
กระผม  นายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง  วนันี@ เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัที6 3  ครั@ งที6 1   ประจาํปี 2550  สมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแลว้ 
และไดเ้วลาตามที6นดัหมาย กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ไดขึ้@นทาํหนา้ที6
เป็นประธานในที6ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัที6 3 ครั@ งที6 1  ประจาํปี 2550  
ตามระเบียบวาระการประชุมในครั@ งนี@   ขอกราบเรียนเชิญครับ 
 นายประสิทธิ4    หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  สวสัดีครับ  วนันี@ เป็นการประชุมสภา
เทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัที6  3  ครั@ งที6 1  ประจาํปี 2550  มีสมาชิกมาครบองคป์ระชุม 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ ไดอ่้านประกาศการประชุมในวนันี@ครับ 
 นายจาตุรงค์   พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
และสมาชิกฯ ทุกท่าน  กระผม นายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง ก่อนที6 
ท่านประธานในที6ประชุมจะดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระที6  1  ของการประชุมสภาฯ ใน 
ครั@ งนี@    กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลาํปาง  และหนงัสือเทศบาลนครลาํปาง เพื6อเรียนแจง้ให้
ที6ประชุมไดท้ราบ  ดงันี@  
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ประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง 
เรื6อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัที6 3  ครั@ งที6 1 ประจาํปี 2550 

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

  ตามประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง ลงวนัที6  22  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 ไดก้าํหนด
สมยัประชุมสามญั สมยัที6  3  ประจาํปี  2550  มีกาํหนด 30 วนั  ตั@งแต่วนัที6 1 – 30  สิงหาคม  2550 นั@น 
  

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ข 
เพิ6มเติมถึงฉบบัที6 12  พ.ศ.2546  จึงใหเ้รียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั  
สมยัที6  3  ครั@ งที6  1  ประจาํปี 2550  ในวนัที6  14  สิงหาคม   2550  

 

ประกาศ  ณ  วนัที6  7  สิงหาคม     พ.ศ. 2550 
(ลงชื6อ)  ประสิทธิ�    หรรษหิ์รัญ 

(นายประสิทธิ�   หรรษหิ์รัญ) 
ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 

และหนงัสือ 
 

ที6  ลป  52001/4241                                                                      สาํนกังานเทศบาลนครลาํปาง 
                                                                                                     ถนนฉตัรไชย อาํเภอเมืองลาํปาง 
                                                                                                    ลาํปาง  52100 

14     สิงหาคม  2550 
 

เรื6อง   มอบหมายใหร้องนายกเทศมนตรีเป็นผูเ้สนอญตัติแทน 
 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

  ตามที6สภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุม
สามญั  สมยัที6 3  ครั@ งที6 1  ประจาํปี 2550  ในวนัองัคารที6  14  สิงหาคม  2550  เวลา  13.30 น  ณ  ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  ซึ6 งนายกเทศมนตรีมีญตัติที6จะตอ้งเสนอต่อสภาเทศบาลนครลาํปาง นั@น 
 

  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ที6รับผิดชอบสํานกั
และกองที6เกี6ยวกบัญตัติ เป็นผูเ้สนอญตัติแทน ดงัรายชื6อต่อไปนี@  
 1.  นายเกรียงศกัดิ    วนชยางคก์ลู    รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 2.  นายกิตติภูมิ       นามวงศ ์     รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 3.  นายสุรพล       ตนัสุวรรณ     รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 4.  นายสุวฒัน์      ตรีมานะพนัธ์ุ     รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
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  จึงเรียนมาเพื6อทราบและดาํเนินการต่อไป 
 

    ขอแสดงความนบัถือ 
(ลงชื6อ)    นิมิตร   จิวะสันติการ 

                 (นายนิมิตร   จิวะสันติการ) 
                 นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 
และหนงัสือ 
ที6  ลป 52001/4242                                                                            สาํนกังานเทศบาลนครลาํปาง 
                                                                                                          ถนนฉตัรไชย อาํเภอเมืองลาํปาง 
                                                                                                          ลาํปาง  52100 

14     สิงหาคม  2550 
 

เรื6อง   มอบหมายใหร้องนายกเทศมนตรีเป็นผูเ้สนอญตัติแทน 
 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
                                                     

  ตามที6สภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุม
สามญั  สมยัที6 3  ครั@ งที6 1  ประจาํปี 2550  ในวนัองัคารที6  14  สิงหาคม  2550  เวลา  13.30 น  ณ  ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  ซึ6 งนายกเทศมนตรีมีญตัติที6จะตอ้งเสนอต่อสภาเทศบาลนครลาํปาง นั@น 
 

  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง    ขอมอบหมายให ้  นายสุรพล  ตนัสุวรรณ   
รองนายกเทศมนตรี เป็นผูเ้สนอญตัติแทนในระเบียบวาระที6  4  ญตัติเรื6อง  ขอเสนอญตัติขออนุมติั 
โอนเงินงบประมาณของสาํนกัการศึกษา  ประจาํปี พ.ศ.2550  หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 
เพื6อไปตั@ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที6ดินและสิ6 งก่อสร้าง เพื6อปรับปรุงหอสมุด
ประชาชน เทศบาลนครลาํปาง  เป็นหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้  ICT   ชุมชน 

   

 
ขอแสดงความนบัถือ 

(ลงชื6อ)   นิมิตร   จิวะสันติการ 
(นายนิมิตร   จิวะสันติการ) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 ผมมีเรื6องตามที6เรียนแจง้ใหส้มาชิกฯและผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบดงัรายละเอียดแจง้แลว้นั@น จากนี@
กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทาํหน้าที6 เป็นประธานในที6ประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไปครับ 
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ระเบียบวาระที�  1   เรื�องที�ประธานจะแจ้งให้ที�ประชุมทราบ 
 1.  เรื6อง  อนุญาตใหผู้แ้ทนชุมชนเขา้รับฟังและสังเกตการณ์ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 นายประสิทธิ4   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  ในนามของสภาเทศบาลนครลาํปาง  
ขอต้อนรับ ผูแ้ทนชุมชนทั@ง  29 ท่าน  และสื6อมวลชนทุก ๆ ท่านที6ได้ให้เกียรติมาร่วมสังเกตการณ์ 
การประชุมในวนันี@ดว้ยความยนิดียิ6ง 
 

ระเบียบวาระที�  2   เรื�องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง   
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที� 2 
      ครั�งที� 1  ประจําปี 2550  เมื�อวนัที� 17 พฤษภาคม 2550 

 นายประสิทธิ4   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  ตามระเบียบวาระที6 2 เรื6องรับรอง 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัที6  2  ครั@ งที6   1  ประจาํปี 2550   
เมื6อวนัที6   17 พฤษภาคม 2550 สมาชิกฯ ท่านใดจะแกไ้ขขอเชิญครับ  เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแกไ้ข  
กระผมจะขอมติในที6ประชุม  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
นครลาํปาง   สมยัประชุมสามญั สมยัที6 2   ครั@ งที6 1  ประจาํปี  2550 เมื6อวนัที6  17  พฤษภาคม   2550 ได้
โปรดยกมือครับ มติเป็นเอกฉนัทค์รับ 
 มติที�ประชุม     ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครลาํปาง  สมยัสามญั สมยัที6 2  ครั@ งที6 1 ประจาํปี 2550 เมื6อวนัที6 17 พฤษภาคม 2550  
  2.2. รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที� 2 
ครั�งที� 2 ประจําปี 2550  เมื�อวนัที�  25  พฤษภาคม 2550  
 นายประสิทธิ4   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัที6 2  ครั@ งที6 2  ประจาํปี 2550 เมื6อวนัที6  25 พฤษภาคม 
2550  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแกไ้ขขอเชิญครับ  เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแกไ้ข  กระผมจะขอมติ
ในที6ประชุมเพื6อรับรองรายงานการประชุม  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัที6 2  ครั@ งที6 2 ประจาํปี 2550 เมื6อวนัที6 25  พฤษภาคม 2550 
ไดโ้ปรดยกมือครับ มติเป็นเอกฉนัทค์รับ 
 มติที�ประชุม   ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลาํปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัที6 2  ครั@ งที6 2  ประจาํปี 2550 เมื6อวนัที6  25  พฤษภาคม  2550  
 

ระเบียบวาระที�  3   ญตัติ เรื�อง  เสนอญตัติร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ    
                 พ.ศ.2551 ในวาระที�  1 

              นายประสิทธิ4   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญผูบ้ริหาร ขอเชิญ 
ท่านนายกเทศมนตรี ครับ  
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 นายนิมิตร   จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีฯ  กราบเรียนท่านประธาน ที6เคารพ  ท่านสมาชิกฯ 
ผูท้รงเกียรติทุก ๆ ท่าน ในฐานะที6เป็นนายกเทศมนตรี  และในนามของคณะผู ้บริหารเทศบาล 
นครลาํปาง  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  นาํร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ  
พ.ศ.2551สู่การพิจารณาจากสภาเทศบาลนครลาํปางแห่งนี@   เนื6องจากเป็นระยะเวลาที6กาํหนดไวต้าม
ระเบียบ ให้ผูบ้ริหารเทศบาลได้นําเสนอร่างเทศบัญญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2551 เสนอขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  ซึ6 งจะขออนุญาตแถลงถึงสถานการณ์ทางการคลงั  
ตลอดจน หลกัการและแนวนโยบายดาํเนินการในงบประมาณ ปี พ.ศ.2551 ดงันี@  
 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   
 บดันี@ ถึงเวลาที6คณะผูบ้ริหารจะไดเ้สนอร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
ต่อสภาเทศบาลนครลาํปางอีกครั@ งหนึ6ง ฉะนั@น ในโอกาสนี@คณะผูบ้ริหารจึงขอแถลงใหท้่านประธานและสมาชิก 
ทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดาํเนินงาน ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2551  ดงัต่อไปนี@     

 1. สถานะการคลงั   
  งบประมาณรายจ่ายทั6วไปประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ประกอบดว้ย  

  ก.   ดา้นรายรับ   
   ตน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  เทศบาลไดป้ระมาณการรายรับไวท้ั@งสิ@น  
   โดยจาํแนกตามหมวดรายได ้ ดงันี@           413,211,952 บาท 
      
   หมวดภาษีอากร          221,630,000  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต            11,435,000  บาท 
   หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น            15,201,500  บาท 
   หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์              2,250,000  บาท 
   หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด       2,111,500  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุน   160,583,952  บาท 

  ข. ดา้นรายจ่าย   

   
ตน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เทศบาลไดต้ั@งงบประมาณรายจ่ายไว้
ทั@งสิ@น  

   413,199,662 บาท 
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   โดยจาํแนกตามหมวดรายจ่าย  ดงันี@    
   รายจ่ายงบกลาง          19,021,592  บาท 
      ก. จ่ายจากรายได ้          17,194,620  บาท 
      ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั6วไป           1,826,972  บาท 
      
   หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจาํ        123,122,250  บาท 
      ก. จ่ายจากรายได ้          63,404,240  บาท 
      ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั6วไป          59,718,010  บาท 
      
   หมวดค่าจา้งชั6วคราว          32,860,460  บาท 
      ก. จ่ายจากรายได ้          30,436,200  บาท 
      ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั6วไป           2,424,260  บาท 
      
   หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ        157,004,460  บาท 
      ก. จ่ายจากรายได ้        117,562,750  บาท 
      ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั6วไป          39,441,710  บาท 
      
   หมวดค่าสาธารณูปโภค          10,661,900  บาท 
      ก. จ่ายจากรายได ้          10,493,900  บาท 
      ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั6วไป              168,000  บาท 
      
   หมวดเงินอุดหนุน          14,299,000  บาท 
      ก. จ่ายจากรายได ้           7,934,000  บาท 
      ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั6วไป           6,365,000  บาท 
      
      
   หมวดรายจ่ายอื6น            7,078,000  บาท 
      ก. จ่ายจากรายได ้           5,590,000  บาท 
      ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั6วไป           1,488,000  บาท 
      
   หมวดค่าครุภณัฑ ์ที6ดินและสิ6งก่อสร้าง          49,152,000  บาท 
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      จ่ายจากเงินอุดหนุนทั6วไป          49,152,000  บาท 
 

หลกัการ 

งบประมาณรายจ่ายทั@งสิ@น  ยอดรวม   426,476,992  บาท 

ประกอบดว้ย     

งบประมาณรายจ่ายทั6วไป  ยอดรวม   413,199,662  บาท 

แยกรายละเอียดตามแผนงานได ้ ดงันี@     

ดา้นบริหารทั6วไป ประกอบดว้ย    
 1. แผนงานบริหารงานทั6วไป ยอดรวม     71,929,290  บาท 
  ก. จ่ายจากรายได ้  รวม     58,450,940  บาท 
  ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั6วไป รวม     13,478,350  บาท 
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม     16,047,810  บาท 
  ก. จ่ายจากรายได ้  รวม     14,307,810  บาท 
  ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั6วไป รวม       1,740,000  บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม ประกอบด้วย    
 1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม   116,032,940  บาท 
  ก. จ่ายจากรายได ้  รวม     23,632,400  บาท 
  ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั6วไป รวม     92,400,540  บาท 
 2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม     16,462,310  บาท 
  ก. จ่ายจากรายได ้  รวม     15,832,310  บาท 
  ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั6วไป รวม          630,000  บาท 
      
 3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม     10,169,720  บาท 
  ก. จ่ายจากรายได ้  รวม       8,681,720  บาท 
  ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั6วไป รวม       1,488,000  บาท 
 4. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม   122,752,010  บาท 
  ก. จ่ายจากรายได ้  รวม     77,337,020  บาท 
  ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั6วไป รวม     45,414,990  บาท 
 5. แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ยอดรวม       7,828,620  บาท 
  จ่ายจากรายได ้  รวม       7,828,620  บาท 
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 6. แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ยอดรวม     20,557,920  บาท 
  ก. จ่ายจากรายได ้  รวม     16,952,820  บาท 
  ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั6วไป รวม       3,605,100  บาท 

ดา้นการเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย    

 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม       9,325,730  บาท 
  จ่ายจากรายได ้ รวม       9,325,730  บาท 

 2. แผนงานการพาณิชย ์ ยอดรวม       3,071,720  บาท 
  จ่ายจากรายได ้ รวม       3,071,720  บาท 
       

ดา้นการดาํเนินงานอื6น  ประกอบดว้ย    

 1. แผนงานงบกลาง  ยอดรวม     19,021,592  บาท 
  ก. จ่ายจากรายได ้  รวม     17,194,620  บาท 

  ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั6วไป รวม       1,826,972  บาท 
       

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ยอดรวม     13,277,330  บาท 
       

เหตุผล 
       

  เพื6อใชใ้นการดาํเนินงานตามนโยบายของคณะผูบ้ริหาร ที6ไดว้างแผนไวต้ามแผนพฒันา 

 ทอ้งถิ6นตลอดปีงบประมาณ    พ.ศ.  2551   จึงเสนอร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2551  ต่อสภาเทศบาลฯ  เพื6อสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

       
 
 นายประสิทธิ4    หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  ทางฝ่ายบริหารจะเสนอผลงานที6ผา่นมา 
และสรุปภาพรวมของงบประมาณ ปี พ.ศ.2551 ต่อที6ประชุมสภาฯ เรียนเชิญ 
 นายนิมิตร   จิวะสันติการ   นายกเทศมนตรีฯ  ขออนุญาตใชเ้วลา  15  นาทีสาํหรับการนาํเสนอ 
ผลงานโดยคร่าว ๆ  และสรุปภาพรวมของงบประมาณ ปี พ.ศ.2551 ขอเชิญชมวดิีทศัน์ 

ชมวดีิทศัน์ 
 (การเสนอผลงานที�ผ่านมาและสรุปภาพรวมของงบประมาณ ปี พ.ศ.2551) 
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 นายประสิทธิ4   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระที6 3 ญตัติ เรื6อง  เสนอ
ญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2551 ในวาระที6  1  สมาชิกฯ ท่านใด
จะอภิปรายขอเชิญครับ  ขอเชิญ คุณทว ี ทองใบ  ครับ 
 นายทว ี   ทองใบ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ  
ผูท้รงเกียรติทุกท่านครับ  กระผม นายทวี  ทองใบ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เขต 3  สําหรับ
งบประมาณปี พ.ศ. 2551  ผมตรวจดูแลว้  ตั@งราคาค่อนขา้งจะสูง  อาจจะเกี6ยวกบัดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกนั  การมีส่วนร่วมของสภาฯ  ท่านประธานฯ ทราบหรือไม่ว่า   ครั@ งแรกเรา
พิจารณางบประมาณ 300 ล้านบาท   โดยให้แต่ละเขตเสนอโครงการตามความจาํเป็นที6ประชาชน
ตอ้งการ เขตละประมาณ 3,000,000  - 3,500,000 บาท  ซึ6 งเป็นงบที6น้อยจากงบประมาณที6เสนอมา
จาํนวน  426,000,000 บาท  เหลืออีกร้อยลา้นสมาชิกสภาเทศบาลควรจะมีส่วนร่วม  ผมก็รองบประมาณ
เหมือนกนั เพราะนาก่วมเหนือ  เขตตาํบลสบตุ๋ย  ปี 2551  มีแต่โครงการ  คือ โครงการถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกส์นาก่วมเหนือเชื6อมนาก่วมใต ้ แต่ที6นาก่วมใตท้าํเสร็จแลว้  ทาํให้มีขอ้เปรียบเทียบระหวา่ง
หมู่บา้น เขามาถามผมว่าบา้นสมาชิกสภาเทศบาลทาํไมไม่มี  ทาํไมนาก่วมใตถึ้งมี และก็มีโครงการ    
อีกมาก เช่น โครงการสวนสุขภาพ นาก่วมเหนือ นาก่วมใตเ้ชื6อมกนั ไดเ้คยปลูกตน้ไมแ้ลว้  แต่ปัจจุบนัมี
การเลี@ ยงมา้  อีกหน่อยคงจะเป็นฟาร์มมา้เป็นที6เลี@ ยงววัควาย  เพราะทางเทศบาลไม่ไดส้นใจอะไรเลย 
ปัญหานี@จาํเป็นนะครับ ผมจึงขอฝากท่านประธานฯดว้ยครับ  ขออนุญาตท่านประธานฯ ไดป้ระสานงาน
ระหวา่งสมาชิกสภาเทศบาลกบัประธานฯ และสมาชิกสภาเทศบาลกบัฝ่ายบริหารให้ดีขึ@น  เรากลบัมาดู
งบประมาณ ฯ ของ 

สํานักปลดัเทศบาล  หนา้ 3-65  ผมสงสัยวา่   
1.  ค่าก่อสร้างบริเวณหอ้งโถงชั@นล่าง อาคาร 2 ขา้งล่างนี@มาทาํเป็นหอ้งทาํงาน งานทะเบียนและ

บตัร  จาํนวน 2,000,000 บาท  หากทาํการปิดห้องโถงขา้งล่างนี@หมดจะทาํให้ทึบไปหมด  เพราะจุดนี@ ใช้
สําหรับประชาชนผูม้าติดต่อเทศบาลไดม้านั6งพกัผ่อน  นั6งพูดคุยกนัได ้งบประมาณจาํนวนนี@ จะสูงไป
หรือไม่   แบบแปลนก็ไม่ มี   ผมจึงอยากจะทําให้แบบแปลนและประมาณราคาให้ทางสภาฯ 
ไดท้ราบดว้ย   

2. ค่าก่อสร้างปรับปรุงสาํนกัการช่าง  หอ้งโถงชั@นที6  1  ซึ6 งมีหอ้งนํ@าหอ้งส้วม ขา้งลิฟทจ์ะ 
ติดตั@งเครื6องปรับอากาศ ถา้ประชาชนมาติดต่อก็จะตอ้งเขา้หอ้งนี@   จะผา่นไปมาก็จะลาํบาก  รายการนี@  
ตั@งไว ้ 800,000 บาท ผมเห็นวา่สูงไป  ขอใหพ้ิจารณาจากแบบแปลนอีกทีนะครับ 

3. ค่าก่อสร้างห้องวอร์ลูม  (war room)  ตั@งไว ้ 1,999,000 บาท  รายละเอียดจะก่อสร้างสถานที6
ตรงไหนไม่มี และขอแบบแปลนดว้ยครับ 
 4.  ค่าป้ายบอกทางเส้นทางรถมา้เชิงอนุรักษ ์ ตั@งไว ้ 500,000 บาท ขนาดป้าย  กวา้ง  40 ซ.ม. 
ยาว  80 ซ.ม. จาํนวน  35 ป้าย  ผมเฉลี6ยแลว้ป้ายละ  14,285 บาท  ผมเห็นวา่แพงไปครับ ขอประมาณการ 
ใหท้ราบดว้ย 



 12 

 กองวชิาการและแผนงาน  หนา้ 3 –  77  
ค่าก่อสร้างปรับปรุงบริเวณที6จอดรถ  ชั@นล่างห้องประชุมกองคลงั  เป็นห้องปฏิบติัการงาน

ประชาสัมพันธ์  ตั@ งไว้  500,000  บาท  เป็นที6จอดรถท่านนายกฯ ครับ หากสร้างตรงนี@ แล้ว  
รถท่านนายกฯ จะจอดตรงไหน  และผมเห็นวา่แพงไปครับ 
 สํานักการศึกษา หนา้ 3-96 
 1. หมวดเงินอุดหนุน  ขอ้ 4  อุดหนุนมณฑลทหารที6 32  ตั@งไว ้ 1,000,000 บาท  เพื6อปรับปรุง
สนามกอลฟ์  ผมเห็นวา่จะเป็นงบประมาณที6มากหรือไม่ครับท่านประธานฯ  เพราะคนที6ไปเล่นเป็นคน
มีเงินทั@งนั@น  ผมก็ไปเล่นเดือนละประมาณ 2,000 บาท   ผมคิดว่าเขามีรายไดพ้อ น่าจะอุดหนุนลดลง 
กวา่นี@ อีก  ผมเห็นวา่เป็นงบฯอุดหนุนสูงไป 
  2. ค่าปรับปรุงอาคารศูนยเ์ยาวชนเทศบาลนครลาํปาง  หนา้ 3-113  ตั@งไว ้ 1,225,000 บาท  เป็น
สถานที6เล่นบาสเกตบอล  อยากจะได้แบบแปลนและประมาณการด้วย  และตรงนี@ จะผิดหรือไม่ที6ว่า  
พร้อมติดตั@งบอร์ดอิเลคโทรนิค  จาํนวน  1 ชุด ขนาดกวา้ง  2.20 ซ.ม.  สูงประมาณ 1 เมตร  และหนา  18 
ซ.ม.ไม่ทราบวา่จะถูกตอ้งหรือไม่ขอใหต้รวจสอบดูอีกที 
 สํานักการช่าง หน้า 3 - 140 
 งานไฟฟ้าถนน รวมแลว้จะประมาณ  13,000,000 – 14,000,000 บาท  งานสวนฯ  3,800,000  
บาท  งานบาํบดันํ@ าเสียดูแล้วไม่มีอะไร คนก็ไม่มี  ตั@งไว ้3,000,000 บาท งานไฟฟ้าถนนตั@งค่าวสัดุ
เชื@อเพลิงและหล่อลื6นตั@งไว ้3,700,000 บาท  วสัดุการเกษตรไม่มี  วสัดุวิทยาศาสตร์ก็มี  งานถนน  มี
ไฟฟ้า วสัดุเผยแพร่ จะมีการตั@งงบประมาณไวทุ้กงาน  รวมกนัเป็นอนัเดียวกนัจะไดห้รือไม่  งานสวนฯ 
งานบาํบดันํ@ าเสียก็แยกย่อยออกมามาก  ทุกอย่างผมขอให้ทางสํานักการช่างได้มีแบบแปลน และ
ประมาณการเสนอมาดว้ย เพื6อจะไดร่้วมกนัพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ4    หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   ผมจะให้โอกาสท่านสมาชิกฯ  
ได้อภิปรายและ ซักถาม  และหากฝ่ายบริหารจะตอบก็ได้โปรดยกมือนะครับ  สมาชิกฯ ท่านใด 
จะอภิปรายในญตัตินี@   ขอเชิญ คุณยทุธศกัดิ� ฯ ครับ 
 นายยุทธศักดิ4   ศรีทองสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ และท่าน
สมาชิกฯ ผูท้รงเกียรติ  กระผม นายยุทธศกัดิ�    ศรีทองสุข  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เขต 1 ท่าน
ประธานฯครับ  งบประมาณรายจ่ายของปี 2551  จาํนวน 426,000,000 บาท  เพิ6มขึ@ นจากปี 2550  
เกือบ 100,000,000 บาท  ผมคิดวา่ฝ่ายบริหารคงมีความจาํเป็นที6จะตอ้งใชง้บประมาณจาํนวนนี@   แต่ผมดู
ประมาณการรายรับแลว้ หนา้  1 – 3  ผมไม่เขา้ใจ 2 รายการ  คือ 
 หมวดภาษีอากร  อากรฆ่าสัตว ์ ตั@งไว ้ 100,000 บาท   
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาตการฆ่าสัตวแ์ละทาํลายสัตว ์ ตั@งไว ้ 190,000 บาท   
ตกลงวา่โรงฆ่าสัตวใ์นปี 2551 ยงัเปิดอยูใ่ช่หรือไม่ครับฝากไวด้ว้ยครับ 
 ต่อมารายจ่ายงบประมาณ ปี 2551 ผมเห็นดว้ยกบัฝ่ายบริหารที6ตั@งงบประมาณมี 2 – 3 รายการ 
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รายจ่ายงบกลาง    
ตั@ งงบประมาณส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 3 ทุน  

และปริญญาตรี  5 ทุน  เพื6อบุคลากรของเทศบาลจะไดมี้ความรู้เพิ6มขึ@น   
สํานักปลดัเทศบาล 
 การซื@อรถยนตด์บัเพลิงขนาดเล็ก  ความจริงแลว้น่าจะซื@อตั@งนานแลว้  เพราะปัจจุบนั 

ตรอก ซอย ของเทศบาลมีมาก ชุมชนเพิ6มขึ@นมากรถดบัเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเขา้ถึงได ้ 
 กองสวสัดิการสังคม 
 เห็นดว้ยกบัที6อุดหนุนชมรมผูสู้งอาย ุ จาํนวน 32 ชมรม ๆ ละ  12,000 บาท  และอุดหนุนชุมชน 
ในการพฒันาศกัยภาพชุมชน จาํนวน 39 ชุมชน ๆ ละ 100,000 บาท   

แต่ผมติดใจในงบประมาณ  ในแต่ละหน่วยงานต่าง ๆ ดงันี@  
สํานักปลดัเทศบาล   หนา้  3 - 65  

 1.  ค่าก่อสร้างห้องวอร์รูม   (war  room)  ตั@งไว ้  1,999,000  บาท  เหมือนกบัที6ท่านสมาชิกฯ  
ไดอ้ภิปรายเมื6อสักครู่นี@   มีความจาํเป็นมากนอ้ยเพียงใดที6จะตอ้งทาํห้องนี@ ขึ@นมา  และสถานที6ตรงไหน 
เพราะไม่ไดร้ะบุไวใ้นงบฯนี@    
 สํานักการศึกษา   หนา้  3 - 96  
 อุดหนุนสนามกอล์ฟ  1,000,000  บาท  ไม่ทราบว่าจ่ายเงินอุดหนุนถูกต้องตามกฎหมาย  
และเป็นหนา้ที6ของเทศบาลฯหรือไม่ที6จะตอ้งไปอุดหนุน และพอดีผมเล่นกอลฟ์ไม่เป็นดว้ย   
 สํานักการช่าง  หนา้ 3 - 149 
 ในส่วนของงานประเภทถนน  ตั@ งไว ้ 22,000,000 บาท  เมื6อเทียบกับงบประมาณปี 2551 
งบประมาณถึง   426,000,000 บาท  ตั@งงบฯงานถนนและท่อระบายนํ@ าเพียง  22,000,000 บาท คิดเป็น 
  5 %  โดยเฉพาะ เขต 1 ไดรั้บเพียง  3,900,000  บาท 
 กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม  หนา้  3 - 124 
 รายการที6  2  ค่าปรับปรุงเมรุเผาศพสุสานไตรลกัษณ์  570,000 บาท  ผมเห็นดว้ยที6จะตอ้งไป
ปรับปรุง  แต่ขอให้เจา้หนา้ที6ผูดู้แล  คอยสอดส่องดูแลและเอาใจใส่  ผมไดเ้จอดว้ยตนเองในเดือนก่อน
คนดูแลบอกว่าเตาเผาศพที6ใช้แก๊สเสียมาร่วม 2 เดือนแลว้  ผมก็ถามว่าสาเหตุเพราะอะไร  เขาบอกว่า
ฟ้าผา่  ทาํไมตอ้งใชเ้วลานานขนาดนี@   จึงฝากผา่นท่านประธานฯไปยงัผูบ้ริหารช่วยกาํกบัดูแลในเรื6องนี@
ดว้ยครับ ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ4   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่
ขอเชิญ  พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์ ครับ 
 พ.ต.ท.ดีชัย   พาณชิย์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ  กระผม
พ.ต.ท.ดีชัย  พาณิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เขต 1  จากการที6ท่านผู ้บริหารได้เสนอ 
ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551  ให้ที6ประชุมสภาฯนี@ ไดรั้บทราบ   
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ซึ6 งกระผมได้ศึกษาเกี6ยวกบังบประมาณต่าง ๆ ที6จะตอ้งนาํไปใช้ในปีงบประมาณ 2551 แล้ว บางสิ6 ง
บางอยา่งก็เป็นเรื6องที6ดี  บางสิ6งบางอยา่งก็น่าที6จะนาํมาเป็นขอ้สังเกตวา่ท่านจะทาํถูกตอ้งตามระเบียบที6
กระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานสูงกวา่ไดก้าํหนดหรือไม่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย
วิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6น พ.ศ. 2541  ขอ้ 16  การตั@งงบประมาณเพื6อจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ6น  ให้กระทาํตามที6กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั6ง หรือ
หนงัสือสั6งการกาํหนด   หนงัสือสั6งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที6 0808.2/ว21877  ลงวนัที6 
21 มิถุนายน 2550  ขอ้ 4  ในการจดัทาํงบประมาณตามแผนโครงการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6น
การจดัทาํงบประมาณเพื6อให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย  ในการแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั6นของ
รัฐบาล ใหบ้งัคบัเป็นรูปธรรมโดยโครงการประเภทก่อสร้างปรับปรุงสิ6งก่อสร้าง  ให้จดัทาํประมาณการ
ค่าใชจ่้ายโครงการ  โดยการแสดงราคากลางค่าวสัดุ ครุภณัฑ์  ค่าแรงและราคาต่อหน่วย  โดยมีวสัดุให้
ใช้ราคาตามประกาศของพาณิชย์จงัหวดั  แต่หากพาณิชยจ์งัหวดัมิได้กาํหนดราคาวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสร้างให้ไว ้ ให้ตั@งคณะกรรมการกาํหนดราคาวสัดุ  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที6สุด  ที6 มท 0808.2/ 2084  ลงวนัที6 14 มีนาคม 2550   สําหรับค่าวสัดุให้ใชบ้ญัชีราคาวสัดุครุภณัฑ์
ของสํานกังบประมาณตามค่าแรงที6กาํหนดไว ้ ส่วนการที6จะสามารถอา้งอิงได ้โดยจดัทาํเป็นเอกสาร
ต่างหากจากเอกสารงบประมาณ  เพื6อให้สภาทอ้งถิ6นสามารถเรียกตรวจสอบไดส้ําหรับใช้เป็นขอ้มูล
ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง ส ภ า ท้อ ง ถิ6 น   ห นัง สื อ สั6 ง ก า ร ฉ บับ นี@ เ ป็ น ห นัง สื อ สั6 ง ก า ร ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย เป็นแนวทางว่าผูบ้ริหารจะตอ้งนาํเอกสารเกี6ยวกบัที6จะดาํเนินการก่อสร้างต่าง ๆ 
ประกอบเทศบญัญติัฉบบันี@   จะตอ้งนาํมาประกอบดว้ย  แต่ผูบ้ริหารไม่ไดก้าํหนดและไม่มี  ซึ6 งจะผิด
หรือถูกอย่างไรก็อยู่ที6ผูบ้ริหาร  เพราะมีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยไวแ้ลว้ว่า จะตอ้งปฏิบติัตาม
ระเบียบว่าดว้ยวิธีการงบประมาณฯ  ซึ6 งเรื6องนี@ ก็เกี6ยวกบั พ.ร.บ.เทศบาล  ตามมาตรา 77 บญัญติัไวว้่า   
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบญัญติันี@   และให้มีอาํนาจออกกฎหมาย
หรือระเบียบขอ้บงัคบั  เพื6อปฏิบติัตามระเบียบนี@   อีกประการหนึ6 ง ในการจดัทาํงบประมาณองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ6นก็ควรให้ความสําคญัในการจดัทาํโครงการที6มีลกัษณะงบประมาณ ในลกัษณะที6
ตอบสนองความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาของประชาชนใหจ้ริงจงั  ไม่สมควรตั@งงบประมาณในลกัษณะ
ฟุ่มเฟือยเกินความจาํเป็น หรือตั@งงบประมาณในลกัษณะเป็นการประชาสัมพนัธ์บุคคล  ชดัเจนนะครับ
ท่านสมาชิกทั@งหลายได้อภิปรายเมื6อสักครู่นี@   ไม่ว่าเกี6ยวกับเรื6 องงบประมาณอุดหนุนสนามกอล์ฟ   
1,000,000    บาท    เกี6ยวกบัเรื6องอื6น ๆ อีกหลายเรื6อง  ถือวา่ตรงตามที6กระทรวงมหาดไทยไดมี้แนวทาง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น  โดยเฉพาะอย่างยิ6งเทศบาลของเราได้กาํหนดไวห้รือไม่  ก็ขอให้
พิจารณาด้วย  ผมก็ขอตั@งข้อสังเกตไว ้ สําหรับงบประมาณที6ตั@ งไวมี้ทั@ งหมดจาํนวนมาก กระผมก็
อยากจะแยกเพื6อเป็นตั@งขอ้สังเกตไว ้ดงันี@  
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 สํานักปลดัเทศบาล 
 เหมือนกับท่านสมาชิกฯ 2 ท่าน ได้อภิปรายไว้ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอะไร  ขณะนี@
ประเทศชาติของเรางบประมาณก็ไม่ใช่เพียงพอ  ตรวจสอบแลว้งบประมาณเมื6อปีที6แลว้เงินของเราก็
หายไปถึง 20 กวา่ลา้นบาท  เป็นเรื6องที6ตั@งขึ@นมาแลว้อาจจะเป็นการฟุ่มเฟือยหรือไม่  อาจจะไม่เป็นไป
ตามเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ก็ใหดู้ดว้ย  ในการก่อสร้างหรือปรับปรุง  
ที6ทาํการบางทีก็มีอยู่แลว้  หากท่านจะนาํเงินจาํนวนนี@ ไปสร้างเป็นของใหม่ สร้างตึกขึ@นมาใหม่อาจจะ
เป็นผลดีตามที6ท่านสมาชิกฯทั@ง 2 ท่านไดอ้ภิปราย  2 รายการไปเมื6อสักครู่นี@ ใชง้บประมาณจาํนวนรวม
แล้วเกือบ 3 – 4  ล้านบาท  ซึ6 งสามารถสร้างอาคารเป็นเรื6 องเป็นราว  จึงขอตั@ งข้อสังเกตไว ้
ในเรื6องอื6นไดมี้ผูอ้ภิปรายไปแลว้ 
 กองวชิาการและแผนงาน 
 ไดเ้สนอปรับปรุงการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ตั@งไว ้ 500,000 บาท เรื6องนี@ เป็นเรื6องที6ดี
เพราะมีกฎหมายบงัคบักาํหนดไวแ้ล้วว่า ในการดาํเนินการขององค์การของรัฐ  ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548  กาํหนดไวช้ดัเจนว่า โครงการ
ของรัฐหมายความวา่  การดาํเนินการของหน่วยงานของรัฐอนัเป็นการพฒันาเศรษฐกิจหรือสังคม  ไม่วา่
จะเป็นการดาํเนินการโดยงานของรัฐหรือวิธีการให้สัมปทาน หรืออนุญาตให้ผูอื้6นหรือบุคคลอื6น
ดาํเนินการทั@งนี@บรรดาที6มีผลกระทบอยา่งกวา้งขวางต่อคุณภาพสิ6งแวดลอ้ม คุณภาพอนามยั วิถีชีวิตหรือ
ส่วนได้ส่วนเสียเกี6ยวกับชุมชน  ซึ6 งเป็นระเบียบของสํานักนายกฯ จะต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน แต่ที6ผา่นๆ มา  ก็มีผลกระทบต่อประชาชน บอกใหแ้สดงความคิดเห็นให้ทาํประชาคมหน่อย
ท่านก็ไม่ไดท้าํ  จะผิดถูกอยา่งไรก็ให้ท่านดูระเบียบฯก็แลว้กนั ระเบียบของสํานกันายกออกมาตั@งแต่ปี 
พ.ศ.2548 แลว้  และงบประมาณที6ตั@งไวถึ้ง  500,000 บาท ก็ขอให้ทาํอย่างจริงจงั  เพราะระเบียบฯที6
ออกมาใหม่นี@ ไม่วา่จะทาํถนน ทาํสะพานอะไรก็ตอ้งทาํประชาคม  เพราะเป็นระเบียบของสํานกันายกฯ 
ครับ  
 สํานักการศึกษา 
 ได้พูดไปแล้วว่าเรื6 องเงินอุดหนุนให้กับ มทบ 32  ซึ6 งท่านได้ฟังท่านสมาชิกฯทั@ง 2 ท่านได้
อภิปรายไปแลว้ ขอใหท้่านสมาชิกฯ และท่านประธานสภาฯ ช่วยดูวา่เหมาะสม สมควร หรือไม่อยา่งไร
ฐานะการเงินเขาดีพร้อมหรือไม่  เรามีเงินมากพอหรือไม่ที6จะตอ้งไปช่วยเหลือผูอื้6น   
 กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม 
 ไดต้ั@งงบประมาณค่าใช้จ่ายการพฒันาการศึกษาดูงานของ อสม. 700,000 บาท  ปีที6แลว้ตั@งไว ้ 
900,000 บาท  ไปทาํอะไรบา้ง  ทาํไปทาํมาก็ไปดูงานกนัจบดว้ยการดูงานเที6ยว  700,000 บาท  เอาไป
เที6ยว  เที6ยวยงัไม่พอเด̂ียวนี@ มีเรื6 องอะไรตามมาเขาก็ร้องกันมา  กระดาษแผ่นละ 7.50 บาทก็มี  
ก็ไม่ทราบว่าจะตกที6ใคร  ก็ขอให้ช่วยกนัประหยดัดว้ยครับ  เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินภาษี
ของชาวบา้น  ท่านก็อยา่คิดวา่สภาฯอนุมติัใหแ้ลว้ก็ใชเ้ตม็ที6  ใชจ้นไม่รู้วา่เหมาะสม สมควรหรือไม่ 
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 กองสวสัดิการสังคม 
 ตั@งงบประมาณการศึกษาของคณะกรรมการชุมชน  ศึกษาดูงานตั@งไว ้ 700,000 บาท ดูกนัทุกปี  
ปีที6แล้วผมอภิปรายในสภาฯ ว่างบฯ จาํนวน  780,000   บาท  5  รายการ รวมเป็น 3,900,000 บาท   
พออภิปรายกลายเป็นให้ชุมชน  100,000 บาท  ให้จริงให้เปล่าก็ไม่รู้เสนอโครงการมา เขียนโครงการ 
ไม่ถูกตอ้งบางชุมชนก็ได ้ บางชุมชนก็ไม่ได ้ บางชุมชนได ้2 รายการ  ได ้40,000 บาท  งบประมาณ 
ไม่ทราบไปไหนก็เห็นวา่พากนัไปเที6ยวอีก  อยากจะใหท้าํเป็นเรื6องเป็นราวไดผ้ลประโยชน์จริง ๆ 
งวดนี@ ตั@งไวอี้ก 100,000 บาท  ผมเห็นดว้ยการตั@งงบประมาณให้ชุมชน  แต่ในทางปฏิบติัก็ขอให้ไดรั้บ
ผลประโยชน์จริง  ๆเขาเขียนยุทธศาสตร์มาก็จดัให้เขาไปตามนั@น  ไม่ใช่ขอแลว้ไม่ได้ไปขดักบัของ
เทศบาลก็มีแล้ว  ทาํไปทาํมาชุมชนไม่ได้อะไรเลย  อบรมก็ไปมาแล้วเขียนโครงการไม่ถูกหมด
งบประมาณในการอบรมถึงเชียงใหม่หมดเงินไม่รู้เท่าไหร่  อบรมเกี6ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชุมชน  
อบรมมาแลว้ก็อยากจะใหช่้วยกนัเรื6องเงินเรื6องทองดว้ย 
 ก็คงจะหมดแลว้  เรื6องต่าง ๆ ก็ใหเ้พื6อนสมาชิกฯท่านมีความขอ้งใจท่านจะดาํเนินการอยา่งไรก็
ให้ช่วยกนัอภิปรายและช่วยกนัว่างบต่าง ๆ เป็นลา้น ๆ  เหมาะสม สมควรหรือไม่อย่างไร ถูกตอ้งตาม
ระเบียบ ข้อบงัคบัของกฎหมายหรือไม่ ขอให้ถึงมือประชาชนจริง ๆ ชุมชนขอให้ได้รับ ตามที6ได ้
ตั@งงบประมาณให้ไวจ้ริง  ผมก็เห็นวา่เป็นเรื6องที6เหมาะสมในหลายเรื6องที6ผ่านมาเมื6อสักครู่นี@ขอให้ท่าน
กลบัไปดู  นํ@ าพุหนา้สะพานพฒันาภาคเหนือนํ@ าลน้เต็มไปหมด รถจะลม้นะครับ ไม่ทราบวา่ทาํอยา่งไร 
และอยู่ในระหว่างโครงการที6จะตอ้งปรับปรุง ควรจะไปดูหน่อย   ผมกลวัว่าเทศบาลจะตอ้งไปชดใช้
หากมีอุบติัเหตุขึ@ นมา  ครับสําหรับของผมก็คงจะมีเท่านี@ เพื6อนสมาชิกฯจะได้ช่วยกันอภิปรายต่อ 
ขอขอบคุณครับท่านประธานฯ 
 นายประสิทธิ4    หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่
ขอเชิญ  คุณสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ครับ 
 นายสมบูรณ์   คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เรียนท่านประธานสภาฯที6เคารพ  กระผม
สมบูรณ์   คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านประธานฯครับ ผมได้พิจารณาร่าง 
เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551 แลว้ พบวา่งบฯมีถึง  400   กวา่ลา้นบาท
แต่จะไปอยูที่6งบประจาํมากกวา่  งบลงทุนที6ดินและสิ6งก่อสร้างตามที6สมาชิกฯ ไดอ้ภิปรายไปแลว้วา่มี
สัดส่วนที6น้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ6งในระดบัชุมชนมีประมาณ 20 ลา้น  ผมจึงอยากขอฝากหัวหน้าฝ่าย
บริหารให้ช่วยดูงบประจาํที6มีอตัราเพิ6มทุก ๆ ปี  ถา้ท่านประธานฯ หรือหัวหน้าฝ่ายบริหารดูในหน้าที6 
 1 – 6  จะพบว่าในตาราง งบประมาณปี 2550 และ 2551 จะเห็นว่ามีตัวเลขที6 เพิ6มขึ@ นทุกหมวด   
ซึ6 งตวัเลขนี@ ผมคิดว่าเวลาที6ผ่านไป ๆ ไม่ไดห้มายความว่าจะตอ้งเพิ6มทุกปี  ผมอยากจะให้ท่านนายกฯ  
ลงไปดูถึงเรื6องประสิทธิภาพ และความถูกตอ้งของการใช้เงิน  เพราะงบประจาํบางอยา่งผมดูแลว้เป็น 
งบประมาณตั@งไวล่้วงหน้าว่าจะมีรายจ่ายอะไรขึ@นมาแลว้ตั@งเผื6อไว ้ ยกตวัอย่างเช่น งบประมาณด้าน 
ซื@อเครื6องคอมพิวเตอร์  วสัดุหมึก ค่าซ่อมแซม  ค่าอะไหล่  ลกัษณะนี@ มีหลายรายการ ผมคิดว่าเป็นเรื6อง 
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ที6แปลก ถ้าเราสามารถคาดการณ์ว่าจะมีสิ6 งเหล่านี@ เกิดการชาํรุดเสียหาย และเป็นเงินประมาณเท่านี@    
และผมไดย้อ้นกบัไปดูในเรื6องเหล่านี@ ในปี 2549  ปรากฎวา่มีการใชเ้งินไดเ้ต็มจาํนวนที6ตั@งไว ้ ฉะนั@นผม
ก็อยากจะเรียนท่านประธานฯผ่านไปยงัท่านนายกฯ ว่าขอตรวจสอบ หากเราสามารถประหยดั
งบประมาณดา้นรายจ่ายประจาํได ้ เราจะนาํเงินส่วนนี@มาชุมชนใหส่้วนที6จาํเป็น  โดยเฉพาะอยา่งยิ6งดา้น
สาธารณูปโภค ถนน  ท่อระบายนํ@ า  เรื6องไฟ   ซึ6 งขณะนี@ ทราบจากสํานกัการช่างว่ายงัมีงบประมาณที6
ตอ้งพฒันาอีก 30 กว่าโครงการ จึงขอฝากไวด้ว้ย  นอกจากนี@ แลว้ก็จะมีงบประจาํอื6น ๆ  ที6ไม่สามารถ 
จะไดพ้ดูทุกรายการเพราะมีมาก  ผมก็จะหยบิยกที6มีนยัสาํคญัมาอภิปราย  เช่น   
 สํานักการศึกษา 
 ท่านประธานฯ ดูหน้าที6 3 – 91 และ 3 -  92  จะมีงบดา้นการจดังานปีใหม่เพิ6มขึ@นจากปีที6แลว้
จาก 1,500,000 บาท เป็น 2,000,000 บาท  จากงานประเพณีลอยกระทง จาก 2,000,000 บาท  เป็น
3,000,000 บาท  ซึ6 งงบประเภทนี@ค่าใชจ่้ายเพิ6มขึ@นมาก ผมจึงอยากจะขอให้พิจารณาประหยดังบฯเหล่านี@
ดว้ย เพราะงานนี@ มีงานประเภทงานตกแต่ง  ซึ6 งของบางอยา่งที6ใชเ้มื6อปีที6แลว้สามารถนาํมากลบัมาใชไ้ด ้
เช่น  ขบวนรถอะไรต่าง ๆ  หากเราประหยดัตรงนี@ไดก้็คงเป็นเงินไม่นอ้ย และงบฯเกี6ยวกบัการบวงสรวง
พ่อเจา้ทิพยช์า้ง  ปีที6แลว้ใชเ้งิน  120,000 บาท  แต่ปีนี@ เป็น  1,200,000 บาทไม่ทราบว่าเป็นการพิมพผ์ิด
หรือวา่เป็นของจริง  ในขอ้ 26  ไม่ทราบวา่ถูกตอ้งหรือไม่ขอฝากไวด้ว้ยปีที6แลว้ใชเ้งิน  120,000 บาท  นี@
คือ ในภาพของงบประจาํขอฝากท่านนายกฯช่วยลงไปดูหน่อยผมคิดวา่ท่านนายกฯ ก็มีความปรารถนาดี
ที6จะทาํงานดว้ยประสิทธิภาพ  แต่เนื6องจากวา่ปริมาณงานในดา้นต่าง ๆ มีมาก  ผมก็ตั@งขอ้สังเกตให้ท่าน
นายกฯไดพ้ิจารณาดู  
 สําหรับในเรื6องการจดัซื@อจดัจา้ง ผมพบว่ามีการซื@อคอมพิวเตอร์มีอยู่    2 หน่วยงาน  คือ 
สาํนกัการศึกษา และกองวชิาการฯ มีคอมพิวเตอร์รวมหลายสิบเครื6อง  ผมเคยพูดในที6ประชุมกรรมการ
แผน 3 ปี เสนอแนะว่าควรจะลองพิจารณาใช้วิธีการเช่าดู  เพราะว่าในองค์กรหลาย ๆ แห่งจะไม่ใช้
วธีิการซื@อขาดมา เขาจะใชว้ิธีการเช่า โดยให้ผูป้ระกอบการคือผูใ้ห้เช่ามาบาํรุงรักษาคอยดูแล  เพราะวา่
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีโปรแกรมซอฟแวร์ใหม่ ๆ เกิดขึ@นมาอยู่เรื6อย ๆ  ถา้หากเราซื@อมานอกจาก 
จะลา้สมยัง่ายแลว้ก็ยงัตอ้งบาํรุงรักษาเอง  และให้ฝ่ายพสัดุจดบนัทึกดูแล  ฉะนั@นถา้หากวนันี@ผ่านงบฯ
ไปแลว้ในดา้นของอุปกรณ์เครื6องคอมพิวเตอร์อยากจะให้ลองพิจารณาใช้วิธีการเช่าดูสําหรับในเรื6อง
ของสํานักการศึกษามีอยู่หัวขอ้หนึ6 งคือ เรื6 องภาษาจีนที6เมื6อสักครู่ท่านนายกฯได้ฉายวีดิทศัน์ให้ดูนั@น   
ผมก็เห็นด้วยภาษาจีนเป็นภาษาที6สําคญั  ซึ6 งในอนาคตแนวโน้มจะมีความสําคญัมากยิ6งขึ@น  แต่ผม
อยากจะให้การใช้จ่ายเงิน 800,000 บาท  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ การสอนนกัเรียนก็อยากจะให้
สอนในลกัษณะที6วา่เป็นเฉพาะเจาะจงสําหรับผูที้6มีความสนใจ  เพื6อให้นกัเรียนที6สนใจสามารถตกัตวง
ความรู้ไดสู้งสุด  สามารถที6จะนาํไปใชง้านไดเ้ลย  มากกวา่ที6เราจะสอนแบบทั6วไปให้นกัเรียนเรียนโดย
ที6ไม่อยากเรียน  ฉะนั@น  อาจจะสูญเงินเปล่า ผมอยากจะเสนอแนะว่าเป็นไปไดห้รือไม่ให้จดัเป็นวิชา
เลือกเพื6อที6จะให้เงิน 800,000 บาท สามารถทาํหลักสูตรที6เข้มข้นกับคนที6สนใจและรู้จริงไปเลย  
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มากกวา่ที6สอนแบบทั6วไป  และเด็กพอออกจากห้องเรียนก็ไม่ไดอ้ะไรมากมายก็อาจจะลืมไปได ้ เรื6องนี@
โดยส่วนตวัที6ผมอภิปรายเพราะผมมีความรู้เรื6 องภาษาจีน  ผมสามารถที6จะบอกว่าภาษาจีนเรียนยาก  
เพราะเป็นอักษรคําโดดไม่ เหมือนภาษาอังกฤษที6 ใช้การผสมอักษร  ด้วย เหตุที6 มีความยาก 
เราควรจะหาวธีิการที6จะใชเ้งินนี@ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด   ในส่วนต่อไปก็คือเรื6องของ 
 กองสวสัดิการสังคม 
 ผมเห็นดว้ยงบฯดา้นสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ  งบช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ เนื6องจากปัจจุบนันี@ เศรษฐกิจ
ไม่ค่อยดี เ งินทองก็หายาก เรามี เงินบางส่วนได้ใช้เพื6อผู ้สูงอายุ  ผู ้ด้อยโอกาสเหล่านั@ นก็ เป็น 
สิ6งที6จะทาํให้ชาวบา้นที6อยู่ในชุมชนนั@นมีความสุข  และผมอยากจะพูดถึงในเรื6องของวิธีการที6จะให้
ไดม้าซึ6 งบุคคลที6ควรจะไดรั้บการสงเคราะห์เหล่านั@น  เพราะผมไดล้งพื@นที6มาหลายครั@ งแลว้ก็ไดพ้บว่า
ผูสู้งอายุและผูด้อ้ยโอกาสต่าง ๆ ที6อยู่ในเกณฑ์จะไดรั้บ  ปรากฏว่าบางคนมีรายชื6อตกหล่น  บางรายก็ 
ไม่มีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์แต่ก็ได้เงิน  ผมจะขอฝากให้ฝ่ายบริหารว่าในปีนี@ ซึ6 งเป็นปีสุดทา้ยแล้ว  
 เราควรจะสร้างผลงานที6ดี  เรามีเจตนาในงบประมาณที6ดี  แต่วิธีการอาจจะไม่ถูกตอ้งหรือว่าอาจจะ 
ไม่สมบูรณ์อาจจะเกิดความแตกแยกขึ@นมาได ้ ฉะนั@น จึงขอฝากวา่บุคลากรที6จะลงไปสํารวจเพื6อให้ได้
ขอ้มูลของรายชื6อเหล่านั@น  อยากจะให้ใชค้นที6มีความเหมาะสม คือมีความยุติธรรม และมีความทั6วถึง
หลงัจากที6ใชง้บเหล่านี@แลว้ก็ให้เกิดความสามคัคี  มีความสมานฉนัทเ์ท่าที6ผา่นมานี@ ไม่วา่ท่านประธานฯ 
หรือใครก็ตามถา้ไดล้งไปในชุมชนจะเห็นก็มีเสียงติฉินนินทามากพอสมควรวา่บางคนไดบ้างคนไม่ได้
ในลักษณะนี@   หลัก ๆ ก็คงมีเพียงเท่านี@ ครับท่านประธาน ขอฝากไว้ว่าปีนี@ เ ป็นปีสุดท้ายแล้ว   
เงินงบประมาณที6จะผ่านสภาฯครั@ งนี@ หวงัว่าจะได้ลงไปถึงชุมชนลงไปถึงประชาชนในเขตเทศบาล 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  และสร้างความผาสุกใหก้บัพี6นอ้งประชาชนในเขตเทศบาลครับ ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ4   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   จะมีสมาชิกฯท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่
ขอเชิญ  คุณสมบูรณ์  บรรจงจิตต ์ ครับ 
 จ.ส.อ. สมบูรณ์   บรรจงจิตต์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนประธานสภาฯที6เคารพ  
และผูบ้ริหาร รวมทั@ งผูอ้าํนวยการสํานัก/กองต่าง ๆ และประธานชุมชนที6เคารพทุกท่าน  กระผม 
จ.ส.อ. สมบูรณ์  บรรจงจิตต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  กระผมไดรั้บร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551  ผมได้ดูแล้วว่าในการจดัทาํงบประมาณครั@ งนี@   ผมเห็นว่า
ผูบ้ริหารไดจ้ดัทาํงบประมาณสมเหตุสมผล  ผมจะไม่แตะตอ้งในเรื6องตวัเลข  แต่ผมมีขอ้ติติงเป็นเพียง
ขอ้สังเกตให้ท่านไดรั้บทราบไวว้า่  ในการบริหารจดัการของเทศบาลบางหน่วยงานยงัขาดตกบกพร่อง
บา้ง  และผมจะพูดเพียง 2 หน่วยงาน  คือ กองสาธารณสุขฯ  และสํานกัการช่าง  ตอ้งกราบขออภยักบั
ท่านรองที6รับผดิชอบดว้ยครับ  
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            กองสาธารณสุขฯ 
 เงินอุดหนุนชุมชน ๆ ละ  100,000  บาท  ผมเห็นดว้ยแต่การปฏิบติังานยงัไม่สมบูรณ์   เนื6องจาก
กรรมการชุมชนแต่ละปีในปีหน้านี@ จะมีการเปลี6ยนอีกหลายชุมชน  เมื6อสนับสนุนให้ 100,000 บาท 
ในการทาํโครงการประธานชุมชนบางคนไม่รู้เรื6อง  เมื6อทาํโครงการมาให้เจา้หนา้ที6แลว้ เจา้หนา้ที6บอก
วา่ผดิใหท้าํมาใหม่  ผดิตรงไหนก็ไม่บอกแลว้จะให้เขาทาํใหม่ไดอ้ยา่งไรเมื6อไม่รู้  ถึงจะบอกให้ทาํใหม่ 
3 ครั@ งก็ผิดอยู่นั6นแหละ  ควรจะแนะนาํหรือนาํตวัอย่างมาให้ดูจะไดท้าํไดไ้ม่ตอ้งยอ้นกลบัไปกลบัมา
และที6ตั@งงบประมาณในการเลือกตั@งซ่อมและคดัเลือกกรรมการชุมชน  300,000 บาท  ทาํไม อ.ส.ม. 
ตั@งไวเ้พียง  20,000 บาท  งาน 2 อย่างนี@ พอ ๆ กนันะครับ  แต่ว่าไดต้ั@งงบฯมาแล้วก็ขอขอบคุณที6ทาง 
ฝ่ายบริหารได้ตั@งให้กรรมการชุมชนเพื6อไปบริหารเงินของตวัเอง  เพื6อที6ชาวบา้นได้รู้จกัการบริหาร
จดัการ 
 สํานักการช่าง   
 เมื6อต้นปี 2550 การงานของสํานักการช่างดีมาก ๆ  แต่ปลายปีการบริหารจะขลุกขลักไป 
นิดหนึ6ง  เช่น  ขอใหไ้ปซ่อมถนน  ขอหินคลุก  ขอไฟฟ้า  สอบถามมาที6กองคลงับอกวา่ของไม่มี  ในเมื6อ
เรามีเจา้หนา้ที6อยูก่็ควรจะดาํเนินการให้แต่เนิ6น ๆ   สมมุติวา่เราซื@อของมา  100 %  ใช้ไป  80 %  ก็ควร
จะประมูลจดัซื@อจดัจา้งอย่าให้ขาดตอน  ผมก็ขอกราบเรียนให้กับทางฝ่ายบริหารไวเ้พียงเท่านี@ ครับ  
เพื6อเป็นขอ้คิดในวนัขา้งหนา้ครับ  ขอบคุณมากครับ 
 นายประสิทธิ4   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญ  คุณสุทศัน์  พุทธวงศ ์ ครับ 
 นายสุทัศน์    พุทธวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ  
ผูท้รงเกียรติ และท่านผูบ้ริหารทุกท่าน  กระผม สุทศัน์   พุทธวงศ ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เขต 
3  งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 ทั@งเล่มผมแทบจะไม่ติเลย  ผมติอยู่อยา่งเดียวคือการอุดหนุนเงินให้กบั
สนามกอลฟ์  ทั@งหมดนี@ทาํเพื6อชุมชน  200 – 300 หนา้  สนามกอลฟ์เป็นธุรกิจนะครับไม่ไดท้าํเพื6อชุมชน
นครลําปาง  และท่านจะสนับสนุนงบประมาณถึง 1 ,000,000 บาท เอาไปสนับสนุนธุรกิจ 
อ่านอย่างไรก็ทาํใจไม่ไดค้รับ  วนันี@ ทั@งประธานกรรมการชุมชน สื6อมวลชนก็อยู่ที6นี6  หากท่านนาํไป 
ทาํเพื6อชุมชนพวกผมสมาชิกสภาฯจะไม่ว่าอะไรเลย  แต่นี6 เป็นธุรกิจคนเล่นกอล์ฟนะครับ คนมีเงิน
ทั@งนั@น ขบัรถเป็นล้าน ๆ ไปตีกอล์ฟ  เสียเงินค่าสมาชิกปีละเป็นหมื6นเป็นแสน  และเขาจะทาํสนาม 
จาก 9 หลุม เป็น  18  หลุม  และมาขอสนบัสนุนจากเทศบาลนครลาํปาง  1,000,000 บาท  วนันี@ ท่าน
นายกฯตอ้งชี@แจงใหพ้วกเราไดรั้บรู้วา่เหตุผลที6ท่านจะสนบัสนุนให้สนามกอล์ฟ 1,000,000 บาท เพื6อทาํ
เพิ6มอีก  9  หลุม  ท่านตอ้งชี@ แจงเหตุผล  และไม่ทราบวา่พวกผมจะรับไดห้รือไม่นะครับ  ผมก็ขอฝาก
ท่านประธานฯไวเ้ท่านี@ก็แลว้กนันะครับ ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ4   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   จะมีสมาชิกฯท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่
ขอเชิญ  คุณจาตุรงค ์  พรหมศร  ครับ 
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 นายจาตุรงค์   พรหมศร   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่าน
สมาชิกฯ  กระผม จาตุรงค์   พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เขตตาํบลสวนดอก หัวเวียง 
ท่านประธานฯ ครับ เกี6ยวกบังบประมาณรายจ่าย ประจาํปี 2551  ในวนันี@   ผมได้นั6งฟังจากสมาชิกฯ
ทั@งหลายพูดไปแต่ละท่านในงบประมาณของสํานกั/กองต่าง ๆ  กระผมยงัมีขอ้คิดเห็นอยู่บางประการ 
ที6อยากจะเสนอความคิดเห็นและเสนอแนะต่อที6ประชุมในครั@ งนี@   ท่านประธานฯครับ ในงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2551 รายจ่ายตามแผนงานด้านบริหารทั6วไป  แผนงานบริหารงานทั6วไป   
หนา้ 3 – 5 วตัถุประสงคใ์นขอ้ 1  บอกวา่เพื6อใหก้ารดาํเนินงานเกี6ยวกบัการบริหารบุคคลและการบริหาร
ทั6วไปเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ท่านประธานฯครับ ผมในฐานะที6ไดรั้บเลือกมาจากประชาชนให้มา
ทํา ห น้ า ที6 ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ  ผ ม เ ข้ า ม า อ ยู่ ต ร ง นี@   น อ ก จ า ก ม า ทํา ห น้ า ที6 ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ แ ล้ ว  
ยงัได้รับความเห็นชอบจากสภาฯแห่งนี@ ให้ผมทาํหน้าที6เลขานุการสภาฯอีกด้านหนึ6 ง  ผมเข้ามาอยู ่
ในส่วนนี@ ผมเห็นเกี6ยวกบัการปฏิบติังานในส่วนของกิจการสภาฯ ยงัขาดความสมบูรณ์อยู่ โดยเฉพาะ 
ในดา้นบุคลากรในส่วนของพนกังานเทศบาลตามพระราชบญัญติัเทศบาลองค์กรแห่งนี@ ประกอบดว้ย  
2 องคก์ร คือองคก์รสภาฯ และองคก์รนายกเทศมนตรี ในส่วนขององคก์รหลงัผมจะไม่กา้วล่วง  ในส่วน
ขององค์กรกิจการสภาฯ ทางด้านนิตินยั พวกกระผมได้รับเลือกเขา้มาจาํนวน 24 ท่าน เนื6องจากเป็น
เทศบาลนคร  และในส่วนของพฤตินยัซึ6 งเราจะไดส้นบัสนุนจากเทศบาล  ผมมาทาํงานในส่วนนี@ผมก็
ไดรั้บความกรุณาไดรั้บความช่วยเหลือจากขา้ราชการที6อยูใ่นหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะงานกิจการสภา
ฯก็ไดรั้บการสนบัสนุนจากสํานกัปลดัฯซึ6 งผมพิจารณาแลว้ในงานกิจการสภาตรงนี@   ผมคิดวา่อยากจะ
ฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยงัผูบ้ริหารในเรื6 องเกี6ยวกบัทางด้านพฤตินัย  คือบุคลากรที6มาจาก 
ในส่วนของพนกังานเกี6ยวกบัโครงสร้างตรงนี@   ผมมีความประสงคที์6จะเรียนท่านประธานฯว่า ถา้เป็น 
ไปไดใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปี แผนงานบริหารทั6วไป  งานกิจการสภาฯ ควรที6จะกาํหนดเอาไว ้ 
อาจจะไปอยูใ่นส่วนของสํานกัปลดัฯหรืออะไรก็แลว้แต่  กาํหนดไวเ้ป็นกิจลกัษณะที6ชดัเจน  เพื6อที6จะ
ไดมี้บุคลากรที6จะมาทาํหน้าที6ตรงนี@   อย่างที6ผมกราบเรียนไปขา้งตน้ว่า  ผมถอ้ยทีถอ้ยอาศยัเขา  ผมก็
เล็งเห็นว่าในส่วนของบุคลากรอยากจะทาํให้ชัดเจน  เพราะการปฏิบติัหน้าที6ราชการของพนักงาน 
ก็ตอ้งการความกา้วหนา้  ตอ้งการขวญักาํลงัใจและประเด็นสําคญัผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและไดรั้บ
มอบหมายให้ทาํหน้าที6เลขานุการสภาฯ  ซึ6 งหมายความว่าในโอกาสต่อไป  หากตาํแหน่งเลขานุการ 
สภาฯ ยงัจะตอ้งเป็นสมาชิกสภาฯอยา่งนี@  ผมเรียนเอาไวว้า่จะไดมี้ความคล่องตวัในการทาํงาน  เพราะผม
คิดวา่ทุกวนันี@ ในส่วนของงานกิจการสภาถา้เปรียบเป็นก็มีปีกอยูข่า้งเดียว แต่ในส่วนของบุคลากรไม่มี  
ผมจึงขอฝากว่าขอให้ท่านประธานฯทาํนกตวันี@ ให้เป็นนกที6สมบูรณ์เพื6อประโยชน์ของกิจการสภาฯ 
ครับ อีกประเด็นหนึ6งครับท่านประธานฯผมเห็นท่านสมาชิกฯหลาย ๆ ท่านก็ไดอ้ภิปรายไป ผมก็ยงัมี
ความคิดเห็นเกี6ยวกบัสํานกัการศึกษา ในหมวดเกี6ยวกบัเงินอุดหนุนของสํานกัการศึกษา  ผมเรียนท่าน
ประธานฯตรงนี@ ก่อนว่าปีนี@ การจดัทาํงบประมาณในส่วนของเงินอุดหนุน  เมื6อก่อนนี@ มีเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  เงินอุดหนุนกําหนดวตัถุประสงค์   เงินอุดหนุนทั6วไป  ผมทราบมาว่าปีนี@ การจัดทํา
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งบประมาณทางกรมส่งเสริมปกครองส่วนทอ้งถิ6นจะจดัสรรเงินอุดหนุนให้เพียง 2 ส่วน  ในส่วนของ
กาํหนดวตัถุประสงค์จะเอาไปไวใ้นหมวดเงินอุดหนุนทั6วไป  ผมเรียนอย่างนี@ ว่าที6ผมดูในเรื6 องเงิน
อุดหนุนจากรายจ่ายของเทศบาลผมก็ตอ้งขอขอบคุณทางฝ่ายผูบ้ริหารที6ท่านไดต้ั@งเงินอุดหนุนไวใ้นส่วน
ของเครื6องแต่งกายเด็กนักเรียน  แต่ทั@งนี@ ในส่วนของเด็กนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเราทั@ง 6 โรง 
ขณะนี@ มีเด็กนกัเรียนอยูร่่วมพนักวา่คน ส่วนหนึ6งที6ผมอยากฝากเรียนท่านประธานฯก็คือ  เงินอุดหนุนที6
เกี6ยวกบัรายไดข้องเทศบาลที6จะตั@งอยูใ่นโครงการอาหารกลางวนัและนม  ท่านประธานฯครับส่วนนี@ผม
ทราบดีว่าในส่วนนี@ ทางกรมส่งเสริมหรือรัฐบาลเขาสนบัสนุนอยู่แล้ว  ตามแผนกระจายการปกครอง
ให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ6น เกี6ยวกบัอาหารกลางวนัและนม  ในส่วนนมถ้าผมจาํไม่ผิดจะได้
สําหรับเด็กชั@นอนุบาลเด็กเล็กถึงชั@นประถม 4  ส่วนอาหารกลางวนัจะไดต้ั@งแต่เด็กเล็กถึงชั@นประถม 6  
ในส่วนของโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ6นสนบัสนุนเพียง 60 %  ในเรื6องอาหารกลางวนั ถา้ใน
โรงเรียนของ สปถ.เขาสนับสนุน 100% อย่างนี@ เป็นตน้  ในส่วนนี@ ผมอยากจะฝากท่านประธานฯว่า  
ถ้าเป็นไปได้เพื6อเด็กเพื6อเยาวชนซึ6 งเป็นทรัพยากรอนัสําคญัที6จะสนับสนุนส่งเสริมสําหรับเด็กที6มี
ครอบครัวมีรายไดน้อ้ยของชุมชนเมือง  ถา้เราสนบัสนุนในส่วนนี@ เกี6ยวกบัเรื6องนมก็ดีที6จะให้เด็กตั@งแต่
อนุบาลไดดื้6มจนถึงชั@นประถม 6  ผมวา่เป็นการดีและสมควรอยา่งยิ6ง      สําหรับอาหารกลางวนัที6ไดรั้บ
สนบัสนุนมาจากกรมส่งเสิรมถา้เป็นไปไดใ้นส่วนทอ้งถิ6นก็อาจจะอุดหนุนอีกส่วนหนึ6ง  เพื6อให้เด็กไดมี้
อาหารทานครบถว้นและไดคุ้ณภาพ  ผมจึงอยากฝากเรียนไวอี้กประเด็นหนึ6ง  และอีกประเด็นหนึ6 งใน
ส่วนของงบประมาณ  ผมจะพูดองคร์วมเกี6ยวกบัสาธารณูปโภคพื@นฐานดงัที6สมาชิกฯหลาย ๆ ท่านได้
พดูไปเกี6ยวกบัเรื6องตวัเลขผมจะไม่พดูถึง  แต่ผมจะพดูในเรื6องประสิทธิภาพ หรือการนาํเงินงบประมาณ
ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง  ผมนาํเรียนอยา่งนี@ครับว่าในเรื6องสาธารณูปโภคที6จาํเป็นส่วนหนึ6 ง 
ก็คือเรื6 องไฟฟ้า  ส่วนจะอยู่ในหน่วยงานไหนก็คงเป็นที6ทราบอยู่แล้ว  อย่างที6ท่านสมาชิกผูอ้าวุโส 
ไดอ้ภิปรายไปเมื6อสักครู่นี@วา่  ในเบื@องตน้นี@การดูแลเอาใจใส่หลงัจากที6ไดก้ารร้องขอรวดเร็ว และสั6งการ  
แต่ระยะหลังนี@ สักประมาณ 2 – 3 เดือนที6ผ่านมา  ผมมีโอกาสได้พบปะพี6น้องชาวชุมชนโดยเฉพาะ
โครงการที6ทางผูบ้ริหารคิดขึ@น ไปพบปะประชาชนเพื6อรับทราบปัญหาเกี6ยวกบัความเดือดร้อน  สิ6งที6เขา
สะท้อนให้เห็นเกี6ยวกับเรื6 องไฟฟ้าระยะหลังนี@ ค่อนข้างจะล่าช้า  ผมไม่แน่ใจว่าติดขัดตรงไหน  
โดยเฉพาะท่านประธานชุมชนขออนุญาตเอ่ยนาม บางท่านที6ไดรั้บทราบปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน  
ไดม้าดาํเนินการร้องขอยื6นคาํร้องทุกขเ์กี6ยวกบัการแกไ้ขปัญหาในส่วนนี@   ระยะหลงังานตรงนี@ ล่าชา้และ
ไม่มีความคืบหนา้  ผมขอฝากท่านประธานฯไวด้ว้ย  อีกเรื6องหนึ6งคือเรื6องปัญหาขยะ  เป็นอีกดา้นหนึ6งที6
มีเสียงสะทอ้นจากผูอ้ยูใ่นชุมชนแต่ละครัวเรือน  บางที6อาจจะไปจดัเก็บตรงเวลา แต่บางที6 เช่น ชุมชน
บา้นป่าขาม 1  ผมไดรั้บทราบเป็นระยะวา่ระยะหลงันี@ ล่วงเลยมาเป็นเวลาเกือบครึ6 งเดือนไม่ไดไ้ปจดัเก็บ
ขยะตรงนี@   ปัญหานี@ เป็นปัญหาหนกัพอสมควร  แต่อยา่งไรก็ฝากท่านประธานฯผา่นไปยงัผูบ้ริหารดว้ย
ครับ  อีกส่วนหนึ6 งคือปัญหาเรื6องตลาด  ผมอยู่ในเขต 2 ตาํบลสวนดอก ผมมีโอกาสไดไ้ปดูชาวตลาด
ผู ้ค้าในตลาดหลักเมือง  ผมทราบปัญหามา 2 – 3 ประการ ตรงนี@ ผมทราบดีว่าตลาดหลักเมือง 
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ทางผูบ้ริหารคิดจะแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสถานที6  แต่ผมยงัไม่พูดตรงนี@ เพราะว่าปัญหาตรงนั@น 
ผมไม่ทราบว่าจะสําเร็จเสร็จสิ@นหรือลุล่วงไปเมื6อใด  สิ6งหนึ6 งที6ผูค้า้ในตลาดเขาสะทอ้นให้ผมทราบ
เกี6ยวกบัหลงัคาตลาดที6ชาํรุด  ผมคิดว่าปีนี@ มีงบประมาณตรงนี@แลว้บางท่านไดอ้ภิปรายตวัเลขอะไรผม 
ไม่ติดใจ  แต่อยากจะฝากวา่ขอให้บริหารจดัการในส่วนนี@   แกไ้ขปัญหาในส่วนนี@ ให้เรียบร้อย   อีกเรื6อง
หนึ6 งก็คือเรื6 องนํ@ าในตลาดหลักเมือง  ผูค้ ้าขายอยู่ในที6ขายผกั ขายพวกเนื@อ พวกอาหารพร้อมปรุง   
ผมไดรั้บแจง้วา่เขามีปัญหาเรื6องนํ@ าในตลาด ผูค้า้ไม่สามารถที6จะใชน้ํ@ าไดม้าประมาณหลายเดือนมาแลว้  
จึงอยากจะฝากท่านประธานฯด้วยว่าสําหรับงบประมาณในปีนี@ นาํไปแก้ไข  นาํไปสนับสนุน นาํไป
แกปั้ญหาให้กบัพี6น้องประชาชน  ผมเขา้ใจครับว่าการพฒันาก็เป็นสิ6งจาํเป็น  แต่ส่วนหนึ6 งการแกไ้ข
ปัญหาความเดือดร้อนก็มีความจาํเป็น  จึงอยากจะให้ควบคู่กนัไปพร้อมทั@ง  2 อยา่ง  เพื6อให้สัมฤทธิ� ผล
ตามงบประมาณที6ได้เสนอต่อสภาฯ  และเป็นไปตามแผนและนโยบายที6ทางผูบ้ริหารได้แถลงไวต่้อ 
สภาฯแห่งนี@ดว้ย   ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ4    หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  มีท่านใดจะภิปรายอีกหรือไม่  เมื6อไม่มี
สมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย  ขอเชิญฝ่ายบริหาร ท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี@แจง 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอบคุณที6ท่านประธานสภาที6ไดก้รุณา
ให้เวลาแก่สมาชิกสภาทุกท่านไดอ้ภิปรายและขอขอบพระคุณสมาชิกสภาที6ไดอ้ภิปรายให้คาํแนะนาํ  
ใหข้อ้สังเกต ใหข้อ้ทว้งติงในหลาย ๆ เรื6อง หลาย ๆ ประเด็น  ผมคงจะใชเ้วลาไม่มากที6จะกราบเรียนให้
ทราบตั@ งแต่ภาพรวมของร่างงบประมาณราย จ่ายประจํา ปี  พ .ศ.2551  ตลอดจนประเ ด็นที6 
ไม่เขา้ใจ หรือสงสัย ดงัต่อไปนี@   
 งบประมาณปี พ.ศ.2551 ที6เราตั@งงบประมาณรายจ่ายไว ้426,476,992.- บาท  จาํนวนนี@ ในเนื@อแท ้
เป็นงบประมาณรายจ่ายทั6วไปของเทศบาลมีเพียง 325,385,710.-บาทเท่านั@ น เป็นส่วนของ 
งบเฉพาะการสถานธนานุบาลหรือโรงจาํนาํ จาํนวน 13,277,330.- บาท ซึ6 งเราจะไม่เขา้ไปพิจารณา
เพื6อที6จะเอาเงินมาตั@งในประการรายรับรายจ่ายของค่าใช้จ่ายทั6วไปของเทศบาล  อีกยอดหนึ6 งก็คือ 
เงินอุดหนุนตามวตัถุประสงคที์6กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ6น ไดป้ฏิบติัมาเป็นเวลาชา้นาน ก็คือ
เรื6องของงบประมาณดา้นโรงเรียนเทศบาล ดา้นการส่งเสริมการศึกษา เงินอุดหนุนต่าง ๆ ของโรงเรียน
เทศบาล  เงินจาํนวนนี@ เมื6อปีงบประมาณก่อน ๆ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ6นมีระเบียบที6ส่งมา
อุดหนุนตรงมาที6เทศบาล   แลว้เทศบาลก็ไม่ตอ้งตราเป็นเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย คือ     ส่งมา
อุดหนุนแล้วสั6 ง ให้ จ่าย  โดยไม่ปรากฏในงบประมาณของเทศบาล  งบประมาณจํานวนนี@  
มีถึง 87,813,952.-บาท  จากเงินจาํนวนนี@ ทาํให้ยอดขึ@นมาถึง  426 ลา้นบาทเศษ แต่งบประมาณที6เรา
พิจารณาแลว้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลไดก้รุณากล่าวถึงเรื6องนี@ ในเบื@องตน้ ผมกราบเรียนว่า ก็ยงัเป็น  
325 ล้านบาท  ไม่ได้เอางบประมาณร้อยกว่าล้านบาทเศษมาแอบแผงแต่อย่างใด เพราะว่าถึงแมจ้ะ 
เอางบประมาณเงินอุดหนุนตามวตัถุประสงคที์6อุดหนุนเขา้มาแลว้ตั@งเป็นงบประมาณเราก็เอามาพิจารณา
ไปใช้จ่ายอยา่งอื6นไม่ได ้ เพราะเป็นงบประมาณที6เฉพาะเจาะจง เช่น ในงบอุดหนุน 87 ลา้นบาทนี@ก็จะ
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เป็นเงินเดือนครู  เราไม่เคยจ่ายเงินเดือนครูเทศบาลตลอดมาตั@งแต่มีเทศบาล กรมฯ ส่งเสริมมาให้เป็น
เงินเดือนครู  เงินเดือนภารโรง  เงินเดือนผู ้ช่วยครู ต่าง ๆ  เหล่านี@ มาจากกรมทั@ งนั@ น  เราไม่ได ้
ตั@ง งบประมาณของเรา  ในที6นี@ ต้องปรากฏอยู่ เฉพาะเงินเดือนครูประมาณ  59 ล้านบาท  เงินเดือน
คนงานภารโรง  ค่าจา้งค่าตอบแทนอีกจาํนวนไม่น้อย แล้วที6เหลือก็จะเป็นเงินอุดหนุนในเรื6องต่าง ๆ  
เช่น ไปพฒันาบุคลากร  ไปฝึกอบรม    ไปประชุมสัมมนาที6กรมสั6งไปประชุมเพื6อที6จะจดัทาํนิทรรศการ
เพื6อการศึกษา หรือวา่ให้คณะบุคลากรและครูไปประชุมไปศึกษาไปดูงานต่าง ๆ เหล่านี@ก็จะถูกจดัสรร
มาโดยตรง  และจ่ายตรงใน ปีนี@ตอ้งเอามาตั@งเป็นงบประมาณ เพราะฉะนั@นถึงแมว้า่ งบประมาณจะเพิ6ม
อีก 87 ล้านบาทเศษ ก็ไม่สามารถที6จะเอาไปใช้จ่ายเป็นเรื6 องอื6นไดเ้พียงแต่ว่านาํเขา้มาเป็นค่าใช้จ่าย
ประจาํ ซึ6 งตามระเบียบใหม่ไดก้าํหนดไวเ้ช่นนั@น  แต่เนื@อแท ้ๆ ของ งบประมาณจริง ๆ ที6เราสามารถจ่าย
ไดก้็ยงัเป็น 325 ลา้นบาท  ยงัเป็นเช่นเดิมและเท่าเดิม   
 จากตรงนี@ เราก็พยายามที6จะใชจ่้าย งบประมาณโดยระมดัระวงั เราเขา้ใจครับวา่ ค่าใชจ่้ายประจาํ
มีค่าใช้จ่ายที6สูง  ค่าใช้จ่ายประจาํ  หมายถึง   เงินเดือนค่าจา้ง  ค่าตอบแทน  รวมถึงค่ารักษาพยาบาล  
ค่า เ ช่าบ้าน  ฯลฯ  ทุกปีก็ มี เ งินเดือนเพิ6ม ขึ@ นมาเท่าไร ๆ เป็นค่าใช้ จ่ายค้อนข้างสูง   ค่ าว ัสดุ  
ค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้า ค่านํ@ ามนัรถ วสัดุเกษตร  วสัดุก็มีอีกมากมาย ซึ6 งเป็นค่าใช้จ่ายประจาํ 
อีกส่วนหนึ6ง  แต่อีกส่วนหนึ6งค่าใชจ่้ายประจาํที6จ่ายตามภารกิจที6มีอยูใ่นกฎหมายเป็นค่าใชจ่้ายประจาํที6มี
อยู่ในกฎหมาย เช่น เรื6 องของงานสุขาภิบาล  งานรักษาความสะอาด งานป้องกันโรค งานอะไร 
ต่อมิอะไรต่าง ๆ  ก็เป็นเงินประจาํ  เพราะฉะนั@นค่าใชจ่้ายประจาํจะอยูป่ระมาณ 80 % ขึ@นไปเหมือนกนั 
ทุกเทศบาล ทุกแห่งเหมือนกันหมด ทุก ๆ หน่วยงานราชการ โครงสร้างงบประมาณก็จะออกมา 
เป็นเช่นนี@  เราก็เฝ้าระวงัเป็นอย่างมากว่า ค่าใช้จ่ายประจาํพยายามที6จะไม่ให้เพิ6ม ปีนี@ ก็เสนอค่าใช้จ่าย
ประจาํมา 3 รอบ  ผมก็พยายามตดัลงไปรอบที6 1 รอบที6 2 ก็ยงัสูงอยู ่ รอบสุดทา้ยผมก็บอกวา่ ผมไม่ตดั
ผมให้หน่วยงานเอากลับคืนไปตดัลง 10%  ของค่าใช้จ่ายประจาํทั@ งหมด ไปตดัเอาตามใจชอบจะ 
ตดัส่วนไหนก็ได้ ก็พยายามคุมงบประมาณเช่นนี@   ทาํให้ภาพรวมของงบประมาณปีนี@  ถ้าดูค่าใช้จ่าย
ประจาํจริง ๆ ที6 เป็นค่าใช้จ่ายของบุคลากรที6เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน      ค่ารักษาพยาบาล ค่า
ประกนัสังคม  ค่าเช่าบา้น ค่าบาํเหน็จบาํนาญ  คนที6เกษียณอายุไปแลว้ก็ยงัตอ้งจ่ายนะครับ  รวมถึงค่า
สาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศพัท ์ ค่านํ@ าประปา   ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอะไรต่าง ๆ รวมถึงค่าวสัดุ ค่า
ใชส้อยปีนี@รวมแลว้เพิ6มขึ@น 4.17%  เพิ6มขึ@น 4% หลงัจากที6เราบีบแลว้บีบอีก ก็ถา้ค่าใชจ่้ายเพิ6มขึ@น 4.17%  
เป็นค่าใชจ่้ายประจาํ  ความเขา้ใจของผมรวมถึงมาตรฐานกลางของการบริหารการจดัการ 4.17% ก็น่าจะ
อนุโลมวา่ เพิ6มขึ@นตามอตัราเงินเฟ้อ เพราะปกติเงินเฟ้อจะอยู่ในระดบัประมาณ 4-3%  ผมก็คิดเขา้ใจว่า 
น่าจะมีเหตุผล  แต่ถา้เราดูงบรวม  ดูภาพรวมทั@งหมดค่าใช้จ่ายประจาํ ค่าใชจ่้ายโครงการต่าง ๆ  แลว้ก็
ค่าใชจ่้ายในการเงินลงทุนค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ  งบรวมปีนี@ จะเพิ6มขึ@นจากปีที6แลว้  9.28% งบรวมปีนี@
ที6เพิ6มขึ@นจากปีที6แลว้ 9.28% ถือวา่นอ้ย ถา้งบประจาํเพิ6มขึ@น 4.17% ถือว่ามีเหตุผล  แต่งบรวมเพิ6มขึ@น 
9.28%  ถือว่าน้อยมาก  ถ้าเป็นบริษัทกิจการก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับ   แต่เราอย่าลืมว่าโครงสร้าง 
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ของรายไดใ้นหมวดภาษีอากร 221,630,000.-บาท  เป็นเงินที6รัฐบาลจดัเก็บภาษีให้เราที6ภาษีมูลค่าเพิ6ม 
และภาษีอื6น ๆ ถึง 130 ล้านบาท ใน 221 ล้านบาท เป็นเงินที6รัฐบาลจดัเก็บจากเราไปภาษีมูลค่าเพิ6ม  
ซื@ อเสื@ อตัวหนึ6 ง 107 บาท เสียภาษีมูลค่าเพิ6มซึ6 งรัฐบาลเป็นคนเก็บ พอถึงปีหนึ6 งเขาก็จะจัดสรรคืน
ภาษีมูลค่าเพิ6มจ่ายคืนใหเ้ทศบาลนครลาํปาง เท่านี@  ๆ  ภาษีมูลค่าเพิ6มเราเคยไดรั้บถึง 160 ลา้นบาท เมื6อปี 
พ.ศ.2548  จะเห็นว่าต่างจากตวัเลขสรุป  ยอดงบประมาณของปี 2548 สูงโด่งไปถึง 521 ล้านบาท  
รวมทั@ งงบอุดหนุนอื6น ๆ ตั@ งมากมาย ตอนนั@ นประเทศชาติของเรามีสตางค์  แล้วก็ รํ6 ารวยมาก  
เพราะฉะนั@นเงินต่าง ๆ อุดหนุนมาเรื6อยๆ  นอกจากเงินเขา้มาตามระยะเวลาที6เขาจดัสรรมาให้  เรายงัมี
เงินเพิ6มเติมเป็นเงินสํารองรายจ่ายอีก  ที6เขาจดัสรรมาให้เกินอีกแลว้เราเอาไปจ่ายขา้มปี  ในปี 48, 49   
เราใชง้บประมาณคอ้นขา้งมาก  พอปลายปี 49 มีปัญหาที6รัฐบาลจดัเก็บภาษีส่งคืนมา เช่นภาษีมูลค่าเพิ6ม
พวกนี@   หายไปกว่า 60 ล้านที6 เรารับตํ6 ากว่าที6ประมาณการ  พอมาปีนี@ เราตั@ งงบประมาณปี 51 
ตั@งไวที้6 130 ลา้น ขณะนี@ ยงัขาดอีก 20 กวา่ลา้นที6เงินยงัไม่เขา้  ตวัเลขผมไม่แน่ใจ  ผมไม่ไดต้รวจสอบ
ครั@ งสุดทา้ยกบัคลงั  เพราะฉะนั@นจะเห็นเงินวา่เงินมนัลดลง ๆ ปี 2551  รัฐบาลก็บอกให้ตั@งงบประมาณ
โดยระมดัระวงัเพราะว่า  เงินค่าภาษีมูลค่าเพิ6มที6รัฐบาลจดัเก็บรวมถึงเงินอุดหนุนที6รัฐบาลเคยให้มามี
แนวโน้มที6จะน้อยลงเพราะนั@นตรงนี@ เราก็ตอ้งเพิ6มประสิทธิภาพในการจดัเก็บของเราเองให้สูงขึ@ น 
แต่รายไดที้6เราจดัเก็บเองก็มีไม่มาก  ปีหนึ6 งก็มีเพียง ร้อยลา้น สําหรับค่าธรรมเนียมฆ่าสัตว ์ ที6ไดต้ั@งไว ้
เนื6องจากวา่งบประมาณนี@ ไดท้าํตวัเลขกนัมา ตั@งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม  แลว้ตอนนั@นเรื6อง
โรงฆ่าสัตวก์็ยงัคาลา คาซังกนัอยู่ที6ศาลปกครองก็ยงัไม่ชี@มา  เพราะนั@นเมื6อศาลปกครองยงัไม่ชี@มาเราก็
จาํเป็นที6ตอ้งประมาณการรับค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตวไ์ว ้  พอจนกระทั@งทาํงบประมาณเสร็จเป็นเล่ม
แล้วทางศาลปกครองพึ6 งชี@ มาเมื6อไม่กี6วนัมานี@   ว่าโรงฆ่าสัตว์ของเราไม่คุ ้มครองเรื6 องโรงฆ่าสัตว ์ 
จึงปิดได ้เพราะฉะนั@นมีรายรับตั@งไวก่้อนแลว้  อนันี@ ก็เป็นภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายโดยทั6วไป  
แต่ว่าท่านประธานฯ และท่านสมาชิกฯ ผูท้รงเกียรติจะตอ้งเขา้ใจวา่  งบประมาณรายจ่ายประจาํจะอยู่
แน่นอน 80% แต่จะเหลืองบประมาณอยู่  2 ก้อนใหญ่ ๆ  ซึ6 งกอ้นหนึ6 งก็คืองบประมาณพฒันาสังคม 
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี  นโยบายของผูบ้ริหาร ไม่วา่นโยบายอุดหนุนเงินให้ผูสู้งอายุเพิ6มขึ@น
จาก 100 คน รัฐบาลจดัสรรให้เป็น 600 คนในปีนี@  ไม่ว่าคนเป็นเอดส์ คนเป็นพิการ  ไม่ว่าจะเป็น
สวสัดิการของผูสู้งอาย ุ กิจกรรมเครือข่ายชมรมผูสู้งอายุ ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมของชุมชน  อสส. , อสม. 
เรื6 องของการศึกษา  การพฒันาเด็กและเยาวชน เรื6 องโรงเรียนเทศบาลอะไรต่อมิอะไรต่าง ๆ นี@ เป็น
นโยบายด้านสังคม เป็นงบประมาณด้านสังคม  ซึ6 งต้องมีอยู่ก้อนหนึ6 ง  ปีนี@ งบประมาณด้านสังคม  
มีประมาณ 34 ล้าน   อีกก้อนหนึ6 งก็คือ  ถนน ทางเท้า  ท่อระบายนํ@ า  ไฟฟ้า  ปีนี@ ก็มีอยู่ส่วนหนึ6 ง   
ประมาณ 30 ลา้น งบประมาณดา้นที6ดินและสิ6งก่อสร้าง เช่น ถนน ทางเทา้ ท่อระบายนํ@ า ไฟฟ้า ขึ@นสูง  
งบประมาณดา้นสังคมก็จะตอ้งลด  ถา้เราเพิ6มนโยบายดา้นสังคมขึ@น เราก็ไม่มีเงินเหลือที6จะไปทาํงาน
ดา้นสาธารณูปโภค  ใช่ไหมครับ  เพราะฉะนั@นตรงนี@การบริหารการจดัการตอ้งระมดัระวงัมาก เพราะวา่  
เวลานานพอสมควรแล้วที6ว่าประชาชนทั6วไปก็ดี  เทศบาลและพนักงานเทศบาลก็ดี  ผูบ้ริหารก็ดี   
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ภาพโดยรวมก็ดี  จะมีความเขา้ใจและมองภาพเทศบาลวา่  เทศบาลมีหนา้ที6เฉพาะถนน   ไฟฟ้า  สะพาน  
และท่อระบายนํ@ า  เมื6อพูดถึงเทศบาลจะให้ความสนใจเรื6 องนี@ ก่อน  เวลาดูงบประมาณ ก็จะดูว่า 
มีงบประมาณถนนเท่า มีไฟฟ้าเท่าไร มีท่อระบายนํ@ าเท่าไร มีทางเท้าเท่าไร จะดูตรงนี@ เป็นหลัก   
แต่จริง ๆ แลว้  ภารกิจของเทศบาลไม่ไดมี้เพียงเท่านี@   ภารกิจของเทศบาลยงัครอบคลุมไปถึงประชาชน
ทุกคน ตั@งแต่อยู่ในทอ้งพ่อแม่จนกระทั6งถึงหลุมฝังศพ  ถึงป่าช้าและสุสาน  ตรงนี@ ชีวิตคนตั@งแต่อยู ่
ในทอ้งพ่อแม่เจริญเติบโตขึ@นมา  การเลี@ ยงดู การให้การศึกษา  การเขา้โรงเรียน การให้อะไรต่อมิอะไร
ต่าง ๆ นานา การรักษาไวซึ้6 งสังคมที6ดีงาม ครอบครัวอบอุ่นหรืออะไรต่าง ๆ  จนกระทั6งคนเฒ่า คนแก่ 
คนชรา  รัฐบาลจะตอ้งดูแล เทศบาลจะตอ้งดูแล  อบต. ก็ตอ้งดูแล  คนเหล่านี@  ค่าใชจ่้ายตรงนี@ คอ้นขา้ง
มาก อนันี@ก็เป็นปัญหาของทุกเทศบาลที6ปีหนึ6งก็อาจจะเหลือ 20%   ส่วน 20% ก็ตอ้งมาแบ่งวา่  เราจะให้
ความสําคญัทางสังคมเท่าไร  เราจะให้ความสําคญัดา้นสาธารณูปโภคสาธารณูปการเท่าไร โครงสร้าง
ของรายจ่ายออกมาเป็นแบบนี@   เราภูมิใจและดีใจนะครับวา่  ตลอดเวลาที6ผา่นมาถึงแมว้า่เงินเราไม่มาก  
แต่ก็สามารถบริหารการจดัการได ้ ผมวา่ค่อนขา้งสมบูรณ์ เช่นในกรณี งบประมาณปี พ.ศ.2548 ถา้เรา 
จาํไดต้อนนั@นรัฐบาลมีสตางคส่์งเงินให้  โครงการสาธารณูปโภค เรื6องค่านํ@ า ค่าไฟ  ค่าถนน  ค่าสะพาน 
ไฟฟ้าอะไรปีนั@นไดเ้ป็นร้อยโครงการประมาณ 90 กวา่ลา้นในปี 2548 ยืนยนัวา่เยอะมากเลยทีเดียวเราใช้
เงินไปทาํโครงการต่าง ๆ  ถนน ไฟฟ้า ท่อระบายนํ@ า ปี 2549 ก็ลดลงมาจากเหตุผลที6บอกว่าเงิน 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ6มไดน้้อยลง ไดรั้บประมาณ 60 ลา้น ปีที6แลว้ค่าสาธารณูปโภค ค่าถนน ค่าสะพาน ค่า
ไฟฟ้า ค่าอะไร ก็ลดลงมาเหลือแค่ 54 ลา้นบาท ปีนี@ เราก็ยงัทาํไดอ้ยู่ที6 49 ลา้น อนันี@ เป็นงบลงทุนเทียบ
กบัเงินที6เราให้นโยบายดา้นสังคม  ตั@งแต่ไม่มีเลยเราก็พยายามมองมิติทางสังคมหลาย ๆ มิติ มิติของ
การศึกษา และพฒันาเด็ก เราใช้เงินในการปฏิรูปการศึกษาจาํนวนมาก ปีนี@ งบประมาณการศึกษาจะ
ได้รับมากถ้ารวมเงินอุดหนุนตามวตัถุประสงค์งบประมาณ เรามีงบประมาณอุดหนุนการศึกษาตั@ง  
100 กวา่ลา้นบาท  งบประมาณดา้นการสร้างชุมชนที6เขม้แขง็เพื6อที6จะให้ชุมชนไปบริหารจดัการของเขา
เองดว้ยการมีส่วนรวมของประชาชน  ถา้เราไดไ้ปคลุกคลีกบัชุมชน เดี6ยวนี@ ชุมชนเขามีกิจกรรมของเขา
เอง  เขาสนุกสนานมากตลอดปี  ไม่ว่าศาสนา ประเพณี วฒันธรรม กิจกรรมในหมู่บ้านเรื6 องเด็ก  
เรื6องเยาวชน เรื6องคนแก่คนชรา ชุมชนเขาจะมีกิจกรรมของเขามากมาย  หลายชุมชนมีพฒันาการที6ดีมาก 
เช่น สามารถจดัการขยะของเขาเองได้   จากหนึ6 งชุมชนเดียวนี@ ขยายเป็น 5 ชุมชน และขยายเป็น 10 
ชุมชนจากการจัดขยะของเขาเองนะครับ  เขาสามารถมีรายได้ของเขา  เขาสามารถทําให้เกิด 
ความพึงพอใจในหมู่บา้นเขาโดยที6ชาวบา้นเขาช่วยกนัคิดช่วยกนัทาํ  จะทาํอยา่งไรกบัขยะพวกนี@แลว้ก็
ไม่มาด่าเทศบาลแลว้ใช่ไหม เพราะสามารถจดัการขยะได ้และมีอีกหลายที6เขากาํลงัคิด  อีกหลายเรื6องที6
เขากาํลงัจะทาํสิ6งนี@ก็ไดม้าจากการที6เราให้ความสําคญักบัชุมชน  สิ6งนี@ก็ไดม้าจากการพาชุมชนไปดูงาน
มาจากหลายเทศบาล และชุมชนแต่ละชุมชนเอารูปแบบของแต่ละเทศบาลในที6เขาบริหารชุมชนตรงนั@น
มาเป็นรูปแบบ ที6ตวัเองจะพฒันาไปสู่ตรงนั@น ๆ  อนันี@ก็เป็นลกัษณะของการจดัสรรนโยบายในดา้นการ
สร้างสรรคส์ังคม   มาถึงเรื6องการจดังบประมาณตามระเบียบของกระทรวง เรื6องราคากลาง คือทุกอยา่ง
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ที6เราทาํตวัเลขมานี@ก็อยูบ่นรากฐานของราคากลาง แลว้เมื6อเวลาออกแบบเสร็จแน่นอนแลว้ จะตอ้งมีการ
ทอดแบบรายการ  แลว้ก็ประมาณราคากลาง เวลาทาํราคากลางพนกังาน  ตอ้งยึดถือบญัชีของกระทรวง
พาณิชย ์ บญัชีกรมการคา้ภายใน ถ้าเขาบอกหลอดไฟขนาดนี@ เท่านี@  ราคาเท่านี@  เขาไปทาํมากกว่านั@น
ไม่ได ้ เพราะวา่พนกังานเทศบาลทุกคนนะครับ  รวมทั@งผูบ้ริหารตอ้งรับผิดชอบต่อ สํานกังานตรวจเงิน
แผ่นดินเขา้มาตรวจเทศบาลปีหนึ6 งอย่างน้อย 3 คณะ บางปีมีถึง 4 คณะตรวจกนัทั@งปีนะครับ  ถา้เรื6อง
ราคากลางราคาอะไรเราก็คงบิดพลิ@วไม่ได ้  

เรื6องที6เป็นเรื6องที6น่าสนใจมาก  ก็เรื6องของสนามกอลฟ์   ผมจะใชเ้วลาตรงนี@ นิดหนึ6งกราบเรียน 
ท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาวา่  เมื6อก่อนเก่ามาตั@งแต่หลายสิบปีมาแลว้ ลาํปางก็มีสนามกอลฟ์ที6
ดดัแปลงมาจากข่วงโปโลของฝรั6งนะครับ  ตรงนี@สนามกอลฟ์ตั@งอยูห่ลงัโรงแรมทิพยช์า้งที6เป็น
สวนสาธารณะเขลางคใ์นปัจจุบนันี@   แลว้ก็คนในเขตเทศบาล  ขา้ราชการไปเล่นกอล์ฟกนั ที6นั6นก็มีทั@ง
สนามกอลฟ์ และสนามเทนนิส  ค่าเล่นกอลฟ์ในสมยันั@นก็ประมาณ 20 , 40 บาท ใคร ๆ ก็มาเล่นได้
จนกระทั6งสมยันายกเทศมนตรี  ขออนุญาตเอ่ยนามท่านเรือง  เขื6อนแกว้ ก็มีปรารภวา่  เราอยากไดที้6 
ตรงนี@มาเป็นสวนสาธารณะดีกวา่ เอามาเป็นปอดใหพ้ี6นอ้งประชาชนคนลาํปาง  ก็มีการถกเถียงเพราะวา่
สนามกอลฟ์ไม่ไดเ้ป็นของใคร เดิมเป็นสโมสรของทางราชการ ก็ประชุมกนัหลาย ๆ ฝ่าย หลาย ๆ ดา้น 
เพราะคนเล่นกอลฟ์ก็เยอะและเป็นคนในเมืองในเขตเทศบาล  เทศบาลก็อยากจะไดพ้ื@นที6มาทาํ
สวนสาธารณะก็จะทาํอยา่งไรพื@นที6ไม่ใหเ้สียและอีกฝ่ายหนึ6งก็ตอ้งได ้  เกิดภาวะที6มนัต่างคนต่างได ้ 
บงัเอิญมีผูบ้ญัชาการทหารสมยันั@นก็มาเล่นกอลฟ์เป็นประจาํดว้ย   ก็บอกวา่ที6ค่ายมณฑลทหารบกที6 7 
สมยันั@นยงัเป็นทหารบกที6 7 อยู ่ ยงัมีพื@นที6วา่งอยูต่รงขา้มค่ายสุรศกัดิ� มนตรี แต่ทหารก็ไม่มีตงัค ์  มีแต่ค่า
วสัดุ  ค่านํ@ามนั ถา้เทศบาลอยากไดต้รงนี@ก็ใหเ้ทศบาล  แลว้เทศบาลก็ช่วยกนัไปทาํสนามกอลฟ์ใหม ่ 
โดยใชพ้ื@นที6ของทหารนะครับ  ก็ทั@งหมดทั@งหน่วยราชการจงัหวดั ทั@งมณฑลทหารบก ทั@งเทศบาล  
ทั@งสมาชิกผูเ้ล่นกอลฟ์ทั@งหลายก็เห็นชอบร่วมกนั  แลว้เทศบาลก็เริ6มมาช่วยทาํสนามกอลฟ์ใหที้6โนน้  
แลว้สนามกอลฟ์นี@ก็เป็นสนามกอลฟ์ของคนลาํปางมาโดยตลอด จากการร่วมมือหลาย ๆ ฝ่าย  ไม่ใช่จาก
เทศบาลฝ่ายเดียว แขวงการทาง  ศูนยส์ร้างทาง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  ทหารมาช่วยกนัพร้อมทั@งเอกชน
ดว้ยนะครับ  ที6นั6นยงัมีศาลาวนชยางคก์ลูอยูที่6สนามกอลฟ์  ไมไ่ดเ้ป็นของคนใดคนหนึ6งจนถึงวนันี@    
คนที6ไปเล่นกอลฟ์นั@นมีจาํนวนหลายร้อยคน  น่าจะเป็นพนัคน   คนเหล่านี@ มีทั@งขา้ราชการ ทหาร    
ตาํรวจ   พ่อคา้  รวมถึงคนทั6ว ๆ ไป ในเทศบาลและเด็ก ๆ เยาวชน ลูก ๆ หลาน ๆ ของคนลาํปาง  
เพราะเด̂ียวนี@ เด็ก ๆ ตวัเล็ก ๆ ไปเล่นกอลฟ์  การเล่นกอลฟ์เป็นกีฬา เด̂ียวนี@พ่อแม่สามารถพาลูก ๆ ไปได ้ 
แลว้เราก็มาคิดพิจารณาวา่  สนามกอลฟ์นี@ไม่ไดเ้ป็นสนามกอลฟ์สาํหรับเศรษฐีมีสตางค ์  เพราะวา่ผม
เป็นคนเล่นกอลฟ์และผมเป็นสมาชิกกอลฟ์หลาย ๆ สโมสร ผมเป็นสมาชิกกอลฟ์ที6กรุงเทพ  ผมตอ้งซื@อ
ค่าสมาชิก 700,000  และคา่ไปเล่นกอลฟ์  นอกจาก 700,000 แลว้ยงัเสียค่าเล่นกอลฟ์อีก  ครั@ งละ
ประมาณ 1,600 บาท ผมเป็นสมาชิกกอลฟ์ที6ชะอาํผมเสียค่าสมาชิกแพงมาก  แต่บงัเอิญผมซื@อทั@งที6ดิน
และไดส้มาชิกกอลฟ์มาดว้ย  แต่สมาชิกเปล่า ๆ ก็ระหวา่ง 700,000 – 1 ลา้นนะครับ  ผมเป็นสมาชิก
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กอลฟ์ที6เชียงใหม่ ค่าสมาชิกที6เชียงใหม่จะถูกกวา่นิดหน่อยหนึ6ง  ผมจ่ายไป 160,000 บาท ค่าสมาชิกแต่
พอถึงไปเล่นผมก็ตอ้งเสียเงินอีก ค่าเล่น 800 บาท ทุกครั@ ง  ๆ นั@นเป็นสโมสรของคนมีสตางค ์ สโมสร
ชั@นหนึ6ง แต่สโมสรค่ายสุรศกัดิ� มนตรี เป็นสโมสรของลาํปางคนลาํปางร่วมกนัคิดร่วมกนัทาํร่วมกนั
สร้างขึ@นมา เพื6อประโยชน์ของคนลาํปาง  ไม่ไดเ้ป็นของใครคนใดคนหนึ6งเป็นเจา้ของ  ประการที6 2  
ใคร ๆ ก็ไปเล่นได ้ ถา้บุคคลทั6วไปทราบมาวา่ถา้สมาชิกตลอดชีพนะครับ 20,000 บาท ถา้เป็นขา้ราชการ
สมาชิกตลอดชีพ 10,000 บาท  แลว้ค่าเล่นกอลฟ์ทั@งวนั 18  หลุม  240 บาท รวมค่าแคดดี@   เป็นสนาม
กอลฟ์ที6ราคาถูกที6สุดในโลก  เพราะนั@นคนไม่มีสตางคเ์งินเดือน   5,000  –   6,000    ก็ไปเล่นกอลฟ์ไดนี้6
เป็นเหตุผลที6คนเล่นกอลฟ์มากขึ@น ๆ  แลว้เราก็มาดูวา่  คนเหล่านี@ก็เป็นคนลาํปาง อยูอ่าศยัในลาํปางเป็น
ราษฎรในลาํปาง ในพื@นที6เขตเทศบาลของเรา กอลฟ์เป็นกีฬาชนิดหนึ6งที6ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและ
สร้างสังคม  เราใชเ้งินในการที6จะส่งเสริมสนบัสนุนการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพร่างกายผา่น
สวนสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะเขลางค ์  เราใชง้บประมาณในการพฒันา มีคนใชใ้นสวนสาธารณะ 
เขลางคป์ระมาณ 1,000 คน คนใชส้นามกอลฟ์ก็ประมาณหลายร้อยคนเกือบพนัคน  สวนสาธารณะ
เขลางคห์ลงัจากเราประมูลแลว้ เราใชง้บประมาณ 17 ลา้นเศษ สวนสาธารณะริมนํ@าบา้นดงสาํหรับออก
กาํลงักาย  สาํหรับพกัผอ่นเราก็ใชเ้งินประมาณ 6 ลา้น  ยงัมีสวนสาธารณะอื6น ๆ อีก สวนสาธารณะหา้
แยกที6กาํลงัจะตามมาเราก็ใชเ้งินจาํนวนมากมาย แต่กบัเงินลา้นหนึ6ง  เพื6อที6จะไปสนบัสนุนกีฬากอลฟ์นี6  
ประการที6 1 ผมคิดวา่ไม่มาก  เพราะคนที6ไปเล่นกอลฟ์คนในเขตเทศบาลเป็นประชาชนของเรา  ไม่ใช่
เป็นคนอื6น ประการที6 2 คือ ทางจงัหวดัไดมี้หนงัสือขอมาอยา่งเป็นทางการ ประการที6 3 
ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกที6 32  ก็ทาํหนงัสือขอมาเป็นทางการ  สิ6งสาํคญัก็คือเรามียุทธศาสตร์ในการ
พฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งกนั เทศบาลสมยันี@  ภาพเทศบาลสมยันี@ไม่ใช่เป็นภาพที6สาํหรับ 
กางเตน๊ท ์  ไปซ่อมถนน  ไปติดไฟฟ้าอยา่งเดียวแลว้  เดียวนี@ภาพเทศบาลเป็นหน่วยงานที6มีเกียรติมาก  
เพราะนั@นเราสร้าง เราพฒันาเครือข่ายร่วมกนันะครับ  เราสร้างเครือข่ายกบัจงัหวดั  สร้างเครือข่ายกบั
มณฑลทหารบกที6 32  สร้างเครือข่ายกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ     แลว้เราก็จดักิจกรรมร่วมกนัตลอด 
ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมกีฬาเชิงนนัทนาการ  ทุกครั@ งที6มีการพฒันาไม่วา่จะเป็นเรื6องอะไรต่อมิอะไรต่างๆ  
หน่วยงานเหล่านี@ก็มาช่วยกนัตลอดเวลา  แลว้ก็ทั@งมีหนงัสือมาขอทั@งสองฝ่ายทั@งจงัหวดัก็ดี   
มณฑลทหารบกที6 32 ก็ดี   เวลาผมไปเล่นกอลฟ์ผมเจอหนา้ผูใ้หญ่ทั@งสองท่าน   ท่านก็ปรารภบอกวา่   
นายกฯช่วยสนบัสนุนหน่อยนะ  สนามนี@ก็เป็นสนามของเทศบาลนะ  เสร็จแลว้ไม่ใช่เทศบาลอยา่งเดียว
นะครับที6ช่วย เขาก็ขอไปหมดทั@งอบจ. ทั@งการไฟฟ้า ทั@งศูนยส์ร้างทางเขาก็ส่งเครื6องมือเครื6องจกัร 
มาช่วย   เพราะงบประมาณทั@งหมดจะใชป้ระมาณ 10 กวา่ลา้น ผมก็ตกลงวา่เรื6องนี@ผมจะเสนอต่อสภา 
ก็แลว้กนั  อนันี@ก็เป็นเรื6องราวทั@งหมดที6เกี6ยวขอ้งกบัสนามกอลฟ์ผมกราบเรียนใหท้่านประธานสภา และ
ท่านสมาชิกสภาไดก้รุณาทราบนะครับ    
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 สําหรับเรื6อง  War Room  คาํวา่  War Room   เป็นศพัทภ์าษาทหาร เขาเรียกวา่  ห้องปฏิบติัการ
รบทหารก็ตอ้งมีขอ้มูลทุกสิ6งทุกอยา่ง  มีทั@งขอ้มูลมีทั@งระบบสื6อสาร มีวทิย ุมี TV มีการถ่ายทอดวงจรปิด  
มีการเก็บอะไรต่าง ๆ ทั@งหมดนี6ครับ 
 นายประสิทธิ4  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล  ท่านนายกครับ  ผมขออนุญาตสักครู่ผมจะให้
คุณดวงนภา  กอ้นทอง  รองประธานสภาฯ  ขึ@นมาทาํหนา้ที6ประธานสภาครับผม เชิญท่านอภิปรายต่อ
ไดเ้ลยครับ    
 นายนิมิตร   จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ต่อเนื6องจากงบประมาณ  ขออนุญาต
ท่านประธานครับ  เนื6องจากงบประมาณในปี พ.ศ.2549  เมื6อเราเขา้มาทาํงานร่วมกนัใหม่ ๆ  เรากล่าวได้
วา่  เทศบาลนครลาํปาง เป็นเทศบาลที6ไม่ทนัสมยัเป็นเทศบาลบา้นนอกมีเอกสาร มีแต่อะไรเตม็ไปหมด
เลย  อยากจะขอขอ้มูลอะไรต่อมิอะไรต่าง ๆ ก็ขอไม่ไดต้อ้งไปคน้  ตอ้งไปเปิดตูไ้ปเปิดแฟ้มเพื6อที6จะเอา
ขอ้มูล  จะติดต่อใครก็ติดต่อลาํบาก  อยากจะติดต่องานอะไรก็สั6งงานยาก   เราจึงไดต้ั@งงบประมาณ 6 
ลา้นเศษ   โดยความเห็นชอบของสภานี@  เป็นงบประมาณในการพฒันาระบบสารสนเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ที6เป็นประกอบดว้ยฐานขอ้มูล  ประกอบดว้ยระบบเครือข่าย  ที6เชื6อมโยงระหวา่งหน่วยงาน
ทั@งหมดในเทศบาล แลว้ประกอบดว้ย Call Center  ระบบบริการประชาชนที6สามารถใชโ้ทรศพัทเ์ขา้มา
หาไดเ้พียงเบอร์เดียว  และขอขอ้มูลไดทุ้กเรื6อง สามารถร้องทุกขไ์ดทุ้กเรื6อง 
และพนกังาน Call Center  ก็มีหนา้ที6รับโทรศพัท ์  และก็จิ@ม ๆ  ลงไปในคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลก็จะไป
ปรากฏในคอมพิวเตอร์ของฝ่ายที6เกี6ยวขอ้ง  จิ@มลงไปวา่ให้ไปซ่อมเรื6องไฟฟ้า ขอ้มูลนี@ก็จะไปปรากฏที6
เจา้หนา้ที6/พนกังานไฟฟ้า  จิ@มขอ้มูลในเรื6องของอา้งพบเด็กเร่ร่อน ขอ้มูลนี@ก็จะไปปรากฏที6สาํนกัศึกษา
ทุกสิ6งทุกอยา่งจะถูกเชื6อมโยงอยา่งเป็นระบบ  เพื6อบริการประชาชน และเพื6อแกไ้ขปัญหา  ขณะนี@ระบบ
นี@ เกือบเสร็จแลว้  ในเดือนกนัยายนนี@จะใชไ้ดแ้ลว้ พอใชไ้ดแ้ลว้มนัก็ยงัขาดระบบอีกมากมายที6จะตอ้ง
พฒันาเขา้ไป เช่น โปรแกรม  ๆ เรื6องการบริหารงานบุคคล โปรแกรมเรื6องบริหารงานการคลงั  
โปรแกรมในเรื6องของการบริการประชาชน โปรแกรมในเรื6องของการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  
โปรแกรมเรื6องอะไรต่างๆ  โปรแกรมบริหารงบประมาณก็ใส่เขา้ไป มนัจะปรากฏในงบประมาณปีนี@    
เมื6อเรามีระบบขอ้มูลของเราที6มีประสิทธิภาพสูงแลว้  ระบบขอ้มูลนี@จะเป็นเครื6องมือของผูบ้ริหาร   
คณะผูบ้ริหารที6จะสั6งการ บริหารงาน ประสานงาน หรือวินิจฉยัการใด ๆ  ผา่นระบบขอ้มูลเหล่านี@    
ต่อไปผูบ้ริหารจะประชุมก็ตอ้งเขา้มาประชุมในหอ้งนี@ ที6เราเรียกวา่ห้อง  War Room   ซึ6 งสามารถที6จะ
เรียกขอ้มูลไดทุ้กชนิดทุกประเภท    ผา่นคอมพิวเตอร์ Not Book  ตวัเดียวที6จะเชื6อมเขา้กบัระบบทั@งหมด       
เราอยากจะทราบเรื6องสถานการณ์ทางการคลงั   เราอยากจะทราบเรื6องโครงการต่างๆ ที6จะดาํเนินการใน
ปีนี@   เราอยากทราบเรื6องผูที้6มาติดต่อรับบริการของเรา   อยากจะมาทราบเรื6องของการแกไ้ขปัญหาร้อง
ทุกขข์องประชาชนทาํไดกี้6เรื6องไม่ไดกี้6เรื6อง  ไม่ตอ้งเรียกเจา้หนา้ที6จากที6ไหนมาเลย  เราสามารถนั6งอยู่
ใน War Room   แลว้ประชุมกนั แลว้ก็เรียกขอ้มูลต่าง ๆ นี@ เขา้มา  การประชุมการวางแผนก็ดี  การดูแล
ควบคุมตวัชี@วดั  ที6เรียกวา่ KPI ก็ดี  การจะประเมินพฒันาบุคคล บุคลากรที6จะไดเ้งินเดือนหรือไม่ได้
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เงินเดือนก็ดี  ไม่ตอ้งเอามาเป็นบึก ๆ  เราสามารถที6จะเรียกขอ้มูลไดท้ั@งหมด  นอกจากนั@นระบบนี@ เรายงั
ติด  CCTV  ในเงินจาํนวนลา้นเศษนะครับ  จะทดลองก่อน 2 จุด  แต่วา่ในที6สุดก็จะไปเชื6อมโยงใน
ระบบ CCTV ของตาํรวจ   วา่ตาํรวจมีกี6จุดแลว้เราสามารถมอนิเตอร์เหตุการณ์อะไรต่าง ๆ  ในบา้นเมือง
ของเราไดช้ดัเจน     แลว้เราก็จะเพิ6มกลอ้งวงจรปิดในพื@นที6สาํคญั ๆ มากขึ@น ๆ  อนันี@ เป็นรูปแบบของ 
War  Room   ถา้เรามีระบบสารสนเทศที6ลงทุนไปแลว้ รวมทั@งปีนี@ อีกประมาณ 2 ลา้นกวา่กบั 6 ลา้นกวา่
ที6ลงทุนไปแลว้เกือบ 9 ลา้น  แลว้ถา้เราไม่มีหอ้งบญัชาการและหอ้งประชุมเพื6อบริหารขอ้มูลก็ไม่มี
ประโยชน์อะไรและก็ใชไ้ม่ได ้ แต่บงัเอิญชื6อ War Room   ก็ดูตกใจไปหน่อย วา่จะไปรบกบัใคร 

เกี6ยวกบันโยบายเรื6องการศึกษา ที6เป็นขอ้สังเกต  เดิมทีเดียวที6เขา้โรงเรียนเทศบาลก็เสียเงินค่า
เรียน  เสียเงินค่าซื@อเสื@ อผา้  เสียเงินค่าซื@อหนังสือ  ผมไปที6ไหนก็มีแต่คนบ่นว่า ไปเรียนที6โรงเรียน
เทศบาลแพง   ปีนี@ เราตั@งงบประมาณ เรียนโรงเรียนเทศบาลค่าหนงัสือไม่ตอ้งเสีย  ค่าเสื@ อผา้ไม่ตอ้งเสีย   
ค่าเรียนไม่ตอ้งเสีย  ค่าอาหารกลางวนัเราไดม้า 60%   แต่นกัเรียนเทศบาลไม่ใช่เป็นคนจนหมดครับท่าน
ประธาน  คนมีสตางค์ก็เยอะ  ก็มีเหตุผลวา่อยู่บา้นเขาก็ตอ้งเสียเงินซื@อขา้วกินมาโรงเรียนก็เสียเงินซื@อ
ขา้วกิน  เพราะฉะนั@นเรื6องอาหารกลางวนันี@   ถา้คนมีสตางค์ก็จ่ายค่าอาหารกลางวนั  มื@อหนึ6 ง  5 บาท 
ที6เราจดัให้  ซึ6 งก็อยูไ่ดไ้ม่แพง  แต่วา่ถึงแมว้า่รัฐบาลอุดหนุนมาให้ 60%  เป็นค่าอาหารกลางวนั   แต่ใน
ขอ้เทจ็จริงแลว้เวลาไปตลาด ไปไหนมีคนบ่นมาวา่  ชื6อนั@น ชื6อนี@  ลูกคนนี@ ยากจนไม่มีค่าอาหารกลางวนั  
ก็จด ๆ มาแล้วทาํหนังสือถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียน   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนทุกคนที6ร้องมาเราก็ให้ฟรี
เหมือนกนัหมด  ดว้ยความอนุเคราะห์ของโรงเรียน   

การบวงสรวงเจา้พอ่ทิพยช์า้งที6เราตั@งไว ้1.2 ลา้น เพราะวา่  ปีที6ผา่น ๆ มาก็ไม่ไดใ้ห้ความสําคญั
อะไร  พอถึงวนัที6 15 กุมภาพนัธ์ ก็ไปบวงสรวงใชเ้วลาแค่ชั6วโมงเดียวแลว้ก็เลิก  และก็ทิ@งร้างไว ้ปีนี@ เรา
พฒันาสง่างาม เจา้พ่อทิพยช์้างของเราจะสง่างามมาก  รั@ วถูกเอาออกหมดแลว้  ขา้งหน้าจะมีสวนนํ@ า   
ขา้ง ๆ จะมีหัวช้างพ่นนํ@ าออกมา  การตกแต่งภูมิทศัน์สวยมาก  ต่อไปคนก็จะมาเที6ยวสักการะบูชา 
มากขึ@น  ก็คิดวา่ไหน ๆ พฒันาท่านขึ@นมาจนสง่าแลว้ ในปีนี@ ซึ6 งวนัที6 15 กุมภาพนัธ์ โครงการนี@ เสร็จแลว้ 
น่าจะเฉลิมฉลอง มีการจดังานขนัโตก  จดังานแสงสีเสียง  เล่าเรื6 องประวติัศาสตร์นครลาํปาง  เรื6 อง 
พ่อเจา้ทิพยช์า้ง อะไรต่อมิอะไรต่างๆ ก็เลยเป็นค่าใชจ่้ายตรงนี@    ก็ดูจะครอบคลุมแลว้ นะครับ  สําหรับ
รายละเอียดอื6น ๆ ถา้ยงัขาดตกบกพร่อง ท่านรองนายกเทศมนตรีก็พร้อมที6จะให้คาํชี@ แจง ผมคงจะใช้
เวลาเพียงเท่านี@   ขอขอบคุณ 
 นางดวงนภา    ก้อนทอง   รองประธานสภาฯ   เรียนเชิญท่านประธานทาํหน้าที6ประธาน 
ที6ประชุมค่ะ 
 นายประสิทธิ4  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาฯ      ทางสมาชิกฯ ไดรั้บฟังคาํชี@แจงจากทางท่านนายก
ฯ ไปแลว้ เกี6ยวกบัร่างเทศบญัญติังบประมาณ  รายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2551  กระผมจะขอมติ         ที6
ประชุมฯ มีสมาชิกฯ ยกมือ  ขอเรียนเชิญคุณสุทศัน์ฯ  ครับ 
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 นายสุทัศน์   พุทธวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ กราบเรียนท่านประธานสภา  ผูบ้ริหารทุกท่าน 
และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมสุทศัน์  พุทธวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ผมตอ้งขอขอบคุณท่าน
นายกมาก ๆ ที6ไดอ้ธิบายในเงื6อนไขที6ผมสงสัยไปนะครับ  บอกจริง ๆ ว่า  ไม่มีใครรู้นะครับว่า  ที6ไป

ที6มาของสนามกอล์ฟนี6มนัเป็นอย่างไรมีอะไร   สื6อมวลชนก็จะไดรู้้เสียที  คือผมยอมรับcaseนี@ ผมได้
ขอ้มูลมาวา่งบประมาณรายจ่ายนี@หลุดไปไดอ้ยา่งไร  เขาบอกวา่เงื6อนไขอยา่งนี@ เขายอมรับไม่ได ้ แต่ผม
บอกว่าผมก็ตอ้งไปถามท่านผูบ้ริหารผมก่อนว่า   ท่านมีเหตุผลอย่างไรถึงสนบัสนุนไป ก็อยากจะฝาก
บอกดว้ยนะครับวา่เทศบาลเรามีเหตุมีผลนะครับที6สนบัสนุนก็ขอขอบคุณท่านมากที6ไดใ้ห้รายละเอียด
ใหค้วามชดัเจนนะครับ   ผมก็ขอขอบคุณมากครับ 
 นายประสิทธิ4  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื6อไม่มี
กระผมจะขอมติที6ประชุมสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบในหลกัการแห่งร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณปี พ.ศ. 2551 ในวาระที6 1 ขอไดโ้ปรดยกมือขึ@น  มติเป็นเอกฉนัทน์ะครับ    
 มติที�ประชุม     ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551  ในวาระที6 1 
 

 นายประสิทธิ4  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกไดเ้สนอระยะเวลาในการแปรญตัติ 
และคณะกรรมการแปรญตัติเชิญครับ   ขอเชิญคุณกิตติฯ    
 นายกติติ   จิวะสันติการ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ท่านประธานที6เคารพ ผมกิตติ  จิวะสันติการ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2   ขอเสนอกาํหนดระยะเวลาการแปรญตัติใน 4 วนั ตั@ งแต่วนัที6  15 – 18 
สิงหาคม พ.ศ.2550 โดยใชค้ณะกรรมการสามญัประจาํสภาฯ ในคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติั
เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ 
 นายประสิทธิ4   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาฯ   ขอผูรั้บรองครับมีผูรั้บรองถูกต้องนะครับ   มี
สมาชิกท่านใดเห็นเป็นอยา่งอื6น   เมื6อไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื6น สภาฯกาํหนดระยะเวลาการ
เสนอคาํแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีกําหนด
ระยะเวลา 4  วนั  ตั@ งแต่วนัที6  15 - 18  สิงหาคม  พุทธศักราช 2550  ซึ6 งคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประกอบดว้ยคุณทว ี ทองใบ   คุณกิตติ  จิวะสันติการ   พ.ต.ท.ดีชยั   พาณิชย ์   คุณปุณณสิน  มณีนนัทน์  
และคุณสมบูรณ์  คุรุภากรณ์   สาํหรับ  การประชุมครั@ งต่อไปนั@น กระผมจะไดท้าํหนงัสือประชุมแจง้ต่อ
สมาชิกสภาอีกครั@ งภายในวนัที6 30 สิงหาคม  2550 
 มติที�ประชุม     ที6ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 5 1  ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ป ร ญัต ติ ฯ  ( ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย  น า ย ท วี  ท อ ง ใ บ     
นายกิตติ  จิวะสันติการ    นายปุณณสิน   มณีนันทน์    พ.ต.ท.ดีชัย  พาณิชย์  และคุณสมบูรณ์   
คุรุภากรณ์) พิจารณาภายในกาํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติ 4 วนั  ตั@งแต่วนัที6 15-18 สิงหาคม 2550 
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ระเบียบวาระที�  4  ญัตติเรื�อง     ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายของสํานักการศึกษาประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2550  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื�อไป ตั�งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง  เพื�อปรับปรุงต่อเติมหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง  เป็นห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 
 นายประสิทธิ4  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที6 4  ญตัติเรื6อง ขออนุมติั
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายของสํานักการศึกษาประจาํปี งบประมาณ พ.ศ.2550  หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ  เพื6อไปตั@ ง จ่ายเป็นรายการใหม่   ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที6 ดินและสิ6 งก่อสร้าง   
เพื6อปรับปรุงต่อเติมหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลาํปาง   เป็นห้องศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน ขอเชิญ
ฝ่ายบริหาร 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านประธานสภาที6เคารพ ท่านสมาชิก         
ผูท้รงเกียรติ   กระผม  นายสุรพล  ตนัสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ไดรั้บมอบหมายจากท่าน
นายกเทศมนตรีใหเ้สนอญตัติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายของสาํนกัการศึกษาประจาํปี
งบประมาณ พุทธศกัราช 2550  หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ  เพื6อไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
หมวดค่าครุภณัฑที์6ดินและสิ6งก่อสร้าง  เพื6อปรับปรุงต่อเติมก่อสร้างหอสมุดประชาชนเทศบาลนคร
ลาํปางเป็นหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน  

นายกเทศมนตรีนครลาํปางขอเสนอญตัติเรื6องขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายของสํานกั
การศึกษาประจาํปีงบประมาณ พุทธศกัราช 2550  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ  เพื6อไปตั@งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที6ดินและสิ6 งก่อสร้างเพื6อปรับปรุงต่อเติมก่อสร้างหอสมุด
ประชาชนเทศบาลนครลาํปางเป็นหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน  โดยมีหลกัการและเหตุผลดงันี@  

หลกัการ 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร ไดด้าํเนินการโครงการจดัศูนยก์ารเรียนรู้ ICT 

ชุมชน  เพื6อพฒันาศกัยภาพของประชาชนและชุมชนให้มีความรู้เรื6 องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สามารถเขา้ใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื6อคน้ควา้ขอ้มูลต่อยอดความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การจดัตั@ง
ศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน  เป็นขยายบริการสู่ทอ้งถิ6นยกระดบัคุณภาพการให้บริการอินเตอร์เน็ตทั@ง
ทางด้านขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยี เพื6อลดช่องว่างในการเขา้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื6อให้
ประชาชนในทอ้งถิ6นมีการเขา้ใชส้ารสนเทศเพิ6มมากขึ@นดว้ย  และไดพ้ิจารณาใหเ้ทศบาลนครลาํปางเป็น
ศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน  ตามโครงการดงักล่าวจาํนวน 1 ศูนย ์โดยใช้อาคารหอสมุดประชาชน
เทศบาลนครลาํปางเป็นสถานที6จดัตั@งศูนยแ์ละดาํเนินการจดัหาและติดตั@งระบบคอมพิวเตอร์จาํนวน 20 
เครื6อง ๆ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายจาํนวน 1  เครื6องและระบบเครือข่ายอุปกรณ์ความเร็วสูงจาํนวน 1 ระบบ 
รวมค่าบริการเป็นระยะเวลา 12 เดือน และสนบัสนุนงานดา้นวิชาการ ซึ6 งจะตอ้งดาํเนินการให้แลว้เสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2550  
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เหตุผล 
เทศบาลนครลาํปาง กาํหนดให้ใช้อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลาํปางเป็นศูนยก์าร

เรียนรู้ ICT ชุมชน  จึงจาํเป็นตอ้งทาํการปรับปรุง ต่อเติม ทาํการกั@นผนงัห้องพร้อมประตู  และติดตั@ง
ระบบไฟฟ้า และติดตั@งเครื6องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั@งพื@นหรือชนิดแขวน  ขนาดไม่ตํ6ากว่า 
24,000 BTU  จาํนวน 2 เครื6อง และอื6น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครลาํปาง  เลขที6 ช 40/2550 รวม 
2 โครงการ  เป็นเงิน  127,000.-บาท ( หนึ6งแสนสองหมื6นเจด็พนับาทถว้น ) 

เนื6องจากสํานักการศึกษา  ไม่ได้ตั@งงบประมาณเพื6อดาํเนินการดงักล่าวไว ้จึงจาํเป็นตอ้งขอ
อนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ 2550 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ  
ประเภทรายจ่ายเกี6ยวกบัการรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานส่งเสริมสัมพนัธ์การเรียน  
การสอนภาษาจีนเป็นภาษาที6 2 โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครลาํปาง   เพื6อไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จาํนวน 2 โครงการ  ในดา้นบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไม่กาํหนดระดบั  
หมวดค่าครุภณัฑ์ที6ดินและสิ6งก่อสร้าง  เป็นจาํนวนเงิน 127,000 บาท ( หนึ6งแสนสองหมื6นเจ็ดพนับาท
ถว้น ) โดยมีรายละเอียดดงันี@  

1. ค่าครุภณัฑ ์
ประเภทครุภณัฑส์าํนกังาน  ตั@งเพิ6มขึ@น 70,000 บาท 
-เครื6องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดตั@งพื@นหรือชนิดแขวน  ขนาดไม่ตํ6ากวา่ 24,000 BTU   

พร้อมค่าติดตั@ง  จาํนวน 2 เครื6อง ๆ ละ 35,000  บาท  เป็นเงิน  70,000  บาท  (ตามราคามาตรฐาน)  ซึ6 ง
ปรากฏตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2550 – 2552)  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการปรับปรุงระบบบริหาร
การจดัการให้กระชบัมีประสิทธิภาพสูงอยูบ่นหลกัธรรมาภิบาล  แนวทางการพฒันาเพิ6มประสิทธิภาพ
เครื6องมือเครื6องใชแ้ละปรับปรุงสถานที6ปฏิบติังาน  หนา้ 125 

2. ค่าที6ดินและสิ6งก่อสร้าง 
ประเภทค่าต่อเติมหรือดดัแปลงอาคาร  ตั@งเพิ6มขึ@น    57,000  บาท 
-ค่าปรับปรุง ต่อเติม หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลาํปางเป็นหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ ICT  

ชุมชนประกอบดว้ย  งานติดตั@งผนงั  ประตูกระจกโครงเคร่าอลูมิเนียม และติดตั@งระบบไฟฟ้า ตามแบบ
แปลนเทศบาลเลขที6  ช 40/2550 เป็นเงิน   57,000  บาท (ห้าหมื6นเจ็ดพนับาทถ้วน)  ปรากฏตาม
แผนพฒันา  3  ปี (พ.ศ.2550-2552)  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริการที6ตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนและประโยชน์สาธารณะได้อย่างรวดเร็ว ถูกตอ้ง และเป็นธรรม แนวทางการพฒันา
ส่งเสริมคุณภาพดา้นการศึกษา  กีฬา นนัทนาการ ศาสนาและวฒันธรรม ประเพณี  หนา้  267  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถิ6น พ.ศ.2541  และแกไ้ขเพิ6มเติมหมวด  4 ขอ้ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
ค่าครุภณัฑที์6ดินและสิ6งก่อสร้างที6ทาํใหล้กัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี6ยน หรือโอนไปตั@งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถิ6น   
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ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงขอเสนอญตัติมาเพื6อโปรดนาํเสนอต่อที6ประชุมสภาเทศบาล  
เพื6อพิจารณาอนุมติัตามระเบียบต่อไป 
 นายประสิทธิ4  หรรษ์หิรัญ ประธานสภาฯ ครับผม ในญตัตินี@ จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายเชิญ
ครับ   ท่าน พนัตาํรวจโทดีชยั เชิญครับ 
 พ.ต.ท.ดีชัย  พาณชิย์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ กราบเรียนท่านประธานที6เคารพ  กระผม 
พ.ต.ท.ดีชัย  พาณิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เขต 1  การที6ผูบ้ริหารได้เสนอขอโอนเงิน
งบประมาณ ตดัโอนไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม่  ซึ6 งเป็นการก่อสร้างต่อเติม และซื@อวสัดุต่าง ๆ  กระผมมี
ขอสังเกตนิดหนึ6 งว่า  ตามที6ท่านมีหลกัการ เหตุผล  ที6จะตอ้งดาํเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณ 
2550 ซึ6 งจะเสร็จทนัหรือครับ  เพราะเหลืออีกเดือนครึ6 ง ยงัไม่ไดท้าํอะไรสักอยา่งท่านไปกาํหนดตวัเอง
ไวต้อ้งทาํใหเ้สร็จภายในปีงบประมาณ 2550 จะทาํไดห้รือครับ   
 นายประสิทธิ4  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาฯ เชิญ คุณสุรพลฯ ครับ 
  นายสุรพล   ตันสุวรรณ  รองนายกฯ ท่านประธานสภาที6เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาํปางที6ผูท้รงเกียรติกระผมนายสุรพล  ตนัสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีฯ  ไดรั้บมอบหมายจากท่าน
นายกเทศมนตรีให้ตอบในรายการที6 ท่านสมาชิกสภาไดซ้ักถาม เนื6องจากว่ากระทรวง ICT ไดจ้ดัทาํ
งบประมาณดงักล่าวในปีงบประมาณ 2550 และตอ้งดาํเนินการให้เสร็จสิ@นภายในปีงบประมาณ 2550 
เช่นกัน เมื6อคืนนี@  ชุดอุปกรณ์ในส่วนของโต๊ะ เก้าอี@ ที6จะใช้ในศูนย์เรียนรู้ ICT ดงักล่าวได้มาถึงแล้ว  
และไดน้าํไปไวที้6หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลาํปางแลว้ ในส่วนของเครื6องครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมไปถึงส่วนขั@วตดัต่าง ๆ จะไดจ้ดัส่งมาภายใน 2 อาทิตยนี์@  และทางสํานกัการช่าง 
ก็ไดป้ระมาณการแลว้ เนื6องจากวา่  สถานที6ดงักล่าวที6เราตอ้งปรับปรุงเป็นห้องขนาดไม่ใหญ่มาก แลว้ก็
สามารถที6จะดาํเนินการไดท้นั คาดวา่ภายในเดือนสิงหาคมนี@จะปรับปรุงไดเ้สร็จ  และสามารถติดตั@งได้
ภายในสิงหาคม ไม่เกินตน้เดือนกนัยายนนี@ครับ  ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ4  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล ครับเชิญคุณดีชยัฯ  
 พ.ต.ท.ดีชัย  พาณชิย์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  กระผม 
เห็นวา่ งบประมาณกาํลงัพิจารณาขอโอนในวนันี@  ท่านจะไปทาํไดอ้ยา่งไร  การจดัซื@อจดัจา้งต่างๆ  ท่าน
ยงัไม่ไดด้าํเนินการสักอยา่งมนัเป็นไปไม่ไดน้ะครับ  การก่อสร้างยงัไม่ไดท้าํไม่ไดทุ้บ สภาให้เห็นชอบ
วัน นี@  แ ล้ว ท่ า น ก็ ข น ข อง ม า ก่ อ น แ ล้ว เ ห มื อ น ว่า มัน จ ะ มี ปั ญห า น ะ ค รั บ  ผ ม ว่า มัน มี ปั ญ ห า 
แน่ครับ คือ สภาอนุมติัวนันี@นะครับแลว้ท่านทาํไปก่อนแลว้นะครับ ก็ไม่รู้วา่ท่านจะทาํอยา่งไร  
ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ4  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาล จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย ขอเรียนเชิญ  
เพราะเรื6 องที6ท่านสมาชิกเสนอเมื6อครู่นี@  ผมคิดว่าทางฝ่ายบริหารเขารับผิดชอบของเขานะครับ จะมี
สมาชิกท่านใดเสนออภิปรายไหมครับ  ขอชี@แจงเชิญครับ ท่านสุรพลฯ 
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 นายสุรพล   ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรี ท่านประธานสภาที6เคารพ ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลนครลาํปางที6ทรงเกียรติ กระผมอาจจะให้รายละเอียดไม่ชัดเจนนะครับ  ตามเอกสารอาจไม่
ชดัเจน เนื6องจากว่าโครงการดงักล่าวเป็นโครงการของกระทรวง ICT เราไดรั้บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

พร้อมกบั Sever ฟรี ส่งมาจากกระทรวง ICT พร้อมกบัโตะ๊ เกา้อี@   เพียงแต่เราตอ้งปรับปรุงห้อง หอสมุด
ชั@นบน ชั@น 2 เป็นโครงเคร่าอลูมิเนียมติดตั@งเครื6องปรับอากาศเพิ6มเติมและติดตั@งประตูพร้อมกระจกแค่
นั@นเองครับผม  ที6เราจะตอ้งมีการปรับปรุงอาคาร 
 นายประสิทธิ4  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล  ค รั บ จ ะ มี ส ม า ชิ ก ท่ า น ใ ด อ ภิ ป ร า ย ใ น
ระเบียบวาระที6 4  ถา้ไม่มีกระผมจะขอมติในที6ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบญตัติขออนุมติัโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายของสํานกัการศึกษาประจาํปีงบประมาณ 2550 หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ  
เพื6อไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภณัฑ์ที6ดินและสิ6งก่อสร้าง  เพื6อปรับปรุงต่อเติมหอสมุด
ประชาชนเทศบาลนครลาํปาง เป็นห้องศูนยป์ฏิบติัการเรียนรู้ ICT ชุมชน สมาชิกท่านใดเห็นชอบได้
โปรดยกมือขึ@นครับ  สมาชิกเห็นชอบเป็นเอกฉนัทน์ะครับ 
 มติที�ประชุม   ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายของสํานัก
การศึกษาประจาํปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2550 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ  เพื6อไปตั@งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภณัฑ์ที6ดินและสิ6งก่อสร้าง  เพื6อปรับปรุงต่อเติมหอสมุดประชาชนเทศบาล
นครลาํปาง เป็นหอ้งศูนยป์ฏิบติัการเรียนรู้ ICT ชุมชน 
 

ระเบียบวาระที� 5  ญตัติอื�น ๆ  
   นายประสิทธิ4    หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที6 5 ญตัติอื6น ๆ   
เนื6องจากสภาฯ ไดรั้บหนงัสือจากสํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  ด่วนที6สุด  ที6ศธ 0302/ ว. 32073 
ลงวนัที6  7  สิงหาคม 2550  เรื6องขอความอนุเคราะห์สภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ6นที6จดัการศึกษา
เสนอชื6อบุคคลสมควรเป็นกรรมการ  ซึ6 งมีคุณสมบติัตามที6กาํหนด 1 คน โดยผ่านการรับรองจากสภา
ทอ้งถิ6นรายละเอียดขอเชิญท่านเลขานุการสภา 
 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาฯ    กราบเรียนท่านประธานสภาที6เคารพ ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลนครลาํปางที6ทรงเกียรติ กระผมนายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง  
เนื6องจากสํานกังานเลขาธิการสภาของการศึกษา ไดมี้หนังสือแจง้ขอความร่วมมือมายงัประธานสภา
เพื6อที6จะให้พิจารณาเสนอชื6อผูที้6เห็นสมควรเป็นกรรมการสภาการศึกษา 1 คน จากนั@นผูที้6ได้รับการ
เสนอชื6อคดัเลือกจากสภาแห่งนี@ แลว้ ก็จะไปทาํการคดัเลือกกนัเองเพื6อเป็นตวัแทนในส่วนของผูแ้ทน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6นอีกครั@ งหนึ6ง  ซึ6 งในส่วนนี@ตามระเบียบขอ้บงัคบัของประกาศสํานกังานสภา
การศึกษาเรื6องการศึกษา    ศาสนา     และวฒันธรรมเลือกกรรมการสภาการศึกษาไดก้าํหนดเอาไวว้่า  
ในส่วนของสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ6นที6มีความประสงค์เสนอขอบุคคลเขา้รับการคดัเลือกเป็น
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กรรมการสภาการศึกษาให้เสนอชื6อไดอ้งค์กรละ  1 คน  โดยมติที6ประชุมสภาเทศบาลองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ6น ผูที้6รับการเสนอชื6อนั@นจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี@   

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายไุม่ต ํ6ากวา่ 35 ปีบริบูรณ์ 
3. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
5. ไม่เคยมีประวติัเสื6อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพ 
6. ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกถึงที6สุดโดยคาํพิพากษาให้จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสําหรับความผิดที6

ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิละหุโทษ 
7. เป็นที6ยอมรับในความซื6อสัตย ์และความสุจริต 
ทั@งนี@ทางเลขานุการสภาการศึกษา  กาํหนดวา่  เมื6อสภาเห็นชอบแลว้ ใหด้าํเนินการจดัส่ง 

รายชื6อภายในวนัที6 24  สิงหาคม 2550  ดว้ยความจาํเป็นและเหตุดงักล่าว กระผมจึงไดน้าํเสนอต่อท่าน
ประธานสภาเพื6อบรรจุเป็นญตัติฯ   ในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ ในวาระที6 5 นี@   เพื6อให้
สภาไดพ้ิจารณาต่อไป ขอเชิญท่านประธานครับ 
 นายประสิทธิ4   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล  ในโอกาสนี@ อยากให้ท่านสมาชิกเสนอชื6อ
บุคคลที6เห็นสมควรไปทาํหนา้ที6คณะกรรมการสภาการศึกษา  ขอเชิญครับ  คุณสุดารัตน์ฯ 
 นางสุดารัตน์   บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ดิฉัน  นางสุดารัตน์  บุญมี สมาชิกสภาเทศบาล 
ขอเสนอญตัติดว้ยวาจาต่อท่านประธานฯ ญตัติเรื6องการเสนอชื6อสมาชิกสภาเทศบาล  เป็นกรรมการสภา
การศึกษา  
  นายประสิทธิ4   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ขอเสนอญตัติดว้ยวาจา  ญตัติ เรื6อง 
การเสนอชื6อสมาชิกสภาฯขอผูรั้บรอง  มีผูรั้บรองถูกตอ้งครับ  จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื6น  
เป็นกรรมการสภาการศึกษาอีกหรือไม่  ขอเชิญคุณสุดารัตน์ฯ  
 นางสุดารัตน์   บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ตามที6สาํนกังานสภาการศึกษา แจง้ใหส้มาชิกสภา
เทศบาลพิจารณาดาํเนินการเสนอชื6อผูเ้ห็นสมควรเป็นกรรมการสภาการศึกษา จาํนวน 1 คน เพื6อเขา้รับ
เลือกเป็นกรรมการในส่วนของผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ6นนั@น ในการนี@ ดิฉนัขอเสนอนายจรูญ  
เติงจนัทร์ตะ๊  สมาชิกสภาเทศบาล  เพื6อให้ที6ประชุมสภาแห่งนี@พิจารณาและมีมติเพื6อดาํเนินการให้เสร็จ
สิ@นเกี6ยวกบัเรื6องดงักล่าวต่อไป 
 นายประสิทธิ4  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาล สมาชิกฯได้เสนอ ชื6อคุณจรูญ  เติงจนัต๊ะ 
เป็นกรรมการสภาการศึกษา  และจะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื6นอีกหรือไม่  เมื6อไม่มีสมาชิก
ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื6นก็เป็นอนัว่าสภาแห่งนี@ ได้ขอเสนอชื6อ นายจรูญ  เติงจนัต๊ะ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครลาํปาง เพื6อคดัเลือกเป็นคณะกรรมการสภาการศึกษา  จากทั6วประเทศจะมีทั@งหมด แปดร้อย
กวา่คน และจากแปดร้อยกวา่คนจะคดัเหลือ 2 คนเท่านั@น ก็ขอใหคุ้ณจรูญ  เติ@งจนัทร์ตะ๊ โชคดีครับผม  
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 มติที�ประชุม    เห็นชอบใหเ้สนอรายชื6อ   นายจรูญ  เติงจนัต๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  
เป็นผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6น  เพื6อเขา้รับคดัเลือกเป็นคณะกรรมการสภาการศึกษา   
 

 นายประสิทธิ4  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาฯ  มีอีกเรื6องที6จะฝากทุกท่านเนื6องในวนัอาทิตย ์19 
สิงหาคม 2550  ที6จะถึงนี@  จะมีการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 ขอใหส้มาชิกฯ  
ทุกท่านตลอดจนผูแ้ทนชุมชนทั@งหลายที6มาฟังการประชุมในวนันี@ไปใชสิ้ทธิในการลงมติประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญฯ เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบในครั@ งนี@โดยพร้อมเพรียงกนั   ในนามของสภาเทศบาล
ขอขอบคุณทุกท่านที6มาร่วมประชุมในวนันี@     ผมขอปิดการประชุม 

************************ 
เลกิประชุมเวลา  11.55 น. 

 
 
 
...........................................................                                  ................................................... 
      (นายประสิทธิ�    หรรษหิ์รัญ)                                                 (นายจาตุรงค ์  พรหมศร) 
  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง                                       เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง 


