รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558
วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
------------------------รายนามผู้เข้าประชุม
1. นายกิตติ
2. จ.ส.อ.สมบูรณ์
3. นายจาตุรงค์
4. นายแพทย์วัฒนา
5. นายสมหมาย
6. นายณัฐธนวัฒน์
7. นายสุบิน
8. นายนวพัฒน์
9. นายพิทักษ์
10. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
11. นางสาวอมลยา
12. นายสันติ
13. นายนพดล
14. นายจรูญ
15. นางสุดารัตน์
16. นายสมบูรณ์
17. นายวิบูลย์
18. นายสมัย
19. นายณัฐกิตติ์
20. พันตรีวิชานนท์
21. นายเกษม
22. นายบริบูรณ์
23. นายประชัญ

จิวะสันติการ
บรรจงจิตต์
พรหมศร
วานิชสุขสมบัติ
พงษ์ไพบูลย์
ปัญญาพันธ์
ชุ่มตา
ไหวมาเจริญ
แสนชมภู
หงษ์ใจสี
เจนตวนิชย์
เขียวอุไร
ผดุงพงษ์
เติงจันต๊ะ
บุญมี
คุรุภากรณ์
ฐานิสรากูล
เมฆนคร
บรรจงจิตต์
แดงสร้อย
ปัญญาทอง
บุญยู่ฮง
บุญสูง

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายประสิทธิ์

หรรษ์หิรัญ

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ)

รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายกิตติภูมิ
2. นายสมเกียรติ
3. นายสุรทัศน์

นามวงค์
อัญชนา
พงษ์นิกร

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง

-24. นายสุวรรณ
5. นายสุทธิพันธ์
6. นายสุคนธ์
7. นายสุทัศน์
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางทัศสุวรรณ
2. นายพิชิต
3. นางสาวภารดี
4. นางอินทมาศ
5. นางดวงจันทร์
6. นางสาวอุษา
7. นางวรรณศรี
8. นายพีระยศ
9. นายพงค์กร
10. นายสุนทร
11. นายอรรณพ
12. นางอรวรรณ
13. นายวันชัย
14. นายบรรยง
15. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์
16. นางสาวพัฒนี
17. ส.ต.ท.สวาท
18. นายธงชัย
19. นางสาววิไล
20. นางพัชนิดา
21. นางวิจิตรา
22. นางวิชนันท์
23. นางสาวฉลัทชา
24. นางเบญญาภา
25. นางสาวญาดา
26. นายอัษฎา
27. นางยุพิน
28. นางเลิศลักษณ์

นครังกุล
รัตนรังสรรค์
อินเตชะ
พุทธวงค์

รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

สายปะละ

ตัวแทนจากสํานักงานปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดลําปาง
ปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
แทนผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นิติกร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ
นักวิชาการคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้างานพัสดุ
รก.หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
รก.หัวหน้างานรักษาความสงบฯ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ 5

โมกศรี
เสลานนท์
สมพงษ์
ทองกระสัน
สมคิด
อินทราชา
วิรัตน์เกษ
รัตนประเวศ
จวงพลงาม
สิทธิวงค์
แขวงโสภา
เรืองวิไล
เอื้อนจิตร์
คุณชมภู
เมืองใจมา
จําปาอูป
พัวศรีพันธุ์
วงศ์พรหม
สุวรรณจักร์
เตียวตระกูล
จุลบุตร
ปัดสาพันธุ์
ต้นกันยา
ณ วงค์จันทร์
พรชนะภากร
จันทร์ทิพย์
ทรัพย์รุ่งทวีผล
ฯลฯ

-3เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ท่ า นทั้ ง หลายที่ เ คารพ วั น นี้
เป็ น การนั ด ประชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 2 ประจํ า ปี พุ ท ธศั ก ราช
2558 บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหน้าส่วนการ
งานของเทศบาลนครลําปางส่วนหนึ่งได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา
10.00 น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอ
เรียนเชิญครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2558 ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เจ้าหน้าที่ ผู้นําชุมชน ตลอดทั้งตัวแทนจังหวัดที่มาร่วมรับฟังการประชุม
ในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ที่เคารพและสมาชิ กสภาเทศบาลนครลํ าปางทุ กท่ าน กระผมนายจาตุ รงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ จะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระของการ
ประชุมสภาในวันนี้ กระผมมีประกาศจังหวัดลําปาง และหนังสือของเทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้
ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้
ประกาศจังหวัดลําปาง
เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
ประจําปี 2558
........................................
โดยที่ป ระธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง รายงานว่ า เพื่ อพิ จ ารณาร่ างเทศบั ญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559 จึงขอให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดลําปาง ขยายเวลาการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมั ย ประชุ มสามั ญ สมั ย ที่ 3 ประจํ าปี พ.ศ.2558 ออกไปอี ก 30 วั น ตั้ งแต่ วัน ที่ 31
สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2558
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง จึงขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัย
ที่ 3 ประจําปี 2558 มีกําหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2558
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

-4มงคล สุกใส
(นายมงคล สุกใส)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
และหนังสือ
ที่ ลป 52001/5054

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000

3 กันยายน 2558
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้
ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/73 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2554 ข้ าพเจ้ า นายกิตติภู มิ นามวงค์ ตํ าแหน่ง นายกเทศมนตรีน ครลํ า ปาง ขอมอบหมายให้ร อง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานักและกอง เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อ
สภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสมเกียรติ อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
2. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
3. นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
กระผมมี ข้ อ เรื่ อ งดั ง ที่ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ได้ ท ราบ จากนี้ ไ ปขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นประธานสภาฯ ได้ ทํ า หน้ า ที่
ในการประชุมครั้งนี้ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
1.1 ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2558
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2558 ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศไปแล้วเมื่อสักครู่

-51.2 ประกาศเทศบาลนครลํ าปาง เรื่อง ให้ ใช้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติ ม
ฉบับที่ 6 เทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.2 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 เทศบาลนครลําปาง ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับแล้ว
1.3 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 เทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.3 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลนครลําปาง ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับแล้ว
1.4 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 เทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.4 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 เทศบาลนครลําปาง ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับแล้ว
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจําปี 2558 (วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม พ.ศ. 2558 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เชิญ นายสมัย เมฆนคร
นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม
นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
ในหน้าที่ 13 บรรทัดที่ 7 ข้อความว่า “แต่เดี๋ยวนี้ตกเป็นวิมานอาณาจักรแห่งความกลัว” ขอแก้ไขโดยตัดคําว่า
“วิมาน” ออก เป็น “แต่เดี๋ยวนี้ตกเป็นอาณาจักรแห่งความกลัว” ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขอีกหรือไม่
เชิญ สมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง ในหน้าที่ 15 บรรทัดที่ 13 ข้อความว่า “สมาชิกก็มีไหวพริบดี ให้ประสานชุมชนเป็นคนร้อง”
ขอแก้ไขเป็น “สมาชิกก็มีไหวพริบดี ให้ประธานชุมชนเป็นคนร้อง” ขอบคุณครับ

-6นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขอีกหรือไม่
เชิญ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ในหน้าที่ 16 บรรทัดที่ 3 และ 4 ข้อความว่า “โคมไฟสูงที่หน้าสวนสาธารณะเขลางค์ เสาแรก 1 ดวง
เสาที่สอง 4 ดวง เสาที่สาม สี่ ห้า หายไป 2 2 2 ดวง และหาย 1 ดวงใหม่ และ 4 ดวงหายไปอีก” ขอแก้ไข
เป็น “โคมไฟสูงที่หน้าสวนสาธารณะเขลางค์ดับ เสาแรก 1 ดวง เสาที่สอง 4 ดวง เสาที่สาม, สี่, ห้า ดับไป 2, 2,
2 ดวง และดับ 1 ดวงใหม่ และ 4 ดวงดับไปอีก” ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขอีกหรือไม่
เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง ในหน้าที่ 8 บรรทัดที่ 9 ข้อความว่า “ผมขอให้ภาพประกอบการอภิปราย” ขอแก้ไขเป็น “ผมขอ
ใช้ภาพประกอบการอภิปราย” และบรรทัดที่ 14 ข้อความว่า “นี่เป็นภาพที่ผมถ่ายมาเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ที่ผ่านมา”
ขอแก้ไขโดยเพิ่มข้อความเป็น “นี่เป็นภาพที่ผมถ่ายมาเมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา” ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 2 จะมีสมาชิกท่าน
ใดขอแก้ไขอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขตามที่สมาชิกฯ
ขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี
2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ขอได้โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558
1. หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 7 ข้อความว่า “แต่เดี๋ยวนี้ตกเป็นวิมานอาณาจักรแห่งความกลัว” แก้ไขโดยตัด
คําว่า “วิมาน” ออก เป็น “แต่เดี๋ยวนี้ตกเป็นอาณาจักรแห่งความกลัว”
2. ในหน้าที่ 15 บรรทัดที่ 13 ข้อความว่า “สมาชิกก็ มีไหวพริบดี ให้ประสานชุมชนเป็นคนร้อง”
แก้ไขเป็น “สมาชิกก็มีไหวพริบดี ให้ประธานชุมชนเป็นคนร้อง”
3. ในหน้าที่ 16 บรรทัดที่ 3 และ 4 ข้อความว่า “โคมไฟสูงที่หน้าสวนสาธารณะเขลางค์ เสาแรก
1 ดวง เสาที่สอง 4 ดวง เสาที่สาม สี่ ห้า หายไป 2 2 2 ดวง และหาย 1 ดวงใหม่ และ 4 ดวงหายไปอีก”
แก้ไขเป็น “โคมไฟสูงที่หน้าสวนสาธารณะเขลางค์ดับ เสาแรก 1 ดวง เสาที่สอง 4 ดวง เสาที่สาม,
สี่, ห้า ดับไป 2, 2, 2 ดวง และดับ 1 ดวงใหม่ และ 4 ดวงดับไปอีก”
4. ในหน้าที่ 8 บรรทัดที่ 9 ข้อความว่า “ผมขอให้ภาพประกอบการอภิปราย” แก้ไขเป็น “ผมขอใช้
ภาพประกอบการอภิปราย”
5. ในหน้าที่ 8 บรรทัดที่ 14 ข้อความว่า “นี่เป็นภาพที่ผมถ่ายมาเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ที่ผ่านมา” แก้ไขโดย
เพิ่มข้อความเป็น “นี่เป็นภาพที่ผมถ่ายมาเมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา”

-7และที่ป ระชุ มมีมติ เป็ น เอกฉัน ท์ เห็ น ชอบรับ รองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมั ย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(วาระที่ 1)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 3.1 เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (วาระที่ 1) เชิญ
ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก่อนที่ผมจะนําเสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผมขออนุญาตชี้แจงให้กับสมาชิกสภาฯ
ผ่านท่านประธานสภาฯ มายังสภาที่ทรงเกียรติ ปีนี้ในงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ เราจะนํ าเสนอต่ อสภาให้
พิจารณาในวันนี้ จริงแล้วผมต้องกราบขอโทษทางสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่มีความจําเป็นต้องขอขยาย
เวลา ด้วยเหตุผลสองสามประการ ประการที่หนึ่ง เป็นการแก้ไขปัญหางบประมาณบริหารงานบุคคลที่ถูก
กําหนดด้วยข้อระเบียบและกฎหมาย 40% เพราะว่าในเทศบาลของเรา ในงบประมาณแต่ละปีก็มีการปรับ
เงินเดือนในแต่ละครั้ง ปรับค่าครองชีพตามนโยบายของภาครัฐแล้ว และยังเกิดปัญหา 40% เพราะฉะนั้นก็เป็น
เหตุผลหนึ่งที่ต้องละเอียดอ่อนในการแก้ไขในเรื่องดังกล่าว ในเรื่องที่สอง ก็มีเหตุที่ว่า มีความต้องการของพี่น้อง
ประชาชนตามแผนพัฒนาชุมชน มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึ่งประกอบกับประการถัดมา ในงบประมาณ
ปี 2558 ทางเทศบาล คณะผู้บริหารรวมถึงข้าราชการ พนักงาน ได้ช่วยกันประหยัดงบประมาณปี 2558 จึงมี
เงินเหลือจ่ายในการที่จะนํามาแก้ไขปัญหาได้อย่างเร่งด่วน ซึ่งผมเองจะได้นําเสนอเข้าสู่การพิจารณาในการ
ประชุมในครั้งต่ อไป ในส่วนที่ สาม เราเพิ่งได้รับแจ้งในเบื้องต้น ว่า ปีนี้ มีงบเพิ่ มเติมเข้ามาเพื่อประกอบการ
พิจารณาในการที่จะนําเสนอต่อสภา ในการพิจารณางบประมาณเหลือจ่ายในครั้งนี้ ด้วยเหตุประการทั้งหมด
ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้การนําเสนองบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2559 ล่าช้า ไม่มีเหตุผลอย่างอื่นเป็นที่มาก
ไปกว่านี้ เพราะฉะนั้นก็ขอให้สภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ได้รับทราบในประเด็นดังกล่าว ซึ่งทางคณะฝ่ายบริหารมี
ความจําเป็นจริงๆ สําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 ขอนําเสนอญัตติ ต่อไปนี้
เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี นครลําปาง ขอเสนอญัตติร่างเทศบั ญญั ติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลนครลําปางในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวมา
ด้วยแล้ว
ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)

-8นายกเทศมนตรีนครลําปาง
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
-----------------------------หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
ประกอบด้วย

ยอดรวม 610,780,000

บาท

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
ด้านบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม 572,050,000

บาท

ยอดรวม
รวม
รวม

95,934,020
76,718,610
19,215,410

บาท
บาท
บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. แผนงานการพาณิชย์

ยอดรวม 422,944,760
รวม
183,015,030
รวม
20,265,810
รวม
4,550,930
รวม
171,436,800
รวม
3,979,500
รวม
39,696,690
ยอดรวม 21,749,250
รวม
14,453,110
รวม
7,296,140

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ด้านการดําเนินงานอื่น

ยอดรวม

31,421,970

บาท

1. แผนงานงบกลาง

รวม

31,421,970

บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ยอดรวม

38,730,000

บาท

งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล
1. แผนงานการพาณิชย์
2. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม
รวม
รวม

35,244,000
26,705,200
8,538,800

บาท
บาท
บาท

งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
1.แผนงานการพาณิชย์

ยอดรวม
รวม

3,486,000
3,335,100

บาท
บาท

-92.แผนงานงบกลาง

รวม

150,900

บาท

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (วาระที่ 1) จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ นายสันติ เขียว
อุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่จะอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจํ าปี พ.ศ.2559 จะขออนุ ญาตสอบถามท่ านประธานสภาฯ ผมเข้ าใจว่ า การประชุ ม ทุ กครั้ งจะมี การ
ถ่ายทอดเสียงสําหรับการประชุมในบริเวณของเทศบาลเรา เพื่อที่จะให้ข่าวสารในการประชุมไปถึงพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล ผมเข้าใจว่าการประชุมสองครั้งที่ผ่านมา รู้สึกเสียงจะไม่ไปถึงพนักงานเจ้าหน้าที่เรา แต่
ครั้งนี้ต้องถามก่อนว่าวันนี้มีการถ่ายทอดหรือไม่ มีนะครับ เพราะว่าวันนี้เป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ของเทศบาลเรา ผู้ที่ควรจะต้องรู้และทราบรายละเอียดก็คือเจ้าหน้าที่ของเราที่ได้ทุ่มเทในการทํางบประมาณมา
หลายเดือน หลายๆ คนก็ได้มีความคิด มีการสร้างสรรค์งานผ่านโครงการต่างๆ เพื่อที่บรรจุเป็นงบประมาณ ผม
คิดว่าบุคลากรของเราควรจะมีส่วนรับทราบว่า ในการพิจารณางบประมาณครั้งนี้ อะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์
อะไรบ้างที่จะเป็นข้อแนะนํา อะไรบ้างที่ควรจะต้องเป็นข้อปรับปรุง สําหรับวิธีการใช้งบประมาณในปีต่อๆ ไป ก็
กราบขอบพระคุณที่ได้มีการถ่ายทอดเสียงครั้งนี้ ผมได้รับคําขอเสนอร่างงบประมาณมาเป็นอาทิตย์แล้ว ดูแล้ว
ก็ปรกติเหมือนในปีที่ผ่านมา จะต้องขอชื่นชมท่านผู้บริหาร ตัวเลขปีนี้อาจจะมาก แต่ในหลายๆ ส่วน ผมเป็นคน
ชอบดูตัวเลข ตัวเลขนี้บางทีบ่งบอกถึงเรื่องอะไรต่างๆ ได้มากมาย ยิ่งตัวเลขงบประมาณจะเป็นตัวเลขที่สําคัญ
ว่า เป็นการประมาณการรายจ่าย รายรับของเรา ที่จะอยู่ทั้งปีในอนาคตข้างหน้านี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เราจะต้องมีรายได้อย่างไร รายจ่ายอย่างไร เราต้องมีวินัยอย่างไร และเราจะทํา
อย่างไรให้ตัวเลขเหล่านั้นใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า หรือการลงทุนในตัวเลขเหล่านั้นจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาใน
รูปกําไร หรือตัวเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างคุ้มค่า ถ้าเป็นเชิงธุรกิจ เราอ่านตัวเลขพวกนี้แล้วจะบ่งบอกอะไรได้หลาย
อย่างว่าปีหน้าเราจะใช้ตรงนี้ เราจะลงทุนเท่านี้ เราจะได้กําไรเท่าไหร่ แต่เราเป็นหน่วยงานของรัฐที่เราต้องมี
การบริการ ก็คําตอบเดียวกันว่า เราลงทุนเงินไปขนาดนี้แล้ว ชาวบ้านจะได้อะไรที่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราลงทุนไป ผม
คิดว่าตัวนี้สําคัญ ก่อนที่เราจะอภิปรายในรายละเอียดต่างๆ นั้น ความจริงผมว่าท่านผู้เสนองบประมาณน่าจะมี
คํ าตอบอยู่ ในใจที่ ดีว่ า ตั ว เลขเหล่ า นี้ ที่ท่านเสนอมา จะตอบโจทย์ อะไรได้ บ้ าง ด้ ว ยความห่ ว งใย และเป็ น
ข้อสังเกตนะครับ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ผมนั่งเฝ้าหน้าจอถ่ายทอดการแถลงนโยบาย การ
แถลงงบประมาณของนายกรั ฐ มนตรี ท่ า นประยุ ท ธ จั น ทร์ โ อชา ใช้ เ วลาร่ ว มสองชั่ ว โมงในการนํ า เสนอ
งบประมาณในการพั ฒ นาประเทศในปี 2559 รายละเอี ย ดสาระผมคิ ดว่ าน่ าจะเป็ น คํ าอธิ บ ายได้ ดีสํ าหรั บ
นโยบายรัฐบาลของประเทศในปีนี้ ปี 2559 นี้นายกรัฐมนตรีได้แถลงออกมาแล้ว มีนโยบายหลักเยอะแยะ

- 10 มากมาย บางอย่างส่งถึงการพัฒนาของท้องถิ่น งบประมาณท้องถิ่นควรจะต้องใช้จ่ายอะไร อย่างไรบ้าง ผมมา
ดูแล้วในส่วนที่ขอมานี้ ถ้าพิมพ์เยอะอาจจะเปลืองเนื้อที่ในการอ่าน แต่โดยหลักการและเหตุผลของเรามีไม่เต็ม
สามบรรทัดนี่ น ะครับ ในการพิ จ ารณาผมคิ ดว่าน่ าจะมีอะไรหลายๆอย่ างมากกว่านี้ กับ รายละเอี ยดในการ
ประกอบพิจารณาต่างๆ มีคําถามว่า งบประมาณหกร้อยกว่าล้านบาทที่เสนอมานี้ วัตถุประสงค์คืออะไร ถ้าบอก
ข้อแรกก็คงรู้อยู่ในใจว่า ใช้จ่ายในปีหน้า แต่รายละเอียดควรจะมีมากกว่านั้น ซึ่งผมคิดว่าอยู่ในใจของผู้บริหาร
ที่เสนองบประมาณมา เราใช้ยุทธศาสตร์อะไรในการใช้เงินงบประมาณหกร้อยกว่าล้านสําหรับปีหน้านี้ ผมคิดว่า
น่าจะมีเป้าหมายซึ่งอาจจะอยู่ในใจของผู้บริหารอยู่แล้ว หลายๆ ท่านที่เป็นผู้เสนองบประมาณมา เป้าหมาย
ของเราคืออะไร ในครั้งนี้ ความเข้มแข็งของประชาชนเป็นหลักหรือไม่ หรือว่าเราจะใช้งบประมาณนี้หลายๆ
โครงการผมอ่านดูแล้ ว แต่ก็ยังไม่ชั ดเจนว่าเราเตรียมตั วที่จ ะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในสิ้น ปีนี้ห รือไม่ หรื อ
อย่างไร หรืองบลงทุนที่ดูแล้วในภาพรวมมากขึ้นในปีนี้นะครับ ก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใช่หรือไม่ครับ สิ่งเหล่านี้
ผมคิดว่าน่าจะมีสิ่งอธิบายและเรื่องที่จะตอบโจทย์ต่างๆ ได้ ผมดูท่านนายกรัฐมนตรีเสนองบประมาณสองล้าน
ล้านกว่าบาท สมาชิกที่นั่งพิจารณาได้รับความกระจ่างชัดจากตัวเลขที่ท่านประกอบให้ จากคําอธิบายที่มาที่ไป
ผมคิดว่าน่าจะเป็นสาระสําคัญซึ่งนโยบายของรัฐบาลในยุคนี้ในปีนี้ขอให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัดที่สุด เราก็
คงจะต้องเอามาตีความว่า ของเราที่เสนอมานี้ประหยัดที่สุดแล้วหรือไม่อย่างไร ในหกร้อยกว่าล้านนี้ถ้าเราจะ
สามารถสร้างความเข้มแข็งสมัครสมานสามัคคีความปรองดองให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ของเราได้มากน้อย
เพี ยงใด แล้ว เราจะกระตุ้น เศรษฐกิ จได้ มากน้อยเพี ยงใดจากการลงทุ นที่ เรามี งบลงทุ นในปีนี้ ซึ่ งถ้ามองใน
ภาพรวมแล้ว การจั ดทํางบประมาณผมคิดว่าเราจะต้องมองหลายๆ ด้านนะครับ และด้านของ Domestic
Spending หรือเรื่องของการใช้จ่ายของคนในประเทศ หรือถ้าเรา scope ลงมาเล็กนิดหนึ่งคือการใช้จ่ายเงิน
ของคนในเขตเทศบาลเป็นอย่างไร ถ้าเราลงทุนให้เขามาก แต่เขาใช้จ่ายน้อย ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจได้ ในการลงทุนต่างๆ ที่เราจะลงทุนให้ได้ หรือว่าในเรื่องของการส่งออกทั้งหลาย การทํา
งบประมาณของประเทศเขามองว่า การส่งออกของประเทศเราจะต้องลงทุนอย่างไร ก็เช่นกันที่เรามีงบลงทุนที่
จะต้องลงทุนทําโน่นทํานี่เยอะแยะ แต่ว่าการส่งออกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาลของเราน้อย ตอบโจทย์ได้
หรือไม่ในการที่เราจะต้องทํา เรื่องของ Consumsion ต่างๆ เรื่องของการใช้เงินหมุนเวียน ในระดับประเทศเขา
มองในภาพรวมในการใช้เงินหมุนเวียนในประเทศถึงตั้งงบประมาณในส่วนต่างๆ ขึ้นมา แต่เทศบาลเรา เราได้
มองไปถึงขนาดนั้นหรือไม่ ฝ่ายวิชาการมีการเก็บข้อมูลเหล่านั้นหรือไม่ว่าเงินหมุนเวียนในเทศบาลเรา ซึ่งผมย้ํา
อยู่บ่อยๆ ว่าเราต้องมองในภาพของเศรษฐศาสตร์พอสมควร เพราะการใช้จ่ายเงินหกร้อยล้านบาท ถ้าเรา
หมุนเวียนใช้หกร้อยล้านบาท ถ้าจะลงทุนสร้างโน่นสร้างนี่ และใช้คนในพื้นที่เราสร้าง เงินหมุนเวียนอยู่ในนี้นะ
ครับ แต่ถ้าบางอย่างเราลงทุนไปแล้ว แต่ใช้คนที่อื่นมาก่อสร้าง มาลงทุนบ้านเราโดยที่เราลงทุนไปขนาดนี้ แล้ว
เงินก็ออกไปจากบ้าน เรา ตามหลักเศรษฐศาสตร์บอกไว้อยู่แล้ว ท่านคงทราบอยู่แล้ว หนึ่งบาทหมุนเวียนอยู่ห้า
บาทห้ารอบในบ้านเรา ผมไม่ติดใจที่จะมีการลงทุนเยอะแยะมากมายแปดสิบล้าน หลายร้อยล้าน เพื่อที่จะ
กระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีการลงทุน และมีการใช้แรงงาน ใช้วัสดุก่อสร้าง ใช้ผู้ประกอบการก่อสร้างในบ้านเรา
โดยที่ให้เงินหมุนเวียนในบ้านเรา ส่วนสําคัญอีกหนึ่ง เรื่องของงบประมาณอุดหนุนต่างๆ เราก็ควรจะต้องมองใน
เรื่องของ Government Spending เรื่องของการใช้จ่ายของรัฐบาล ปีนี้สองล้านล้านกว่าบาทก็จริง ตกถึง
ท้องถิ่นเราไม่รู้เท่าไหร่ อาจจะเหลือกี่พันล้าน และตกมาถึงเทศบาลนครลําปางอีกเท่าไหร่ แล้วเมื่อไหร่จะได้
การใช้จ่ายของรัฐบาลเขาก็มีขอบเขตมีข้อจํากัดอยู่เยอะแยะมากมาย ถ้าประมาณการด้านโครงสร้างในยุคนี้
เศรษฐกิจไม่เป็นตามฝัน เศรษฐกิจย่ําแย่ ผมไม่แน่ใจว่า ภาษีรัฐบาลจะได้มากน้อยแค่ไหน ไข่ไก่ขึ้นราคาแล้ว

- 11 จาก 10 ละ 30 เป็น 10 ละ 47 บาทแล้ว เบอร์ที่ผมซื้ออยู่ประจํา น้ํามันก็ขึ้นๆ ลงๆ ค่าเงินบาทตกไปแล้ว
วันนี้เหลือ 36 บาท 10 สตางค์ ในการคาดการณ์ ค่าเงินของไทยภายในปีนี้ผมคิดว่าแน่นอนแตะ 38 บาท ก็
อย่างนี้แหละครับ เศรษฐกิจส่งผลกระทบเยอะแยะมากมาย แทนที่ทองจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท ตอนนี้อยู่
ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาท ค่าเงินเราไม่อ่อนตัวลง ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องมาพิจารณา ซึ่งในหลักการ
งบประมาณที่ ดี นั้ น ผมคิ ดว่ าน่ าจะเป็ น สาระสํ าคั ญว่ า งบประมาณนี้ ควรจะเป็ น ศู น ย์ ร วมของงบประมาณ
เทศบาลเราทั้งหมด ในการเป็นศูนย์รวมนั้น หมายถึงอะไรครับ หมายถึงว่ารายละเอียดต้องมีมาก แต่ตามหลัก
ของราชการผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นฟอร์มนี้หรือไม่ แต่ในคําอธิบายที่จะประกอบงบ คิดว่าน่าจะสําคัญที่เราจะ
สื่อสารกันได้ ซึ่งเป็นการพิจารณาในห้องประชุมเรานี้ อย่างน้อยมีรายละเอียดและอย่างน้อยต้องเป็นธรรมกับ
ทุกฝ่าย เพราะผมคิดว่างบประมาณเล่มนี้ หลายหน่วยงาน ข้าราชการประจํา หน่วยงานต่างๆ เป็นผู้เสนอขึ้นมา
อาจจะถือตามนโยบายของผู้บริหารเรา ว่าจะต้องทําโครงการอะไรบ้างอย่างไร แต่ที่พูดซ้ําแล้วซ้ําอีก หลายๆ
โครงการผมก็ดูรายละเอียดแล้วก็เหมือนกับปีที่แล้วเราก็ทํา ปีนี้เราก็ทํา แต่ทําแล้วคิดหรือไม่ เราได้วิเคราะห์
มากน้อยแค่ไหนว่า ปีที่แล้ว เราทําแบบนี้ ได้ผลมา แต่ปีนี้เหมาะหรือไม่ที่จะทําในปีต่อไป หรือต้องเปลี่ย น
รายละเอียดอะไรหรือไม่ ลักษณะงบประมาณที่ดีผมเข้าใจว่าต้องใช้หลักในการพัฒนาเป็นหลัก จากหกร้อยกว่า
ล้านบาท เราพัฒนาอะไรบ้าง ผมว่าน่าจะมีโจทย์ตอบชัดเจน ก็สอดคล้องกับปัจจัยอะไรบ้างในการทํางาน อย่าง
ที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่า ปัจจัยในทางเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐกิจเริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นี้ นโยบาย
เศรษฐกิจต่างๆ จะเกิดขึ้น นโยบายการพัฒนาต่างๆ จะเกิดขึ้นจากรัฐบาล บางอย่างอาจจะยังมาไม่ถึงเรา แต่
บางอย่างเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าสําคัญที่จะเกิดขึ้นได้ เราเตรียมรับแผนการเหล่านั้นไว้อย่างไร การตรวจสอบ
ก็เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องบรรจุอยู่ในงบประมาณที่ดี สิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องของการช่วยให้เกิดการ
ประหยัดสําหรับงบประมาณ ถ้าเราดูตามตัวเลขก็คงไม่ใช่เป็นการประหยัดนะครับ เพราะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
แต่ก็มีเหตุผลว่า ที่เพิ่มขึ้นนั้นจะช่วยประหยัดได้อย่างไร และจะเป็นผลดีอย่างไร จะมีสิ่งตอบแทนที่ดีขึ้นอย่างไร
ผมชื่นชมในงบประมาณของสถานธนานุบาล บริหารก็ดีมีกําไร ขนส่งก็มีกําไร ถึงจะน้อยไป แต่ผมดูแล้วมีเงิน
ลงทุนเยอะในแต่ละปี ถ้าเราจะเป็นเทศพาณิชย์ เป็นการท้าทายที่เราจะได้กําไรมาช่วยให้เงินงบประมาณของ
เทศบาลเรามากขึ้น นี่เป็นสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะเรียนว่า เราย้อนกลับมาดูว่า มีหลายๆ โครงการในนี้ที่ดูแล้ว
บางทียังไม่ตอบโจทย์ ผมคงไม่พูดลงรายละเอียด แต่ว่าถ้าอ่านดูแล้วในวิสัยทัศน์ ในแผนของจังหวัดลําปาง
บอกว่า ปี 2557 – 2560 จังหวัดลําปางจะเป็นจังหวัดที่มีวิสัยทัศน์ เป็นนครแห่งความสุข และสุจริต อีกกลยุทธ์
หลายๆ กลยุทธ์เยอะแยะมากมายเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าจะทําอย่างไรให้นครลําปาง จังหวัดลําปางเป็นนครแห่ง
ความสุข และสุจริต ผมก็มาดูในส่วนของเทศบาล ก็ล้อกันนะครับ วิสัยทัศน์ของเทศบาลนครลําปางปี 2558 –
2562 บอกไว้ว่า เทศบาลนครลําปาง จะเป็นนครที่น่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ําค่า นคร
น่าอยู่ก็ตอบโจทย์หลายๆ โครงการในนี้ ผู้คนเป็นสุข สุขอย่างไร สุขด้วยการเอางบประมาณไปให้เขาทําโน่นทํา
นี่ให้บ้านเขา แต่ในใจเขามีความสุขหรือไม่เมื่อเขากินอยู่ 365 วันเขามีความสุขหรือไม่ ยั่งยืนหรือไม่อีกหลายๆ
ปี สังคมดีงาม หลายๆ โครงการก็ตอบโจทย์ จะดีงามอย่างไร ผมคิดว่าหลายๆ โครงการควรจะต้องมีคําอธิบาย
มรดกวัฒนธรรมล้ําค่า เปลี่ยนชื่อจังหวัดแล้วดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้น หรือว่าเอาโน่นเอานี่มาโชว์แล้วเป็นมรดก และจะ
ทําให้บ้านเมืองกินดีอยู่ดี มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ ผมว่าหลายๆ โครงการก็ตอบโจทย์ แต่หลายๆ
โครงการก็ตอบโจทย์ไม่ได้ ผมเห็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครลําปางที่ผู้บริหารได้กําหนดมีอยู่ 7 ยุทธศาสตร์
ถ้าจะทําพร้อมกันหมดก็คงจะไม่ได้ เพราะดูในแผนแล้วมีเป็นพันๆ โครงการ ปีหนึ่งเรามีเงินเพียงเท่านี้ สาระ
หลักก็คือว่าเราจะใช้จ่ายเงินอย่างไรให้คุ้มค่ากับการลงทุนที่ผ่านมา เพราะว่าถ้าเราพิจารณาไปแล้ว จากตัวเลข

- 12 ก็คงไม่เหมาะสมนะครับ แต่ถ้าพิจารณาจากคําแถลงเพิ่มเติม ท่านผู้บริหารที่ได้เสนองบประมาณมา ผมคิดว่า
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมที่จะช่วยกันตัดสินใจถึงแนวทางและความเห็น สิ่งที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการเสนองบประมาณของท่านนายกเทศมนตรีในครั้งนี้ ผมก็หวังเป็นเช่นนั้นว่า หลังจากที่ผม
อภิปรายเสร็จ ท่านนายกฯ คงจะให้คําอธิบายพวกเราเพิ่มเติมมากขึ้น ก่อนที่เราจะลงไปในรายละเอียดของ
โครงการต่างๆ สักเล็กน้อยก็ยังดี ท่านนายกรัฐมนตรีใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงกับเงินสองล้านล้านบาท
แต่ของเราหกร้อยกว่าล้านบาทใช้เวลาสักนิดหน่อยน่าจะเป็นการดี นี่เป็นข้อสังเกตนะครับซึ่งในรายละเอียด
ต่างๆ ของการพิจารณาก็จะเป็นวาระต่อๆ ไปที่ผมจะได้อภิปราย ขอบคุณท่านประธานครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญสมาชิกท่านต่อไป เชิญ นายแพทย์
วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาที่
เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ต้ องขอขอบคุณที่ท่าน
ประธานได้เรียกประชุมในวันนี้ หลังจากที่ได้รับหนังสือจากท่านนายกเทศมนตรี เรื่องเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 ขอบคุณที่ท่านให้ความห่วงใย ถึงเรียกประชุมโดยเร็ว เพราะเราช้าไปไม่ได้
แล้วครับ ในภาวะหลายๆ ด้าน ในเศรษฐกิจที่ บางท่านอาจจะว่า ถดถอย หรือฝืดเคือง แต่ความจริงแล้วเงินมี
อยู่ในกระเป๋าแต่เขาไม่กล้านํามาใช้ วันนี้เป็นวันดีครับท่านประธาน วันที่ 9 เดือน 9 รวมกันเป็น 18 และ 1
บวก 8 ก็เท่ากับ 9 ผมเชื่อว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2559 ในวันนี้ก็คงจะผ่านไป
ด้วยความเรียบร้อย อาจจะใช้เวลาวันสองวันก็แล้วแต่ เพราะว่าในสภาแห่งนี้ก็คงจะใช้การพิจารณาหรือดุลย
พินิจอย่างรอบคอบ รัดกุม และเหมาะสมว่าจะให้ความเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติดังกล่าวนี้หรือไม่ ประการใด
คําว่า รายจ่าย ถ้ามองเผิน ๆ ทุ กคนก็ จ่ายอย่างเดี ยวแต่ ถ้าเป็นเรื่องของเทศบั ญญัติงบรายจ่ายแล้ ว ก็ คงจะ
หมายถึงงบรายรับด้วย ก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง จริงๆ แล้วผมอยากจะให้การประชุมดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ใช้เวลาอย่างรวดเร็ว ถ้าหากว่าผู้เสนอได้เตรียมการมาอย่างดี ในการเสนอหลักการและเหตุผลใน
เวลาเพียง 10 นาที พร้อมด้วยเอกสารอีก 1 เล่มใหญ่ๆ ไม่ได้แสดงถึงการเตรียมตัวที่ดีแต่ประการใด มีองค์กร
มหาชนเขาพิจารณางบประจําปีของเขาเป็นพันๆ ล้าน เขาใช้เวลาชั่วโมงเศษๆ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นและกรรมการ
บริษัทได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยไม่ต้องพลิกหนังสือเล่มหนาๆ อ่านเลย เขาคาดเดาว่า มีคําถามเมื่อไหร่ เขา
เตรียมมาหมดทําเป็นแผ่นสไลด์บรรยายภาพ คําอธิบาย คําชี้แจง ประกอบว่าปีนี้เขาจะลงทุนอะไรที่ได้กําไร
ให้ กับ บริ ษัท ให้ กับ ผู้ ถือหุ้ น เขาจะลงทุ น อะไรให้ บ ริ การสั งคมเป็ น การตอบแทน สิ่ งเหล่ านี้ เป็ น สิ่ งที่ ผ มฝั น
อยากจะเห็นในสภาแห่งนี้ เคยมีบ้างเหมือนกันในสมัยก่อนๆ มีการเตรียมการอย่างดี เพราะฉะนั้นการใช้เวลา
อภิปรายก็ไม่ต้องมีการตั้งคําถามรอคําตอบ ในงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ห้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาทเศษนั้น
ถ้ารวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของสถานธนานุบาลและโรงรับจํานําอีก รวมกับสถานีขนส่งสามสิบ
แปดล้านแล้วก็เป็นจํานวนเงินประมาณหกร้อยสิบล้านบาท ก็นับว่าสูงกว่าปีที่แล้ว แต่ถ้าย้อนไปดูปีที่แล้วทั้ง
รายรับรายจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยประมาณ เห็นเล่มนี้แล้วก็จะมีแต่คําถาม ผลการลงทุนในงบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านบาทเศษนั้น เอาไปใช้อะไรบ้าง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างแท้จริงโดยตรงหรือไม่ หลังบ้านเขายังมีลําเหมือง คูคลองที่รก ตื้นเขิน ถูก
บุกรุก เกิดน้ําเน่า ยุงชุม สุขอนามัยดีขึ้นยาก คุณภาพชีวิตก็ยังถูกทอดทิ้งอยู่เช่นเดิม รายละเอียดที่ฝ่ายบริหาร
ควรจะแสดงว่าเขาได้กระทําอะไรไปบ้าง ก็ไม่ปรากฏ ต้องรอให้สมาชิกในห้องประชุมแห่งนี้ได้สอบถาม และก็

- 13 รอคําตอบ มีการสนับสนุนอย่างไรให้คุณภาพชีวิตของคนในเขตเทศบาล ทั้งคนที่มีถิ่นฐานตามทะเบียนราษฎร์
อย่ างแท้ จ ริ ง หรื อแม้ แต่ คนต่ างถิ่ น ที่ เข้ ามาอาศั ย ทํ างาน หรื อมาท่ องเที่ ย วก็ ดี ความปลอดภั ยในชี วิ ตและ
ทรัพย์สินไม่ปรากฏชัดเจน ถนนหนทางซึ่งควรจะได้รับการตีเส้นการจราจรอย่างสะอาด หญ้ารกข้างทางควรจะ
ได้รับการดูแล ขยายไหล่ทาง เพื่อแก้รถติดหรืออะไรก็แล้วแต่ ให้ดูเรียบร้อย ไม่มีปรากฏ ความสว่างของไฟฟ้า
ในยามค่ําคืน ก็ยังมืดอยู่หลายๆ ที่ หลายๆ แห่ง ถ้าท่านประธานจะดูในงบเรื่องรายรับนะครับ ก่อนจะใช้จ่าย
อะไรในหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องดูเงินในกระเป๋าก่อนว่า เรามีเงินอยู่เท่าไหร่ และยืนยันได้ว่าเทศบาลแห่งนี้
อยู่ในขั้นไม่เดือดร้อน มีเงินสะสมเยอะ มีเงินฝากในธนาคารจํานวนมาก ถ้าดูในนี้ก็เจ็ดร้อยกว่าล้านบาท แม้น
ว่าจะมีเงินในกระเป๋าเยอะขนาดไหน แต่คนที่จะใช้จ่ายก็ต้องคํานึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยว่า เงินนั้นเป็น
เงินของประชาชน นโยบายก็ดี สิ่งต่างๆ ที่อยากจะทําก็ควรจะส่งผลถึงพี่น้องประชาชนโดยตรง ประโยชน์แก่
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเป็นสําคัญ ในหลักการนั้นผมมักต้องดูรายรับก่อนเสมอครับ
ท่านประธาน ในรายรับที่เราจัดเก็บเองได้ ถ้าท่านดูในหมวดภาษีอากรที่จัดเก็บเองได้นั้น มีที่เด่นๆ อยู่ก็คงต้อง
ดูที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินเท่านั้นเอง ซึ่งมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของรายรับในหมวดภาษีอากร ในปี
2557 หมวดภาษีอากรจัดเก็บเองได้หกสิบสี่จุดสามเก้าห้าล้าน และในประมาณการปี 2558 ซึ่งรับจริงตัวเลขยัง
ไม่ปรากฏชัด แต่ได้ประมาณการไว้สี่สิบหกล้าน ในปี 2559 ประมาณการไว้สี่สิบเจ็ดล้าน ตัวเลขนี้เห็นชัดๆ ว่า
ลดลง ในหลักโดยทั่วไปแล้ว เราจัดเก็บเอง ถ้าเราสามารถหาวิธีทําให้ได้รับเพิ่มขึ้นก็ย่อมจะเป็นการดีแก่ท้องถิ่น
ภาษีโรงเรือนก็จะอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ถ้าดูในยอดนี้ ถ้ามาดูในหมวดรายจ่ายแล้ว ไม่ได้มีงบ
ลงทุ น อั นไหนเลยที่ ส ามารถกระตุ้ นในด้ านนี้ โ ดยเด่ น ชั ด ถ้ าท่ านไปดู ในงบลงทุ น เฉพาะหมวดค่ าที่ ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง หนึ่งร้อยสิบเจ็ดจุดสามแปดเจ็ดล้านบาท ท่านประธานจะมองเห็นว่า ตัวเลขเด่นๆ และชัดเจนที่สุด
สามสิบเอ็ดจุดหนึ่งล้านบาทเป็นงบวางระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ ดูให้ดี แก้ปัญหาความเดือดร้อน
อะไรหรือไม่ มีใครเดือดร้อนหรือไม่กับสายไฟที่พาดเสาอยู่ข้างบน ไม่ได้เป็นการคุ้มค่าแต่ประการใดเลย ถามว่า
สนองความต้องการของประชาชนหรือไม่ คุณภาพชีวิต ถนนหน้าบ้านเขาควรจะสะอาดเรียบร้อย หลังบ้านที่อยู่
ชิดลําเหมืองก็ดี ลําธารสาธารณะก็ดี ก็ยังมีหญ้าขึ้นรกรุงรัง ยุงชุม ลูกหลานจะไปนั่งพัก จะไปวิ่งเล่น ก็เจอ
ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้สุขภาพชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเลย และปีนี้ก็มีแนวโน้มว่าไข้เลือดออกจะระบาดเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว
ในสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละยี่สิบหกจุดสี่เก้าของงบลงทุน เพื่อพัฒนาที่เขียนว่างบค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มหาศาลเลยครับ เกินหนึ่งในสี่ด้วยซ้ํา ถ้าท่านประธานดูอีกนิดหนึ่งในงบลงทุนที่ว่านี้ มี 4
โครงการที่เป็นการลาดยางเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลติกค์คอนกรีต ถนนสี่สายใช้เงินไปทั้งสิ้นรวมยี่สิบจุดสี่เจ็ด
สามล้านบาท คิดเป็นร้อยละสิบเจ็ดจุดสี่สี่ของงบลงทุนหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านบาท ไม่ได้มีการชี้แจงแสดงเหตุผล
ใดๆ เลยว่าถนนนั้นชํารุด ชาวบ้านเดือดร้อนมีความต้องการ ยกตัวอย่างถนนเจริญประเทศ สิบล้านบาทเศษ
ที่จริงผมควรจะดีใจใช่มั้ยครับ เพราะเป็นถนนที่ผ่านหน้าบ้านผม เพราะฉะนั้นผมย่อมรู้ดีว่าถนนสายนี้เป็น
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ทํามาเกินยี่สิบปีแล้ว แต่สภาพการใช้งานยังดีอยู่ เพราะสมัยนั้น อิฐ หิน ดิน ทราย เหล็ก
ไม่มีการกิน จําได้คับคล้ายคับคลาว่า สมัยแม่เลี้ยงบุญเทียม สุวรรณอัตถ์ เป็นนายกเทศมนตรี ถ้าจําไม่ผิดจะ
เริ่มก่อสร้างจากรัษฎามาปี 2518 หรือ 2520 ก่อนน้ําท่วมปี 2518 ด้วยซ้ํา ปัจจุบันก็ยังใช้การได้ดี งบลาดยาง
4 สายใช้เงินยี่สิบล้าน ร้อยละสิบเจ็ด วงเงินร้อยสิบเจ็ดล้านบาท แต่ในเขต 1 ตําบลเวียงเหนือนั้นมีสิ่งที่จะต้อง
พัฒนาอีกมากมาย คูคลอง ลําเหมืองสาธารณะ ซึ่งเป็นปัญหาในปลายทางทําให้น้ําไหลไม่สะดวกตั้งแต่ปงสนุก
ลงมาถนนเจริญประเทศผ่านหลังโรงเรียนวิชชานารี มาหลังองค์การโทรศัพท์ ติดกันลงไปแยกเคนเน็ต และลง
แม่น้ําวัง เคยปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี ว่าจะต้องใช้เงินจํานวนมาก มีการสํารวจ มีการทําแผนผัง Lay Out ไว้

- 14 เรียบร้อย ถ้าพัฒนาเต็มรูปแบบเราจะมีพื้นที่เป็นสวนหย่อม สวนสาธารณะหลังบ้านติดลําเหมือง ไม่น้อยกว่า
สามถึงห้าไร่ ตลอดแนวเส้นทาง ถ้าประธานดูต่ออีกทีในงบลงทุน 7 โครงการทําถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ท่อระบายน้ํา ในถนน ในซอยเล็กๆ ฝั่งเวียงเหนือก็ถนนสุรารัฐ ฝั่งอื่นก็มีอีกหลายสาย แต่ 7 โครงการนี้มีเงิน
ลงทุนทั้งสิ้นเพียง 6.914 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของงบลงทุนทั้งหมด สิ่งนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่ควรจะ
กระทํา เพราะจะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในหมู่บ้าน ในทุกๆ เขตมีความเป็นอยู่ดีขึ้น เขาสามารถที่จะ
ประกอบอาชีพได้สะดวกขึ้น ผู้ที่ทําหอพัก หรือมีบ้านเช่า ก็ย่อมจะมีคนเข้ามาเช่าพักอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น แล้ ว
รายได้ภาษีโรงเรือนจะลดได้อย่างไร นี่เป็นการลงทุนที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย ได้มีภาษีโรงเรือนเพิ่มขึ้น ผู้คนก็
ได้รับความอิ่มอกอิ่มใจ คุณภาพชีวิตดีขึ้น อันนี้เป็นด้านหน้าบ้าน ก็ทําไมถ้าผู้บริหารจะเปลี่ยนโครงการอีก 4
โครงการยี่สิบล้านบาทมาทําให้ถนนทุกซอก ทุกซอยให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ําจะมิดีกว่า
หรือครับท่านประธาน แต่ละสายใช้เงินไม่มาก สามแสน สี่แสน ห้าแสน มากที่สุดก็หลักล้าน เพราะฉะนั้นการ
เห็นชอบในหลักการนั้น สําหรับตัวกระผมเองถ้าจะลําบากใจพอสมควร แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบ 31.1 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 26.49% ของงบลงทุนนั้น ไม่ได้สร้างความคุ้มค่า ไม่ได้แก้ปัญหาความเดือดร้อน ในตรงกัน
ข้ามจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนตลอดแนวเส้นทางนี้ ตั้งแต่ แยกข่ วงนครไปตามถนนบุญวาทย์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านการค้าขาย การขาดประโยชน์ ยังมิได้รับการประเมินแต่
อย่างใด การลงทุนเพื่อสนองนโยบายที่หาเสียงไว้ มิใช่สิ่งที่สมควรกระทํา มีคําพูดสั้นๆ ของนักการเมืองท่าน
หนึ่ง Jame ผมก็ ลอกเขามาจากหนังสื อพิ มพ์แนวหน้า เขียนไว้ สองประโยชน์ ว่า นักการเมื องคิ ดถึ งแต่ การ
เลือกตั้ง แต่รัฐบุรุษคิดถึงอนาคตของคนรุ่นต่อไปครับท่านประธาน คุณภาพชีวิตที่จะดีขึ้นหรือจะแย่ลงก็อยู่ที่
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ในงบประมาณด้านอื่นๆ นั้นก็ยังขาดในหลายๆ ด้าน และก็ไม่มีความชัดเจนดังที่ผมได้
กราบเรียนท่านประธานไว้ ผมอยากจะเห็นเหลือเกินว่า ถนนทุกสายในเขตเทศบาลหลายร้อยกิโลเมตร มีเส้นสี
การจราจรพร้อมทั้งป้ายสัญญาณที่ชัดเจน จะใช้วงเงินกี่ล้านก็ช่าง แต่ผมเชื่อว่าเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น สอง
ข้างทางสะอาดเรียบร้อย ทางเท้าได้รับการบํารุงรักษา ในงบบํารุงรักษาและซ่อมแซมนั้น ถนนและสะพานหรือ
ทางเท้าก็ดี ถึงแม้นยังไม่ปรากฏชัดเจน แต่ถ้าดูลึกๆ แล้วก็มีเพิ่มมากขึ้น หรือไม่ได้เน้นหนักในด้านนี้แต่ประการ
ใด ทางเท้าถนนสุเรนทร์ ก่อนถึงไปรษณีย์สบตุ๋ย ก็ยังเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนเดิม ทางเท้าหลายๆเส้นในเขต
ตําบลหัวเวียงก็ทรุดตัว ทอดทิ้ง ต้นไม้ที่ปรากฏก็ตั้งบนทางเท้าก็ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม กิ่งก้านรกรุงรัง
ร้ายที่สุดบนสะพานพัฒนาภาคเหนือ ของเดิมนั้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สองข้างก็เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่
ในยุคสมัยหนึ่งก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงทุบคอนกรีตเสริมเหล็กผนังราวสะพาน มาเป็นท่อเหล็กและโปร่งๆ ทางเท้า
ทั้งสองฝั่งนั้นเป็นทรายล้าง ซึ่งปูทับลงบนพื้นคอนกรีตซึ่งสร้างมา ถ้าจําไม่ผิดสมัยท่านนายกรัฐมนตรีจอมพล
ถนอม ถ้าจําไม่ผิด ปีก่อน 2516 แน่นอน คอนกรีตสมัยนั้นแข็งแกร่ง การก่อสร้างที่จะเอาอะไรไปปาดทับหน้า
นั้นย่อมจะต้องได้รับการดูแล หรือการกระทําอย่างถูกต้องตามหลักการก่อสร้าง ไม่ให้ร่อนง่าย และเหล็กที่กั้น
เป็นลวดลาดนั้นก็โผล่ขึ้นมา อันตรายเหลือเกินสําหรับคนใช้ทางเท้าสองฝั่งบนสะพานพัฒนาภาคเหนือ เดินไป
มาเพื่อจะเดินชมทิวทัศน์ของแม่น้ําวังก็ดี หรือเพื่อการอย่างอื่นก็ดี นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่กระผมนําเรียนท่าน
ประธานสภาไว้ ในด้านของการส่งเสริมสุขภาพจากวันแม่ที่เราได้มีการปั่นจักรยาน Bike For Mom ก็ดี ก็ไม่ได้
รับฟังคําอธิบายจากคณะผู้บริหารชุดนี้แต่ประการใด ว่าท่านจะส่งเสริมจะสนับสนุน จะทําอะไรให้ปรากฏได้
ชัดเจนขึ้น เมื่อดูทั้งรายรับและรายจ่ายแล้ว ผมมองว่าในหลักการของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
2559 นี้ มีส่วนดีอยู่บ้าง แต่ส่วนเสียก็เยอะ เพราะฉะนั้นการที่จะให้ความเห็นชอบโดยส่วนตัวผม คงจะเห็นชอบ
ไม่ได้ แต่ถ้าเราจะดึงรั้ง ถ่วงไม่ให้งบประมาณนี้ผ่าน ก็คงจะไม่ดีนัก เพราะเวลามาล่วงเลยมานานพอสมควร

- 15 เราก็อยากจะให้งบประมาณผ่านสภาไปใช้ เพื่อจะทําให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจก็ดี แต่ในบางโครงการที่
เกิดประโยชน์แก่ชุมชนก็ดี ก็อาจจะต้องมีเงื่อนไข ว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มลด หรือเปลี่ยนแปลงโครงการ
อะไรก็ดี ในวาระที่ 2 ก็ต้องเรียนท่านประธานสภาไว้ก่อน ผมเองอาจจะงดออกเสียง กล่าวโดยสรุป ในร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 นั้นไม่ได้แก้ปัญหาใหญ่ๆ ที่ประชาชนเดือดร้อน ไม่ได้เกิดเป็นความคุ้มค่า
ในทางเศรษฐกิ จ แต่ อย่ า งใด ไม่ ไ ด้ มี ก ารส่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ค นในเขตเมื อ งมี คุณ ภาพชี วิ ตที่ ดี ขึ้ น
โดยเฉพาะผู้พิการ ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดเลย งบแสนกว่าบาทก็เท่าเดิม มีเรื่องหนึ่งอยากจะกราบเรียนท่าน
ประธานทราบ ปีที่แล้วผมได้ทําหนังสือฉบับหนึ่งถึงท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ถึงท่านพัฒนาการความ
มั่นคงจังหวัด ขอได้โปรดนําเรียนถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขอรับเบี้ยสงเคราะห์คนพิการ
ซึ่งเมื่อสองวันมานี้ สถานีโทรศัพท์ ไทยพีบีเอส ในช่วงบ่ายก็มีชุมชนจังหวัดไปร้องเรียนเรื่องนี้ ในหลักการก็คือ
คนพิการโดยเฉพาะทางการเคลื่อนไหว ขาขาดก็ดี หรือประสบเหตุร้ายแรงกว่านั้น เมื่อเขาได้ลงทะเบียนเป็นผู้
พิการ มีบัตรประจําตัวเรียบร้อยแล้ว ก็ควรจะได้รับเงินสงเคราะห์จํานวนดังกล่าวนี้โดยเร็ว มิใช่จะต้องรอไปใน
ปี งบประมาณหน้ า ต้ องมาแจ้ งขึ้ น ทะเบี ย นต่ อองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น หรื อในเทศบาลแต่ ล ะที่ ที่ตนมี
ภูมิลําเนาอยู่ ต่างกับเบี้ยยังชีพคนสูงอายุนะครับ ท่านเหล่านั้นยังไม่ครบ 60 ปี ถ้าใกล้จะครบ 60 ปี ถึง 90 ปี
ต้องแจ้งภายในเดือนพฤศจิกายน อันนี้ความเดือดร้อนต่างกัน แต่คนพิการเหล่านั้นซึ่งต้องการเงินสงเคราะห์
แม้จะน้อยนิดก็ตาม เขาควรที่จะต้องได้รับการดูแล การจะอ้างว่าตั้งงบประมาณล่วงหน้าตามระเบียบนั้น พูดได้
แต่ถ้าใจอยากจะทําจริงๆ ผมเองก็เพิ่งทราบว่า ตัวเลขคนพิการในประเทศที่ลงทะเบียนแล้ว มีอยู่ หนึ่งล้านเจ็ด
แสนกว่าคน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเงินสงเคราะห์ประมาณหนึ่งล้านสามแสนกว่าคน อีกสี่แสนกว่าคนหาย
ท่านเหล่านั้นอาจจะเสียชีวิตไปก่อนก็ได้ ก่อนที่จะถึงตุลาคม ถ้าตั้งใจจะทําจริงๆ ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการ
เองได้ ไม่ใช่เรื่องยาก ท่านจะรอแต่เอาตัวเลขที่รับแจ้งจาก พมจ.มา แล้วเอามาตั้งงบส่งไปเพื่อรองบกลางเป็น
เงินอุดหนุนมาให้นั้นหรือ ปีหนึ่งผมคาดว่าในเขตเทศบาลจะมีตัวเลขคนพิการเพิ่มขึ้นไม่กี่รายหรอกครับ แค่
หลักสิบ คงไม่ถึงหลักร้อย มีตัวเลขโดยประมาณอยู่แล้วว่า คนพิการใน 7 ประเภทนั้นจะเกิดขึ้นประมาณ 6%
ของประชากร แต่ในปัจจุบันตัวเลขนี้ถูกเปลี่ยนเป็น 10% ถ้าท่านลองประเมินดูคร่าวๆ ว่าในเขตเทศบาล เอา
ตามทะเบียนที่มีอยู่เท่านั้น แค่ 6% จํานวนก็เกินกว่าผู้ที่มาขึ้นทะเบียนรับเงินจํานวนดังกล่าวแล้ว ถ้าเป็นนักบริหาร
ฟังแค่นี้เขาก็คิดออกแล้วครับว่าเขาจะยืมเงินอะไรมาตั้งรอไว้ จ่ายให้ทันที ถ้าระเบียบยังไม่มี ก็ทําเรื่องไปที่
กระทรวงสิครับ ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ผมไม่แน่ใจว่าจดหมายฉบับนั้นไปอยู่ที่ไหนเสียแล้ว ก็เรียน
ท่านประธานทราบไว้เป็นสังเขป ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ได้เร่งรัด และเรียกประชุมให้พวกเราได้พิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณปี 2559 ในวันนี้นะครับ ซึ่งผมคิดว่าเราก็คงจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่ มีความรอบคอบในการ
พิจารณาให้ถ่องแท้ สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ ก็เห็นชอบ สิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็อาจะมีการแสดงความคิดเห็น
ลดทอนกันบ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของบ้านเมืองต่อไป ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงส์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมได้นํา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ทางสภาฯ นําส่งให้ แต่ผมมีหนังสือฉบับหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในส่วนของซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยที่เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุก
จังหวัด ในฐานะผู้ว่าราชการเป็นผู้กํากับดูแลสภาเทศบาลนครลําปาง หนังสือฉบับนี้ก็คงส่งมาถึงเทศบาล คณะ

- 16 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทุกคนก็คงจะได้รับ และทําความเข้าใจบ้างแล้วนะครับ ผมจะดูว่าในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 23 เขียนไว้ว่า “ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณใน
ชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น” ในวรรคสอง เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงิน
งบประมาณยอดใดเป็ น งบประมาณประจํ า ปี แ ล้ ว ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ง บประมาณรวบรวมและจั ด ทํ า เป็ น ร่ า ง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นําเสนอต่อสภา
ท้ อ งถิ่ น ภายในวั น ที่ 15 สิ ง หาคม” ซึ่ ง หนั ง สื อ ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ทํ า งบประมาณปี 2559 ของ
กระทรวงมหาดไทย ก็ออกมาตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. ก็ได้แจ้งให้ทั้งหมดได้ทราบระเบียบว่า ต้องนําเสนอภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม เมื่อผู้บริหารไม่สามารถจะนําเข้าตามที่ท่านได้ชี้แจงเหตุผล เราก็ไม่ว่ากัน เมื่อกฎหมายเปิด
ไว้ในกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2543 ข้อ 5
วรรคสอง “สําหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่สามารถนํา
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ให้ชี้แจงเหตุผล
ความจําเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่ 15 สิงหาคม ของปีงบประมาณปัจจุบัน” เมื่อกฎหมายเปิดให้
ท่านทํา ท่านก็จะอ้างกฎหมาย แต่หนังสือซักซ้อมกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งไว้ว่า ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม เมื่อไม่
ทันก็ไม่ว่ากัน ในหนังสือซักซ้อมของการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ปี 2559 ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งให้ทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ท่าน
ผู้บริหารท้องถิ่นได้ดําเนินการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาท้องถิ่นภายใน 15 สิงหาคม ซึ่งการ
จัดทํารายรับ ถ้าจะทํารายรับตั้งยอดเงินรวมทั้งปีโดยประมาณการได้ใกล้เคียงกับปีที่งบประมาณที่ผ่านมา
ทางร่างเทศบัญญัติทําก็คงใกล้เคียงกับรายจ่ายก็ตั้งให้รายจ่าย จะได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป ได้จากรายจ่ายที่จ่าย
จากเงินรายได้ และเงินทั่วไป เพราะในการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ตั้งไว้ตามหนังสือซักซ้อมนะครับ การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตก็มีปัญหาการป้องกัน ปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน ที่เกิดจากสาธารณภัยเช่น
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง อัคคีภัย และภัยป่า ซึ่งก็อ่านดูในร่างเทศบัญญัติงบประมาณก็
โยงไปโยงมา ฝากให้ท่านประธานไปถึงผู้บริหารว่า ปัญหาแก้ไขความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตมีอยู่ใน
หมวดไหน ข้อไหน อย่างไรบ้าง การดําเนินการภารกิจการควบคุมไฟป่า ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อันนี้อยู่
ในเทศบัญญัติข้อไหน หมวดไหน ขอให้ผู้บริหารชี้ให้เห็นด้วยว่าตั้งไว้หรือไม่ การแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม
โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ ตัวนี้ได้ตั้งไว้ข้อไหน
หมวดไหน ขอให้ชี้ให้ดูด้วยนะครับ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในข้อไหน หมวดไหน ช่วยดูด้วยนะครับ การส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน และกิจกรรมการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน การสร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชน และการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ อันนี้ไว้ตรงไหนช่วยบอกด้วยนะครับ
การส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดูแล
การคุ้มครองดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ต่อไปการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อ
สร้างความรู้ความสามัคคีของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ การจัดอบรมประชุม

- 17 ชี้แจง ทําความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติ จิตสํานึกที่ดีงาม การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมโครงการ การปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ตรงนี้ก็จะให้ท่านประธาน
ให้ผู้บริหารช่วยชี้แจงตลอดด้วยครับว่า อยู่ตรงไหน หมวดไหน ข้อไหน การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามนโยบาย
ของรั ฐ บาล คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ หรื อ คสช. และกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การวางและปรับปรุงผังเมือง ชุมชนและการวางแผนชุมชน การ
จัดทําค่าพิกัดแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ การส่งเสริมการดําเนินงานโครงการกิจกรรมด้านพัฒนาสตรีและครอบครัว การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย การบํารุงและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน การจัดบริการหรือปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะในเขตพื้นที่ ตัวนี้ก็
อยากจะทราบว่า เอาไว้ตรงไหน ข้อไหนนะครับ และอีกอันหนึ่งคือการจัดทํางบประมาณโครงการประเภท
ก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในการจัดทํางบประมาณ ค่าใช้จ่ายในโครงการโดยแสดงราคาโครงการประเภท
ก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้จัดทําประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการโดยแสดงราคากลางค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
ค่าแรงและราคาต่อหน่วย ให้จัดทําเป็นเอกสาร แยกต่างหากจากร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี และจัดส่งให้
สภาท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอท้องถิ่นทราบก่อนการพิจารณา คือเล่มนี้นะครับ ที่ส่งให้สมาชิก
สภาว่า มีค่าอะไร มีค่าประมาณการ ค่าครุภัณฑ์ แต่ดูอยู่โครงการหนึ่ง เดี๋ยวคงจะมีสมาชิกสภาอภิปรายในเรื่อง
นี้ แต่หากพาณิชย์จังหวัดมิได้กําหนดราคาวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้ตั้งคณะกรรมการกําหนดราคาวัสดุของ
โครงการที่เป็นการก่อสร้างการลงทุนอะไรต่างๆ ครับท่านประธาน ในเมื่อราคาของพาณิชย์จังหวัดไม่ได้ตั้งไว้
ในหนั ง สื อ ซั ก ซ้ อ มบอกว่ า ให้ ตั้ ง คณะกรรมการกํ า หนดราคาวั ส ดุ ไม่ ท ราบว่ า ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว884 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2550 ตัวนี้ไม่ทราบว่าได้ตั้งไว้หรือไม่
ครั บ ราคาวั ส ดุ ที่ พ าณิ ช ย์ จั ง หวั ด ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ร าคาตั้ ง ไว้ น ะครั บ ผมก็ ค งจะมี ห นั ง สื อ ซั ก ซ้ อ มการจั ด ทํ า
งบประมาณรายจ่ายที่จะให้ผู้บริหารช่วยชี้แจงหรือตอบผม ตามที่ผมได้สอบถามว่าอยู่ในหมวดไหน กองไหน
แผนไหน ขอบคุณครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชื่อว่ายังมีสมาชิกอีกหลายท่านจะได้
อภิปรายนะครับ คิดว่าคําถามคงจะมาก ท่านนายกฯ จะตอบตรงนี้ก่อนหรือไม่ครับ ที่ร้อยเอกศักด์ชัย ได้
สอบถามเมื่อสักครู่ เชิญฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ก็ขออนุญาตตอบในภาพรวมของการจัดทํางบประมาณในครั้งนี้ สําหรับรายละเอียดซึ่งในขั้นตอนของการแปร
ญัตติ ผมจะส่งมอบเจ้าหน้าที่งบประมาณไปชี้แจงในรายละเอียด ในเชิงลึกในแต่ละโครงการ แต่ละประเด็น ให้
ชัดเจน และให้เป็นไปตามข้อระเบียบและกฎหมาย ในการจัดทํางบประมาณอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง จริงๆ
แล้ว การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 ในปีนี้ จากตัวเลขก็คงต้องตอบรวมสมาชิกทุกท่านตั้งแต่ต้น
นะครับว่า ในปีนี้งบประมาณได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนก่อนที่จะนําเสนอญัตติต่อสภา ผมก็ได้ชี้แจงใน
เบื้องต้นแล้วว่า เหตุผลที่จําเป็นที่จะต้องนําเสนองบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 สู่การพิจารณาล่าช้าไป ก็
มีเหตุผลเพราะว่า ตัวเลขที่มากขึ้นก็ทําให้การจัดทํางบประมาณช้าลง และละเอียดมากขึ้น เพราะว่าไปเกี่ยวพัน

- 18 ในข้ อ ระเบี ย บและกฎหมาย แต่ ทั้ ง นี้ ทั้ งนั้ น การจั ด ทํ า งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี คณะผู้ บ ริ ห ารจะให้
นอกเหนือจากข้อระเบียบกฎหมายเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี เรา
จะต้องยึดแผนพัฒนาเทศบาลเป็นที่ตั้งอยู่แล้ว อะไรที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล เราก็ไม่สมารถที่จะจัดตั้งใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ และในแผนพัฒนาเทศบาลประกอบด้วยอะไรบ้าง 1. นโยบายแห่งรัฐที่ปฏิเสธ
ไม่ได้ ไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธนโยบายแห่งรัฐได้ 2. คือนโยบายของจังหวัด 3. งบรายจ่ายประจํา อย่างท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติได้อภิปรายก่อนหน้าไป บางเรื่อง บางภารกิจหน้าที่ที่ท่านได้กล่าวอ้างถึงหนังสือสั่งการ หนังสือ
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณของกระทรวงมหาดไทย อยู่ในงบประมาณรายจ่ายของงบประจําอยู่แล้ว ซึ่งเรา
สามารถที่จะดําเนินการได้อยู่แล้ว หลังจากนั้นงบประจําก็จะเป็นเรื่องของโครงการหลักๆ จะไปเกี่ยวข้องกับ
โครงการที่เกี่ยวพันต่อเนื่องกับนโยบายของคณะผู้บริหาร และที่สําคัญที่สุด โครงการต่างๆ เราก็ยึดอีกอย่าง
หนึ่งคือ ยึดแผนพัฒนาของชุมชนเป็นที่ตั้ง แผนพัฒนาชุมชน เราจะเอามาประกอบการพิจารณาในทุกครั้งใน
การจัดทํางบประมาณ เพราะว่าในการจัดทําประชาคมแต่ละชุมชน เขาจะระบุชัดเจนว่า ภารกิจหน้าที่แต่ละ
โครงการ ปัญหาต่างๆ เรียบเรียงมาให้ผู้บริหารเรียบร้อยแล้วครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหยิบโครงการใดๆ จะ
แซงหน้ า โครงการใดๆ ขึ้ นไปต้ อ งสอบถามไปยั ง ชุ มชนทุ กครั้ งเสมอไป แต่ ที่สํ าคั ญที่ สุ ด ด้ ว ยข้ อจํ ากั ดของ
งบประมาณในขณะนี้เราก็ไม่สามารถที่จะจัดเงินให้เป็นไปตามแผนชุมชนได้ทุกชุมชน แต่ก็เฉลี่ยโดยทั่วกัน
โครงการนั้นได้บ้าง ปีนี้ได้ ปีหน้าไม่ได้ เฉลี่ยกันไปแต่ละครั้ง เพื่อให้สังคมอยู่ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้สบายใจได้
ถึงแม้ว่าบางโครงการจําเป็นต้องใช้เงินจํานวนมาก ทางสมาชิกสภาหลายท่านได้อภิปรายไม่ว่าจะเป็นโครงการ
สายไฟใต้ ดิน โครงการหลายๆ โครงการ ขอให้ ส บายใจได้ ทางเทศบาลนครลํ าปางเราไม่ ส ามารถทํ าอะไร
นอกเหนือข้อระเบียบกฎหมายได้ ต้องยึดข้อระเบียบกฎหมายที่อยู่ภายใต้อํานาจและหน้าที่ของเทศบาลที่
จะต้องทํา ขอให้ทุกท่านสบายใจได้ เพราะฉะนั้นโครงการในปีนี้ทุกโครงการ ทุกภารกิจหน้าที่ของทางผู้บริหาร
ที่นําเสนอต่อสภา ผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เหตุที่กล้าพูดเช่นนี้ได้เพราะว่าทางภาค
พนักงานได้ลดทอนจํานวนค่าใช้จ่ายประจําลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ทางคณะผู้บริหารได้เพิ่มรายรับได้อย่าง
ชัดเจน บางโครงการเป็นโครงการที่สําคัญ ผมก็ได้ผลักดันโครงการของปี 2559 มาไว้ในโครงการของงบเพิ่มเติม
ของปี 2558 ซึ่งผมจะได้นําเสนอต่อสภา เช่น ถนนหนทางหลายท่านก็ได้สอบถาม ได้อภิปรายว่าทําไมไม่รีบทํา
ในงบเพิ่มเติมเราได้ถนน 8-9 สาย ที่จะดําเนินการในช่วงเวลาที่รวดเร็ว เพราะเป็นปัญหาที่เร่งด่วน รวมถึง
โครงการเครื่องมือทั้งหลายซึ่งผมจะนําเสนอต่อสภาในการประชุมครั้งต่อไป รวมไปถึงโครงการที่เกิดจากข้อ
ผูกพันระหว่างเทศบาลกับโครงการกับหน่วยงานอื่น ซึ่งทางเทศบาลได้ทํา MOU ไปก่อนหน้าแล้ว เราจะต้อง
ดําเนินการต่อ เพื่อให้แล้วเสร็จ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ปีนี้เป็นปีหนึ่งที่งบลงทุนเก้า
สิบกว่าล้านบาท ซึ่งเรามั่นใจว่าเป็นปีที่พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงงบประมาณเพิ่มเติม
และรวมไปถึงงบประมาณเหลือจ่ายจากปีนี้รวมแล้วประมาณเกือบหนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทที่พี่น้องประชาชนใน
เขตเทศบาลนครลําปาง 22.17 ตารางกิโลเมตรจะได้รับอย่างสูงสุด ผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่ก็ดีใจที่ทางท่านนายกฯ ได้กรุณา
อธิบายตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกหลายๆ ท่านที่ถามไปตั้งแต่ช่วงเช้า และก็ท่านก็ได้ให้เกียรติยืนยันกับ
ทางสมาชิกสภาฯว่าจะได้มอบให้เจ้าหน้าที่งบประมาณไปตอบข้อซักถามข้อสงสัยกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ

- 19 ในชั้นต่อไปทุกโครงการ แต่ผมว่า พี่น้องประชาชนหลายๆ ท่านที่ได้กรุณาเสียสละเวลาให้เกียรติเข้ามาร่วมรับ
ฟังการอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 วาระ 1 ในช่วงเช้านี้คงมีข้อสงสัย อยากจะ
ฟังจากปากของท่านนายกฯ เองว่า โครงการที่เป็นประเด็น Talk of the Town เรื่องโครงการก่อสร้างปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน มีที่มาที่ไปอย่างไร เพราะหลายคนก็สงสัยว่าถูกต้องตามระเบียบวิธีงบประมาณหรือไม่
แต่ ท่ า นนายกก็ ไ ด้ ก รุ ณ าลุ ก ขึ้ น มาให้ คํ า ตอบแล้ ว ว่ า เป็ น ไปไม่ ไ ด้ ที่ เ ทศบาลจะทํ า อะไรนอกเหนื อ ไปจาก
หลักเกณฑ์วิธีงบประมาณข้อระเบียบกฎหมาย ผมอยากจะเท้าความให้พี่น้องประชาชนที่ได้เข้ามาร่วมรับฟังว่า
ในแผนพัฒนาสามปี การที่จะตั้งเป็นโครงการใดๆ เพื่อแก้ปัญหาขึ้นมา ทางเทศบาลได้ตั้งให้มีคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นขึ้นมา ตัวท่านนายกเทศมนตรีเองก็เป็นประธานกรรมการ และได้ตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒ นาท้ องถิ่นโดยท่านปลั ดเทศบาลนครลําปางก็เป็น ประธานกรรมการ ทีนี้ อํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก็ระบุว่า กําหนดให้แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ถ้าจะเป็นโครงการใดๆ ที่จะจัดทํา
กันขึ้นมาเพื่อใช้งบประมาณ ก็ต้องเป็นอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะเป็นอํานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการผังเมือง ถ้าไม่ได้เป็นอํานาจหน้าที่ข้อต่อมาก็
ต้องเป็นภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย และแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ หรือเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและกลุ่มจังหวัด อย่างที่ท่านนายกได้ตอบไปแล้วว่า เมื่อเช้าที่ท่านสันติ ขออนุญาตเอ่ยนามได้บอกว่า
แผนของเทศบาลนครลําปางสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศหรือไม่ ท่านนายกฯ ก็ยืนยันว่าใช่นะครับ ต่อมา
ถ้ายังไม่ได้เป็นสามข้อที่กล่าวมาแล้ว ก็ต้องเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภา ในประเด็นของโครงการนําสายไฟลงใต้ดินที่เราเพิ่งได้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนไปเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2558 ที่ผ่านมา ผมได้เข้าร่วมด้วย มีพี่น้องประชาชน
หลายๆ ท่านที่อยู่ในที่นี้ก็ได้เข้าไปร่วมด้วยเหมือนกัน ตรงนี้สืบเนื่องมาจากการที่เป็นนโยบายของทางผู้บริหาร
เอง ผมขออนุญาตทวนให้ฟัง จากรายงานการประชุมสมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจําปี 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28
มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมแห่งนี้ หน้าที่ 7 , 8 และ 9 ใจความโดยสรุปนะครับ ในระเบียบวาระที่ 3 การ
แถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านได้บอกว่า ภายใต้หลักการร่วมคิด ร่วมทํา
ร่วมพัฒนา เพื่อสร้างการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายใน
สังคม มุ่งเน้นให้ 1. มีหลักการมีความรับผิดชอบ สามารถอธิบายเหตุและผลต่อสาธารณะได้ ข้อนี้สําคัญนะครับ
2. เป็นโครงการที่เปิดเผยตรวจสอบได้ รับรู้ได้ ในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการร่วมตรวจสอบฝ่ายบริหาร ร่วมจัดการสังคม ในฐานะภาคประชาชน 4. สมาชิกในสังคมเคารพ
สิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน รู้หน้าที่ของตนเอง เคารพกฎระเบียบของสังคม ต่อมาหน้าที่ 9 วรรคสอง นโยบาย
ด้านการพัฒนาเมืองจะจัดให้มีสภาที่ปรึกษาพัฒนาเมือง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม และผม
ขออนุญาตย้ําเลยก็คือ จะประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงนําสายไฟฟ้าและ
สายโทรศัพท์ลงใต้ดินในถนนสายหลักๆ ตรงจุดนี้ครับ ผมได้อ่านแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการซึ่งพอมาถึง
แผ่นพับ ก็คงไม่ใช่ท่านนายกคนเดียวที่ทํา ก็คงต้องเป็นพี่น้องข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ก็คือ สี่ทหารเสือ มี
นายกฯ ปลัดฯ คลังฯ และช่าง ทั้ง 4 ส่วนนี้ก็คงจะต้องมีส่วนร่วมด้วย ทีนี้ในโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนบุญวาทย์ซึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทํา
ขึ้นเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเมืองเก่าเขลางค์รุ่น 3 โดยการนําสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสาย
สื่อสารต่างๆ ลงใต้ดิน พร้อมออกแบบเสาไฟฟ้า และแสงสว่างแบบไร้สาย ในวันที่มีการรับฟังความคิดเห็นของ
พี่น้องประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนร่วม ผมได้เรียนถามท่านนายกในที่ประชุมว่า ถ้าเป็นโครงการ

- 20 บูรณาการเป็นลักษณะของการที่จะต้องประสานความร่วมมือได้มีการทําข้อตกลงร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ซึ่งเกี่ ยวพั นทั้ งสายไฟฟ้ า สายโทรศั พท์ และสายสื่ อสารอื่ นๆ ได้ มีการทํ าข้ อตกลงหรื อยั ง หรือว่าเขาจะทํ า
อย่างไร เพราะว่าในวันนั้นผมเห็นมีแต่เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาตอบคําถามให้คําอธิบาย ซึ่งก็ยัง
ตอบคําถามและให้คําอธิบายได้ไม่ครอบคลุมทั้งหมด หนึ่งในคําถามที่ผมได้ถามไว้และยังไม่ได้คําตอบจากวันนั้น
จนถึงวันนี้ก็คือ ในเมื่อเป็นโครงการที่ระบุว่าจะนําสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และสายสื่อสารอื่นๆ ลงใต้ดิน แต่
ทําไมเมื่อเปลี่ยนจากนโยบายที่แถลงต่อสภาก็บอกว่าเอาสายโทรศัพท์ลง ตอนเป็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์ก็ยัง
เป็นสายโทรศัพท์ และสายอื่นๆ ยืนยันว่าจะเอาลงแต่ตอนที่ได้สอบถามกันในเวทีที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 ส.ค.
2558 นั้น ผมยังไม่ได้รับคําตอบว่า นอกจากเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มาร่วมตอบข้อซักถาม และ
ตอบว่าถ้าทางเทศบาลตั้งงบทําโครงการขึ้นไป ทางการไฟฟ้าก็จะรับไปพิจารณา ซึ่งตรงนี้ผมว่า ความชัดเจนยัง
ไม่เกิดว่า แล้วหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน หรือเจ้าของสายสื่อสารอื่นๆ เหล่านั้น เขาจะร่วมด้วยช่วยกัน
ทําไปพร้อมๆ กันกับโครงการที่ท่านนายกฯ ได้เสนอต่อสภาให้เราได้พิจารณากันในวันนี้ด้วยหรือไม่ ก่อนที่จะ
ไปถึงคําถามอื่นๆ ผมอยากจะขอให้ท่านนายกฯ ตอบว่า ความชัดเจน เมื่อสักครู่ท่านก็กล่าวเองว่า อะไรที่เป็น
MOU กับหน่วยงานภาคราชการ หรือหน่วยงานภายนอก ก็ต้องทําให้สําเร็จไปตามนั้น ผมก็อยากจะเรียนถาม
ว่า และในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน ท่านได้ MOU กับใครบ้างแล้ว มีใครที่เขาจะต้อง
เข้ามาร่วมพัฒนานครลําปางของเราให้สวยงาม ให้เจริญก้าวหน้าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ รักษาความ
สวยงามทางสถาปัตยกรรมเดิมของนครลําปาง ตามหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกได้ประชาสัมพันธ์ไว้ และได้
แถลงต่อสภาไว้ เท่านี้ก่อนครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ต้องขอขอบคุณนะครับที่สนใจเรื่องสายไฟฟ้าลงใต้ดิน หรือว่าสายเคเบิลใต้ดิน จริงแล้วเราได้รับฟังความคิดเห็น
ได้เตรียมการเรื่องนี้มาพอสมควร ในการเสนอของบประมาณผ่านสภาแห่งนี้ 31,100,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งซึ่ง
เรามอบหมายภารกิ จ หน้ า ที่ ใ นส่ ว นของทางการไฟฟ้ า ก็ รั บ ในส่ ว นของการไฟฟ้ า ไป ภายใต้ ภ ารกิ จ หน้ า ที่
31,100,000 บาท เป็นภารกิจที่อยู่ภายใต้อํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องทํา และที่ถามว่า สายสื่อสาร ได้
พูดคุยกับเขาหรือยัง ตรงนี้จริงๆ แล้วผมกังวลมาก แต่ทางการไฟฟ้าเป็นคู่สัญญากับการสื่อสาร การสื่อสารเป็น
คนเช่าเสาไฟฟ้าเพื่อดึงสายของการสื่อสาร เพราะฉะนั้น ทางการไฟฟ้าจะเป็นผู้ดําเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่อง
สื่อสารกับทางไฟฟ้าเอง ไม่ได้เกี่ยวกับเรา อยู่ในขั้นตอนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะต้องเคลียร์กับการ
สื่อสารเองว่า เมื่อเขาไม่มีสายไฟแล้ว เขาจะดําเนินการอย่างไร อันนี้ผมคงไม่ล้วงลึกไปให้คําแนะนําเขาได้ เขา
คงจะมีแนวทางและทิ ศทางที่ ชัดเจน เพราะว่า การเอาสายไฟฟ้ าลงใต้ ดิน ไม่ใช่เมื องแรกของประเทศไทย
บ้านเมืองใกล้เคี ยงกับ เรา เขาดํ าเนิน การใกล้จ ะหมดเมืองแล้ ว เช่น น่ าน ลําพูน เชี ยงใหม่ ก็ล งไปบางสาย
พิษณุโลกก็ลงไปบางสาย และหลายๆ เมืองในอีสานก็ลงไปหมดแล้ว ผมคงไม่ล้วงลึกไปถึงเรื่องของการสื่อสาร ก็
เป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าที่จะต้องดําเนินการเอง ภารกิจที่เราได้รับมอบหมายมา ที่นําเสนอขอการอนุมัติต่อสภา
เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่ดําเนินการตามกรอบที่เราได้รับมาตามขนาดนี้ ถามว่าขนาดนี้เราทํา MOU หรือยัง
เมื่อสักครู่ผมพูดถึงการทํา MOU การทํา MOU ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่หมายถึง มิวเซียมลําปาง หรือพิพิธภัณฑ์
ลําปาง ไม่ได้เกี่ยวกับ MOU ตัวนี้ MOU ตัวนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อว่า เรามีงบประมาณพร้อมต่างๆ เพราะว่า
ขณะนี้ กรอบการพิจารณา กรอบการประชุมร่วมกัน กรอบทางด้านเอกสารเสร็จเรียบร้อย ในงบประมาณปี

- 21 2559 ถ้าสภาแห่งนี้อนุมัติ 31 ล้านให้ทางเทศบาลนครลําปางดําเนินการในเรื่องนี้ โดยร่วมมือกับทางการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ก็ดําเนินการได้ แต่ถ้าบอกว่าไม่มีเหตุสมควร ก็เป็นหน้าที่ของสภาที่จะดําเนินการ
ซึ่งผมเองผมก็ทําสุดความสามารถที่จะต้องไปวิ่งเต้น ไปคุย ไปค้นหาทั้งๆ ที่โครงการสายไฟลงใต้ดินเทศบาล
นครลําปางเราไม่ใช่เป็นเมืองหนึ่งเมืองหลักที่อยู่ในโครงการพัฒนาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
เราจะเข้าอีกโครงการหนึ่งซึ่งเป็นสิบเมืองเก่า ซึ่งก็เป็นเรื่องของการเอาสายไฟลงใต้ดินเช่นกัน ซึ่งเราจะทําใน
ถนนประสานไมตรี และกาดกองต้า ซึ่งตรงนั้นเป็นโครงการร่วมสิบเมือง ไม่ได้เกี่ยวกับงบประมาณของทาง
เทศบาล ขณะนี้ ก็อยู่ ร ะหว่ างการดํ าเนิ น การเพื่ อของบประมาณเช่ น เดี ย วกั น เพราะฉะนั้ นโครงการนี้ เป็ น
โครงการที่เราร่วมมือกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนนั้นก็จบสิ้นแค่ถนน
ประสานไมตรี กับกาดกองต้า แต่ส่วนถนนบุญวาทย์เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครลําปาง กับการไฟฟ้า
ภูมิภาคแห่งประเทศไทย ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอขอบคุณทางท่านนายกฯนะครับที่ได้กรุณา
ลุกขึ้นมาให้คําตอบ ในส่วนที่ท่านนายกฯ ได้บอกว่า การเอาสายไฟฟ้าลงดิน ท่านไม่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนั้น
ก็เป็นวิธีการทํางานของท่านนะครับ แต่ว่าที่ผมเห็นเป็นข้อมูลจากเมื องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นลําพูน น่าน หรื อ
พิษณุโลก เขาก็จะมีการทําข้อตกลงกันก่อน หลังจากทําข้อตกลง MOU กันแล้ว เขาก็ไปตั้งงบประมาณ และมา
ทําร่ วมกั น แต่ ท่านบอกว่าต้ องให้ เราพิ จารณาร่ างเทศบั ญญัติงบประมาณครั้ งนี้ ให้ ผ่ านก่ อนแล้ วท่ านจึ งจะ
สามารถไปทํา MOU ต่อได้ ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นขั้นตอนในการบริหารของท่าน ก็ไม่เป็นไร ในส่วนของขั้นตอน
ตรงนี้ ก็มีรายละเอียดอยากจะถามว่า ฟังเหมือนกับว่าทางเทศบาลนครลําปางร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันนี้พวกเราเทศบาลนครลําปางด้วยกับหน่วยงานแห่งนี้กําลังต้องใช้ข้อมูลสําคัญในการที่จะพิจารณาว่าเราควร
จะอนุมัติงบประมาณรับหลักการ และไปอนุมัติงบประมาณ 31 ล้าน เพื่อสนับสนุนให้ท่านนายกฯ ได้นําไป
เสนอเพื่ อที่ จ ะให้ ทางการไฟฟ้ าได้ ตั้งงบประมาณในส่ ว นของเขากลั บ มาร่ ว มมื อกั บ เรา เพราะท่ านใช้ คําว่ า
เทศบาลนครลําปางร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็มีคําถามเกิดขึ้นว่า ในขณะที่เรากําลังพิจารณางบประมาณ
และถ้าเราพิจารณางบประมาณผ่านตามกระบวนการขั้นตอนไปวาระ 1 วาระ 2 สู่ วาระ3 และผ่านออกมาเป็น
งบประมาณ ในโครงการนี้ท่านนายกฯ ยืนยันได้หรือไม่ว่า ในปี 2559 ต่อเนื่อง 2560 ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จะตั้งงบประมาณในส่วนของความรับผิดชอบของเขามาร่วมกันพัฒนาเทศบาลนครลําปางได้ ถ้าได้ ก็ดี ดีมาก
เพราะพี่น้องประชาชนก็อยากได้ ผมเองก็อยากได้ ถึงแม้ว่า โครงการเส้นนี้ ถนนเส้นนี้เป็นโครงการแรกของ
เทศบาลนครลําปางก็จริง แต่ว่า ในเขตเทศบาลนครลําปางของเรา ก็มีเอกชนได้ล่วงหน้าลงมือทําไปแล้ว ใกล้ๆ
กับเราก็ทําไปแล้ว เอาสายไฟลงดิน สายเคเบิลต่างๆ ภาพก็ออกมาสวยงามครับ ผมก็อยากให้ถนนสายหลัก
ของเราในปี นี้ แ ละปี ต่อ ๆ ไป ได้ มี การปรั บ ภู มิ ทัศ น์ เพื่ อ พั ฒ นาบ้ านเมื อ งให้ มีค วามสวยงาม เป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย มีความปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจตามที่พวกเราคาดหวังกัน ผมมีคําถาม
2 คําถามว่า เรื่องที่หนึ่ง ถ้าสภาเทศบาลแห่งนี้พิจารณาด้วยความเป็นธรรม ไม่อยู่ใต้อาณัติใดๆ ของใคร แล้ว
ผ่านร่างเทศบัญญัติข้อนี้รับไป ท่านนายกฯ ได้ไปดําเนินการ ผมขอถามว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดําเนินการ
ร่วมกับท่านในปีนี้ ปีหน้าเป็นโครงการไปพร้อมๆ กันหรือไม่ เรื่องที่สอง ถ้าเกิดเขาไม่ได้ร่วมมือด้วย เพราะเกิด
ปัญหาติดขั ด อุปสรรค เขาอยากร่ว มมือใจจะขาด แต่ติดปัญหาอุปสรรค มีเหตุภั ยพิบัติอะไร ซึ่งเราไม่อาจ

- 22 คาดการณ์ล่วงหน้าได้ และมีเหตุจําเป็นให้เขาไม่สามารถอนุมัติเงินมาร่วมมือกับเราได้ ท่านจะทําอย่างไร ท่าน
จะขุดไว้รอหรือไม่ หรือท่านจะชะลอโครงการไว้เพื่อรอให้เขามีความพร้อม อันนี้ก็ขอให้ท่านชี้แจงด้วย และอีก
ประการหนึ่งคือ ผมพิจารณาจากแผน ท่านนายกได้กรุณาใส่แผนไว้ในแผน 3 ปีว่าเป็นความต่อเนื่องคาบเกี่ยว
กัน ก็คือ พวกเราอภิปรายมาตั้งนาน ผมขออนุญาตท่านประธานฉายภาพครับ เพราะว่าพวกเราในที่นี้จะได้เห็น
ไปพร้อมๆ กัน (ประธานอนุญาต) นี่เป็นภาพของบริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ซึ่งมองเผินๆ ผ่านไปแทบ
จะไม่ มีส ายไฟอยู่ แล้ ว ภาพต่ อไปเป็ น รู ป เดี ย วกั บ ทางท่ านนายกได้ ทําเป็ น แผ่ น พั บ เพื่ อที่ จ ะประชาสั มพั น ธ์
โครงการ ตรงนี้คือข้อห่วงใยที่ผมแสดงความห่วงใยไว้ก็คือ พวกเราจะเห็นว่า ในเสาไฟฟ้าจะมีอยู่ 3 ประเภทบน
ถนนเส้นนี้ 1. เสาที่มีแต่สายสื่อสารอย่างเดียว 2. เสาที่มีสายสื่อสารและก็สายไฟฟ้า และ 3. เสาที่มีหม้อแปลง
ตรงจุดนี้ท่านนายกฯ ได้กรุณาให้คําตอบไปแล้วว่า เรื่องของสายสื่อสารนั้น เป็นเรื่องของเจ้าของสายสื่อสารกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะเคลียร์กันเอง แต่จากกรณีตัวอย่างของจังหวัดอื่นๆ ที่เขาทํา เขาจะทําร่วมกันตั้งแต่
ก่อนจะลงมือทําโครงการเลย ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ต น่าน หรือพิษณุโลก หรือลําพูน โครงการเหล่านั้นมีตัวแทน
มาร่วมกัน วางแผนดําเนินการร่วมกันหมด ไม่ได้ปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเช่นที่
ท่านนายกฯ ได้กรุณาตอบผมมา ข้อห่วงใยของผมก็คือ ถ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอบตกลงเอาสายไฟที่เป็นสาย
แรงสูงที่อยู่ด้านบน และสายแรงต่ําที่อยู่ตรงกลางลงใต้ดินร่วมกับท่านนายกแล้ว เขาจะไปจัดการปัญหาหรือ
สายสื่อสารอื่น ๆ นั้นอย่างไร ท่านนายกให้ คําตอบว่าต้องไปปรับ ตัวเอง หรือเป็นภาระหน้าที่ ของการไฟฟ้ า
ภูมิภาค ไม่ได้เป็นภาระหน้าที่ของเรา ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของโครงการร่วมกับการไฟฟ้า ภาพต่อไปจะมีเสาที่
เป็นลักษณะอย่างนี้เยอะมาก ข้อห่วงใยของผมก็คือ ถ้าไม่เคลียร์กันให้ชัดเจนก่อน เราเอาสายไฟลงดินไป แล้ว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเคลียร์กับการสื่อสารอื่นไม่ได้ ภาพของเมืองจะเป็นอย่างไร จะสําเร็จลุล่วงตามที่เรา
ต้องการหรือไม่ นี่ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนควรจะได้รับรู้รับทราบไว้ก่อน เพราะเป็นสิ่งที่ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลแห่งนี้ได้รับทราบว่า จะเกิดปัญหาหรือไม่เกิดปัญหาขึ้นภายในอนาคต ภาพต่อไปที่ผมได้นําเรียนท่าน
ประธานว่า มีเอกชนได้ทําแล้วคือ เอาสายไฟ สายเคเบิลลงดิน ภาพก็สวยงามจริงๆ ผมขับรถตระเวนดู และ
ถ่ายภาพมาก็สวยงามจริงๆ ภาพต่อไปท้องฟ้าสว่าง ไม่มีสายไฟ สายเคเบิลอะไรมาเกะกะสายตา ภาพต่อไปเป็น
ภาพของลําพูน เหมือนกันครับ ที่ลําพูนเขามีหลักคิดในการเริ่มโครงการตรงนี้คือ เป็นแผนพัฒนาจังหวัด เป็น
แผนที่เทศบาลได้เสนอผ่านจังหวัดและนําเข้าสู่คณะรัฐมนตรี ให้คณะรัฐมนตรีมีมติรับรอง เมื่อคณะรัฐมนตรีมี
มติรับรอง หน่วยงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาก็มาช่วยกัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตจังหวัดเชียงใหม่ ก็ดําเนินการ
เอง ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็มาร่วมในส่วนของเทศบาลในฐานะเจ้าของพื้นที่ก็ทําเหมือนกับที่ท่าน
นายกฯ ทํา คือ ตั้งงบประมาณขึ้นมา เพื่อสนับสนุนในส่วนของการโยธา แต่ที่ผมให้ดูรูปนี้เพราะว่า ผมอยากจะ
ชี้ให้เห็นว่า นอกจากเอาสายไฟลงดินแล้ว ยังมีโครงการที่จําเป็นและต่อเนื่องตามมาก็คือ แสงสว่าง นะครับ
เพราะเดิมถ้าเราสังเกตกัน เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากจะมีสายเคเบิลของการไฟฟ้าเอง และ
สายสื่อสารของหน่วยงานอื่นๆ ที่มาเกาะเสาแล้วนี่ ก็ยังมีโคมไฟ แสงสว่างสาธารณะยามค่ําคืนด้วย ซึ่งตรงนี้
ผมว่าเกี่ยวเนื่องกัน แต่ผมเห็นว่าปรากฏอยู่ในแผนที่จะทําเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบไร้สาย แต่ไม่มาพร้อมกัน ไม่
มาอยู่ในร่างเทศบัญญัติรายจ่ายพร้อมกัน ผมก็เลยสงสัย ก็เลยต้องเรียนถามว่า เทศบาลนครลําปางโดยท่าน
นายกฯ จะทําอย่างไร เพราะว่าถ้าเกิดสภาแห่งนี้อนุมัติงบประมาณไป แล้วท่านไปทํา ไปขุดเปิด ขุดเจาะท่อ
ลอด ขุดดันเคเบิล แล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เคลียร์กับพวกเคเบิลต่างๆ ได้ แล้วเสาไฟก็หายไปหมดจากถนน
บุญวาทย์เส้นนี้ แล้วชาวบ้านจะสัญจรอย่างไร จะมืดหรือเปล่า เพราะไม่มีงบประมาณในการที่จะทําเสาไฟฟ้า
แสงสว่างไร้สายมาพร้อมกัน ผมเห็นว่าอยู่ในแผน และเห็นว่าท่านได้พิจารณารอบคอบแล้วในแผนที่จะทํา แต่

- 23 ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่จะเรากําลังพิจารณากลับไม่ปรากฎว่า ต้องมีโครงการที่จะทําเสาไฟฟ้า
แสงสว่างแบบไร้สายใหม่แทนระบบแสงสว่างสาธารณะแบบเดิม สรุปก็คือ มีคําถามฝากไปยังท่านนายก 2- 3 ข้อ
ตามที่ได้เรียนไป ก็ขอท่านได้กรุณาตอบ เพื่อที่พวกกระผมจะได้คลายข้อสงสัย และพี่น้องประชาชนจะได้สบายใจ
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ต้องขอขอบคุณมากนะครับ เรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องสําคัญจริงๆ คือเรื่องสื่อสารกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แห่งประเทศไทย ก่อนที่เขาจะรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 25 ส.ค.2558 ที่ผ่านมาที่ท่านสมาชิกได้พูดถึง เขาได้
มีการประชุมร่วมกันทางด้านเอกสารที่ผมรับทราบมา มีการเคลียร์ทางด้านเอกสารไประดับหนึ่งแล้ว ถามว่าใน
งบประมาณปี 2559 นี้ เราสามารถดําเนินการได้หรือไม่ วันที่ 25 ส.ค.2558 ที่รับฟังความคิดเห็น ผมเป็นคน
พูดและเป็ น ประธานในที่ ป ระชุมก็ จ ริ ง แต่ คนมาชี้ แจงนั้ น เป็น เจ้ าหน้ าที่ จ ากการไฟฟ้ าส่ วนภู มิภ าคนะครั บ
เพราะฉะนั้นการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีความมั่นใจ ไม่พร้อม เขาคงไม่ส่งเจ้าหน้าที่เขามาชี้แจงให้กับพี่
น้องประชาชนได้รับทราบหรอกครับ เพราะฉะนั้นขอให้สบายใจได้ ในงบประมาณในการดําเนินการในปี 2559
ต้องดําเนินการได้ แต่ทั้งนี้ มีบางประเด็นที่ผมคิดแล้วว่าทางสมาชิกจะต้องสอบถามผมแน่นอน คือ เรื่องแสงสว่าง
ที่เราไม่ได้กําหนดในงบประมาณปี 2559 เอาไว้นี้เพราะระยะเวลาการดําเนินการหลังจากที่สมาชิกสภาแห่งนี้
ได้ ผ่านสภา ผ่านงบประมาณรายจ่ายประจํ าปี 2559 แล้ว กว่ าจะประกาศใช้ กว่ าจะมี การเตรีย มการเริ่ ม
ดําเนินการได้จริงๆ มิใช่ผ่านวันนี้ พรุ่งนี้ได้ดําเนินการได้ทันที การก่อสร้างดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 10-11 เดือน ช่วงนั้นก็จะคาบเกี่ยวเข้าสู่งบประมาณปี 2560 ซึ่งไม่แค่แสงสว่างซึ่งเราได้
เตรียมการที่จะออกแบบเสาแสงสว่างเฉพาะของถนนบุญวาทย์เอาไว้แล้ว รวมไปถึงการทําถนนให้กลับสู่สภาพ
เป็นถนนที่เรียบร้อย เพราะฉะนั้นทั้งเรื่องแสงสว่าง ทั้งเรื่องถนนที่จะต้องมีการขุดเจาะ ขรุขระทั้งหลาย สบายใจ
ได้ครับ อยู่ระหว่างคาบเกี่ยว ซึ่งทีมงานได้วางแผนกันเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องห่วงใดๆ ทั้งสิ้นคืนทุกอย่างให้กับ
พี่น้องประชาชนทุกอย่าง ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ไหนๆ ท่านนายกฯ
ก็ได้ตอบข้อซักถามในเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าลงดิน ผมก็เลยอยากจะขอถามท่านนายกฯ อีกสัก 2 เรื่องนะครับ
คือผมมีความกังวล และห่วงใยว่า งบประมาณเรื่องไฟฟ้าลงดินผ่านสภาไปแล้ว จะนําไปสู่การก่อสร้างจริง ผม
คิดว่าน่าจะเกิดปัญหาสัก 2 อย่างนะครับ อย่างแรกคือ ประมาณการที่ท่านประมาณมา 31 ล้านนี้ ผมทราบว่า
เป็นประมาณการที่ทางฝ่ายสํานักการช่างเป็นคนทําขึ้นมาเอง ซึ่งผมไม่แน่ใจว่า มีความประสบการณ์ มีความรู้
ความชํานาญเพียงพอที่จะประมาณการให้ได้งบประมาณที่สามารถไปจัดซื้อจัดจ้างได้จริงหรือไม่ อันที่สองคือ
เรื่องของการที่เราตั้งเป็นงบลงทุน และเราจะทําการจัดซื้อจัดจ้างเอง เนื่องจากว่างานตัวนี้เป็นงานชิ้นแรกของ
เทศบาล ผมก็รู้จักเจ้าหน้าที่ที่นี่ดีว่า ใครมีความรู้ความสามารถแค่ไหน ประสบการณ์แค่ไหน สําหรับงานนี้เป็น
งานแรกสําหรับเทศบาลที่ต้องมีการ เขาเรียกว่า การดันท่อลอด ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Direct คือมีการขุดที่
ผิวดิน มีการเจาะ คว้านเอาดินที่อยู่ใต้ถนนออกมาเพื่อที่จะนําท่อเข้าไปแทนที่ ซึ่งเรื่องแบบนี้ผมไม่คิดว่าทาง
เทศบาลจะทํา คือการที่คนเราไม่เคยได้ควบคุมงานแบบนี้ที่ไหนมาก่อน และเรามาจัดซื้อจัดจ้างผมคิดว่าจะเกิด

- 24 ข้อผิดพลาดทางเทคนิคได้ และอีกประการหนึ่งก็คือว่า การที่เราทําเองผมก็ไม่แน่ใจว่าทางการไฟฟ้าภายหลังมา
ร้อยท่อ ร้อยสาย เกิดท่อตัน หรือใหญ่ไป เล็กไป เราก็อาจมีปัญหาในจุดนั้นได้ เพราะตามปกติแล้วงานแบบนี้
ควรจะให้ การไฟฟ้ าเขารั บงานทั้ งเบ็ ดเสร็ จ ไปเลย ทั้ งงานโยธา และงานท่ อร้อยสาย เพื่ อว่าทุ กอย่างจบใน
ผู้ประกอบการเดีย ว และเป็น ผู้ป ระกอบการที่มีความรู้ ความชํานาญ และผู้ ควบคุ มงานก็เป็น เจ้ าหน้าที่ที่มี
ประสบการณ์ด้านนี้อยู่แล้ว นี่คือข้อกังวล ข้อห่วงใยที่ผมอยากฝากไว้นะครับ ซึ่งถ้าหากผมฝากไว้แล้ว และท่าน
ยังทําด้วยตัวเอง และมีปัญหา ขอให้ท่านแสดงความรับผิดชอบด้วยนะครับ และอีกอย่างคือผมได้พบปะกับพี่
น้องมากมายที่อยู่ตามถนนบุญวาทย์ ทั้งถนนใหญ่และในซอย พี่น้องที่อยู่บนถนนใหญ่เรียกร้องมาก และอยาก
ได้จะให้ทําโครงการนี้ ผมก็บอกว่า ถ้าทําได้ก็ดี ก็ดีใจแทนพวกเราด้วย แต่ปรากฏว่าพี่น้องที่อยู่ตามซอกตาม
ซอยก็เริ่มทราบแล้วว่าจะต้องมีหม้อแปลงแปลกๆ ใหม่ๆ จากเดิมที่ไม่มี จะต้องเอาเข้ามาวางที่หน้าบ้านแทบจะ
ทุกซอย หม้อแปลงที่ว่านี้ก็คือหม้อแปลงที่เราเอาจากถนนใหญ่เข้าไปถอดไว้ เรื่องนี้เทศบาลก็ยังน่าที่จะได้พูด
นอกจากพูดข้อดีแล้ว ก็ควรจะเอาปัญหาเหล่านี้บอกชาวบ้านด้วย ไม่ใช่ว่าเอาแต่เรื่องดีๆ ไปคุย แต่ปัญหาแบบ
นี้ไม่ไปพูด ซึ่งก็จะเดือดร้อนกัน สําหรับในเรื่องของระบบเคเบิล ระบบสื่อสารของ TOT ท่านก็พูดในทํานองว่า
เป็นภาระของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อันนี้ผมก็รับฟังได้นะครับ ก็จะลองดูว่าจะได้ตามนั้นหรือไม่ มีอยู่ 3 เรื่องที่
จะได้รับฟังคําตอบคําชี้แจงจากท่านนายก ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติ ขอบคุณท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกฯ เรื่องของงบประมาณการ การประมาณการรายจ่าย
31 ล้านหนึ่งแสนบาท ในส่วนของเทศบาลนี้ จริ งแล้วเราไม่ได้ประมาณการเองนะครับ ทางการไฟฟ้าส่ว น
ภูมิภ าคประมาณการมาให้ เรา ประมาณ 38 ล้าน แต่ มีบ างจุ ดบางหมวด บางลั กษณะ ไม่ ส ามารถที่ จ ะตั้ ง
งบประมาณได้ ทางเทศบาลก็ต้องตัดออก แต่ในเนื้อหาสาระทั้งหมด เราไม่ได้ตัดทางการไฟฟ้าแม้แต่น้อย เรา
ตัดเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายของเทศบาลได้เท่านั้น ก็เหลืออยู่แค่ 31ล้านหนึ่งแสน ขอให้สบายใจได้ ไม่มี
ช่างคนไหนไปประมาณการ แต่ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการประมาณการ เราก็ต้องมีการลงสํารวจในพื้นที่ การสํารวจใน
พื้นที่ จริ งก็ ไม่ ใช่ เฉพาะช่ างของเทศบาลเท่ านั้ น ช่างจากการไฟฟ้าส่ว นภู มิภ าคลงมาสํ ารวจร่ว มกั บช่ างของ
เทศบาล แล้วจะเอาตู้คอนโทรลไว้ตรงไหน จะเอาหม้อแปลงไว้ตรงไหน และเราไม่ได้ตัดสินใจเองอยู่บนพื้นฐาน
ไม่ให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน แม้แต่จุดเดียว อาจจะไปซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆ ที่ไม่กระทบต่อการค้า
การขายหรือบ้านเรือนของใครใดๆ ทั้งสิ้น ขอให้สบายใจได้ เพราะการตัดสินใจร่วมกันระหว่างช่างของเทศบาล
กับช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คํานึงถึงตัวนี้เป็นหลัก และผมกําชับว่าต้องไม่กระทบถึงใครใดๆ ทั้งสิ้น รวม
ไปถึงช่วงการก่อสร้างทั้งหลาย จะต้องมีการวางแผนเรื่องการป้องกัน เรื่องระบบความปลอดภัย การจราจร
เพราะฉะนั้นส่วนงานของเทศบาลที่รับผิดชอบ 31 ล้านเป็นส่วนที่ภายใต้ภารกิจหน้าที่ของเราเท่านั้น ส่วนการ
ดึงลอดท่อทั้งหลายจะเป็นเรื่องของการไฟฟ้าซึ่งเขาจะต้องส่งช่างเข้ามาควบคุมในการดําเนินการให้เป็นไปตาม
เทคนิคและวิธีการของทางการไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่ง แต่สําหรับรายละเอียดลึกกว่านี้ สอดอย่างไร ใช้ท่อเท่าไหร่ ผม
จะให้เจ้าหน้าที่งบประมาณไปชี้แจงกับกรรมการแปรญัตติเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง และก็การแปรญัตติ
ทุกครั้งของเจ้าหน้าที่งบประมาณก็บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะนําเสนอในสภาแห่งนี้ และก็เรียนเชิญทั้ง
ทางชุมชน ทางประธานชุมชน หรือว่ากลุ่มองค์กรทั้งหลายมาร่วมรับฟังในรายละเอียด ในการนําเสนอชัดเจน
อีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับ ขอบคุณมากครับ

- 25 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนอื่นต้องอธิบายให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่า
การอภิปรายในญัตตินี้ไม่ใช่การโต้วาที เพียงแต่ว่ามีประเด็นอื่นๆ ซึ่งสมาชิกหลายท่านยังคลุมเครือไม่เข้าใจ ก็
ต้องขอความเห็นใจ ขอความกรุณาจากท่านนายกได้กรุณาชี้แจง และตอบนะครับ มีประเด็นเรื่องแบบสืบเนื่อง
จากที่ทางท่านร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ได้อภิปรายไว้ก่อนหน้านี้ว่า ในระเบียบวิธี แบบต่างๆ ที่จะนํามาใช้ใน
การออกเป็นโครงการ ก็ต้องทําให้สําเร็จเรียบร้อย ทีนี้เมื่อสักครู่ท่านนายกก็ลุกขึ้นมาตอบข้อซักถามของเพื่อน
สมาชิกเองว่า ในโครงการนี้ นอกจากช่างของทางเทศบาลซึ่งก็คงมีความรู้ความสามารถมากขึ้นแล้ว หลังจากที่
ได้ร่วมทํางานไปกับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า ในการสํารวจพื้นที่จริง และออกแบบประมาณราคาก่อสร้างมา แต่
ว่าในแบบ ในรายละเอียดที่ทางสมาชิกได้รับ ผมดูแล้ว ไม่เข้าใจ อาจจะเป็นเพราะว่าด้อยประสบการณ์หรือไม่มี
ความรู้ด้านนี้ แต่ว่าเมื่อไปเปรียบเทียบกับแผนผังอื่นๆ ที่เสนอมาในเล่มเดียวกัน มีข้อแตกต่างกันตรงที่ว่า ใน
แบบรายชื่อของผู้เขียนก็มีเซ็น วิศวกรก็มีเซ็น หัวหน้าแผนกก็มีเซ็น แต่ผู้สํารวจไม่มีเซ็น ไม่ได้เซ็นมาในส่วนของ
แบบที่ทางท่านนายกฯ ระบุว่าเป็นแบบของการไฟฟ้า ผมก็เลยไม่แน่ใจว่า ตกลงที่เขามาสํารวจ เขามาสํารวจ
ลึกซึ้งถึงขั้นไหน ถึงขั้นที่จะทําได้ทันทีเลย หรือเพียงแต่ว่ามาประมาณการคร่าวๆ ก่อน ตรงจุดนี้ พอดีท่านนายก
ก็ตอบเองว่า สํารวจอย่างละเอียดแล้ว มีความรู้ความชํานาญมีความสามารถที่จะดําเนินการได้ทันที แต่ผมก็
เห็นว่ายังมีจุดบกพร่องอยู่ในเอกสารซึ่งประกอบกับพระราชบัญญัติงบประมาณ เป็นเอกสารที่สําคัญ และไม่มี
สักแผ่น สักแบบเลยที่มีลายเซ็นของผู้สํารวจ ซึ่งจะแตกต่างจากโครงการอื่นๆ ซึ่ งดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่
เทศบาลเอง เขาก็จะมีผู้เขียน ผู้สํารวจ ผู้ออกแบบ ก็จะเซ็นมาทุกคน ตรงจุดนี้ก็อยากจะถามว่า ขอคํายืนยันอีก
ครั้งหนึ่งว่าทําได้แน่ๆ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรก็จะผลักดันให้สําเร็จไปจนได้ ถ้าได้รับคําตอบคํายืนยัน
อย่างนี้แล้วตัวผมเองก็สบายใจ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขณะนี้เวลา 12.20 น. จะขอพักการ
ประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และกลับมาประชุมต่อเวลา 13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ถึงเวลานัดหมายการประชุมแล้วนะครับ
คือ เวลา 13.30 น. ขอเริ่มการประชุมต่อนะครับ เมื่อสักครู่ค้างที่คุณบริบูรณ์ บุญยู่ฮง นะครับ ขอเชิญครับ
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่ก่อนที่จะพักกลางวัน ผมกําลังเรียน
ถามรายละเอียดทางเทคนิคต่อท่านนายกฯ ท่านนายกฯ ก็ได้กรุณาลงมาตอบเป็นการส่วนตัว แต่เนื่องจากว่า
ยังอยู่ในการอภิปราย ก็อยากจะให้ท่านนายกได้อธิบายให้กับทางสมาชิกสภาฯ ได้ฟัง ประเด็นที่ผมถามไว้ก็คือ
ในส่วนของแบบประกอบซึ่งท่านนายกได้กรุณาชี้แจงว่าเป็นแบบจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ว่าผมนํา
โครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างมาเปิดดูรายละเอียดในแบบแปลนโครงการอื่นๆ จะลงรายชื่อผู้สํารวจไว้
หมดเลยว่า ไปสํารวจถนนเส้นไหน ประมาณการค่าก่อสร้างออกมาเท่าไหร่ รายละเอียดเป็นอย่างไร แต่ในส่วน
ของโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ จะนําความเปลี่ยนแปลง จะนํา

- 26 ความสวยงาม ความเจริญมาสู่ท้องถิ่นเทศบาลนครลําปาง ผมก็อยากให้ท่านนายกฯ ได้โปรดเข้าใจสมาชิกว่า
เมื่อสักครู่มีคํานิยามแล้วว่า ไม่รู้ หรือรู้น้อยว่า เนื่องจากเป็นของใหม่ เป็นครั้งแรก ท่านนายกอาจจะรู้ อาจจะ
เห็น อาจจะไปดูงานจากหลายๆ ที่มาแล้ว ท่านถึงได้บอกว่าในประเทศไทย จังหวัดใกล้ๆ เทศบาลใกล้ๆ เขาเอา
ลงใต้ดินเยอะแล้ว แต่เราก็ต้องยอมรับว่า เป็นของใหม่ สําหรับเทศบาลนครลําปางเป็นครั้งแรก ฉะนั้นการที่
จะต้ องทํ าให้ ส มาชิ กได้ มีความเข้ าใจ สบายใจที่ จ ะผ่านงบประมาณเห็ น ด้ วย ก็น่ าที่ จะต้ องอธิ บายชี้ แจงให้
ละเอี ย ด เช่ น เมื่ อ เช้ า ที่ เ พื่ อ นสมาชิ ก ท่ านหนึ่ งถามว่ า ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างเป็ น อย่ า งไร เท่ า ที่ ผ มศึ ก ษาหา
รายละเอียด ในส่วนของท้องถิ่นอื่นๆ เขาก็ใช้วิธีการว่าจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับเป็นผู้รับจ้างไปเลย แต่เมื่อ
สักครู่ท่านนายกฯได้อธิบายว่า งานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ก็คือ ส่วนของงานโยธาทางเทศบาลนครลําปางเป็น
ผู้ทําเอง เพื่อนสมาชิกก็ตั้งข้อสังเกต ตั้งข้อกังวลไว้ว่า เราจะมีความชํานาญ จะมีประสบการณ์เพียงพอที่จะ
รั บ มื อ กั บ สิ่ ง แปลกใหม่ อ ย่ า งนี้ ห รื อ ไม่ ท่ านนายกฯ ก็ ได้ กรุ ณาตอบว่ า เจ้ าหน้ า ที่ ของเราได้ ร่ ว มกั น สํ ารวจ
ออกแบบ พร้ อมกั บเจ้าหน้ าที่ของทางการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภ าคแล้ ว เผอิ ญว่ าผมก็ ไม่เห็น ว่า แบบที่ แนบมาใน
โครงการนี้ ไม่มีลายเซ็นของผู้สํารวจเลย ผมก็เลยตั้งข้อสังเกตด้วยความเป็นห่วงเป็นใยว่า แล้วจะใช้ได้จริงใน
พื้นที่ของเราหรือไม่ ผมถึงลุกขึ้นมาเรียนถามไว้ และพูดทิ้งท้ายไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนพักว่า ถ้าโครงการนี้ทาง
ท่านนายกฯ ได้กรุณาชี้แจงตอบคําถามได้อย่างละเอียด ทําให้เพื่อนสมาชิกได้มีความเข้าใจ และคลายความ
กังวลแล้ว ก็น่าจะเป็นผลดีต่อการพิจารณาร่างงบประมาณในส่วนของข้อนี้ ซึ่งก็จะตอบสนองความต้องการของ
พี่น้องประชาชนโดยส่วนรวม ทั้งในถนนบุญวาทย์ และในส่วนอื่นๆ เราก็จะมีความภาคภูมิใจร่วมกัน ขอทาง
ท่านนายกฯ ช่วยชี้แจงเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งครับว่า ทําไมแบบที่แนบมาไม่มีการเซ็นโดยผู้สํารวจเลย หรือว่า เขา
จะรอเซ็นในภายหลัง ขอช่วยกรุณาชี้แจงด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ขอขอบคุณทางสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ ละเอียดมาก จริงแล้วหลังจากที่กลับไป และได้คุยกับสมาชิกผู้
ทรงเกียรติผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ และได้สอบถามเพื่อความชัดเจนตรงนี้ว่า จริงๆ แล้วเป็นแบบของการไฟฟ้า
เป็นแบบของเขาเอง และทางผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้อนุมัติแบบเรียบร้อยแล้ว แต่ผมก็สอบถามว่า
ทําไมผู้ สํารวจไม่ ได้ เซ็น เขาบอกว่ า ตรงนี้เป็น เรื่องทางเทคนิ คของเขา ไม่ มีความสําคั ญ ไม่ มีผลต่อทางข้ อ
ระเบียบและกฎหมายอะไร เมื่อผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเซ็นอนุมัติแล้ว แสดงว่ากระบวนการทั้งหมด
ครบถ้วนแล้ว ก็ชี้แจงในเบื้องต้นขณะนี้ จริงๆ แล้วผมก็เป็นห่วงว่า กลัวว่าเมื่อแบ่งส่วนงาน 2 ส่วนออกจากกัน
ระหว่างงานของเทศบาล คือรับผิดชอบงานด้านโยธา และส่วนของการไฟฟ้าจะรับผิดชอบในเชิงเทคนิค ผมก็
เป็น ห่ว งไม่น้ อยกว่ าสมาชิกสภาผู้ ทรงเกี ยรติทุกท่ าน แต่ทั้งนี้ ก็ไปเปรี ยบเทีย บว่ า แต่ ละที่เขามีปั ญหาอะไร
อย่างเช่น ที่จังหวัดน่าน ทางเทศบาลเองได้ว่าจ้างโดยที่ไม่ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรากฏว่า
บริษัทผู้รับเหมาไม่ได้ขึ้นทะเบียน ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการไฟฟ้า ก็เลยมีปัญหา กว่าจะเดิน
สายไฟใต้ดินได้ เส้นนั้นใช้เวลาพอสมควร นั่นคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ของท้องถิ่น ส่วนที่สองที่มีปัญหาอีกคือ ที่
พิ ษ ณุ โ ลก ในลั ก ษณะเดี ย วกั น การแก้ ไ ขปั ญ หาเหล่ า นี้ ป ระสบการณ์ ที่ ผ่ านมาก็ เลยทํ า ให้ การแก้ ไ ข การ
ดําเนินการเอาสายไฟลงใต้ดินแต่ละจังหวัด ก็ลดปัญหาสิ่งเหล่านี้ลงไป เพราะฉะนั้นบริษัทที่จะเข้ามาดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องสายไฟใต้ดินได้ จะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการยินยอม และยอมรับเป็นผู้เชี่ยวชาญของการไฟฟ้า
เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราสบายใจได้ว่า จะไม่ปนกันระหว่างของเทศบาลเอง หรือของการไฟฟ้าได้คนละบริษัท

- 27 เดินคนละทิศทางเป็นปูนาขาเก ผมว่าคงไม่ใช่ เพราะว่าบริษัทที่จะเข้าดําเนินการในลักษณะอย่างนี้ ต้องเป็น
บริษัทที่ทางการไฟฟ้าเป็นผู้รับรองให้กับเขา เพราะฉะนั้นเขาต้องลงมาควบคุม ถ้าควบคุมไม่ได้มาตรฐานเขาก็
ไม่ยอมปล่อยสายไฟลงใต้ดินให้กับเรา นี่ก็คงคลายข้อสงสัยไป ทางเทศบาลเองก็ส่งเจ้าหน้าที่ของเราไปเก็บข้อ
เปรี ยบเที ยบระหว่ างเมื องต่ างๆ ที่ มีปั ญหา และเอาเรื่ องปั ญหาแต่ ล ะที่ เอามาวางกรอบเพื่ อไม่ให้ เกิดขึ้ น ที่
โครงการของเราในอนาคตที่จะจัดทํา ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
ครับ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาที่
เคารพฯ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ดูจากงบประมาณปี 2559 ก็ไม่ได้
มีอะไรใหม่เหมือนเดิม ก็มีแค่โครงการใหญ่ๆ เข้ามา 2 โครงการที่ท่านนายกได้หาเสียงไว้ ซึ่งก็ไม่ได้ตรงกับที่
ท่านหาเสียงไว้ซะทีเดียว เพราะว่า ที่ท่านหาเสียงไว้หรือประกาศในนโยบาย อาคารอเนกประสงค์ที่งบประมาณ
20 ล้าน ในเอกสารที่ท่านหาเสียงไว้ ท่านจะทําเป็นศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่และรองรับกิจกรรมระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ ระดับอาเซียน และรวมถึงใช้ในการเป็นศูนย์เยาวชนเพื่อแข่งกีฬา นี่คือนโยบายที่ท่านได้หาเสียงไว้
แต่พอเอาเข้าจริง อาคารที่อยู่ในโครงการประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นอาคารขนาด 1,500 ตารางเมตร
เท่านั้น ซึ่งใช้เงิน 20 ล้าน และไม่มีระบบปรับอากาศ ดูจากแบบก็น่าจะเน้นในเรื่องของการแข่งกีฬาซะมากกว่า
ไม่ได้เป็นศูนย์แสดงสินค้าตามที่นโยบายท่านนายกที่หาเสียงไว้ หาเสียงอย่างทําอย่างเหมือนเดิม ส่วนทําเลที่ตั้ง
ของตัวอาคารจากพื้นที่ทั้งหมด 9 ไร่ ในพื้นที่ของตลาดเทศบาล 4 ตัวอาคารที่ออกแบบมาจะอยู่หัวมุมถนน
ด้านหน้าติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ และติดกับถนนภายในตลาด คือจุดที่สร้างอาคารจะทําให้ที่ดินแปลงนี้ด้อย
ค่าลงไปทันที เพราะอาคารขนาดใหญ่ขนาดนี้ก็จะบังพื้นที่ด้านหลังทั้งหมด และตัวอาคารก็มีประสบการณ์
มาแล้วว่า ศูนย์เซรามิคที่เกาะคา สร้างมา 100 กว่าล้านก็ไม่มีใครมาใช้ แล้วท่านนายกจะมาสร้างศูนย์กีฬาตรง
นี้ ท่านมีแนวคิด มีนโยบาย มีวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ตามที่
ท่านพู ดว่ า หลั กๆ ของท่านทุ กโครงการทุกนโยบายของท่านยึ ดประโยชน์ ของพี่ น้องประชาชนเป็ นหลัก ก็
อยากจะถามท่านนายกฯว่า โครงการนี้จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างไรในงบประมาณ 20 ล้านบาท
จะเสียหายในอนาคตหรือไม่ ดูแล้วก็จะเป็นเพียงแค่การทํางบประมาณเข้ามาตามที่หาเสียงไว้เท่านั้น อาจจะ
หวังผลหรือไม่หวังผลก็ไม่ทราบได้ แต่ถ้าเกิดสามารถสร้างขึ้นมาได้จริง เกิดความเสียหายขึ้น ใครจะรับผิดชอบ
กับเงินภาษีที่เสียไป กับการเสียหายที่เกิดขึ้นไปแล้ว กับการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ขนาดนี้และไม่มีคนมาใช้
ซึ่งประสบการณ์เราก็มีแล้ว ก็ได้พูดไว้ตั้งแต่งบประมาณปีที่แล้วแล้วนะคะว่า ควรจะคิดให้รอบคอบในการทํา
โครงการขนาดใหญ่ ก็ค่อนข้างเป็นห่วงสําหรับโครงการนี้ และใช้เงินเยอะขนาดนี้ ก็อยากให้ฝ่ายบริหารลองเอา
ไปคิดทบทวน ทั้งทําเล ที่ตั้งของอาคาร และรูปแบบการก่อสร้างอาคาร และประโยชน์ใช้สอยที่ท่านนายกได้พูด
ไว้ว่า จะเกิดประโยชน์อะไรกับใครบ้างในโครงการนี้ ประเด็นถัดมาเรื่อง ป้ายแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้มี
โครงการเข้ ามา 3 โครงการ เป็ น การจั ดทํ าป้ าย 3 ภาษา ภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ ภาษาจี น อั น นี้ ก็เป็ น
โครงการที่ ดี ที่ ควรจะทํ า และควรจะทํ าตั้งนานแล้ว ถ้าเราได้ เห็นในเมื องใหญ่ ๆ เมื องท่ องเที่ย วอย่ างเช่ น
เชียงใหม่ กรุงเทพ เราก็จะเห็นว่า เดี๋ยวนี้ป้ายต่างๆ ต้องมีภาษาจีนเข้ามา ต้องมี 3 ภาษา แม้กระทั่งตู้ ATM
ธนาคารในกรุงเทพ ตอนนี้เป็น 3 ภาษาหมดแล้ว ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ นี่ก็เป็นโครงการที่ดีนะ
คะ แต่ก็มีข้อสังเกต โครงการแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จัดทําป้ายประวัติศาสตร์นคร

- 28 ลําปาง งบประมาณ 300,000 บาท ทําป้ายจํานวน 30 ป้าย ตกป้ายละ 10,000 บาทนะคะ ตามรูป เป็น
ป้ ายสแตนเลส โครงการต่ อไปเป็ น โครงการป้ ายบอกทางไปสู่ แหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รั กษ์ 3 ภาษา วงเงิ น
500,000 บาท จํานวน 16 ป้าย ก็ตกป้ายละ 31,250 บาท เป็นป้ายตามแบบที่ทางช่างเทศบาลได้แนบมานี้
ส่วนรายการถัดไป ป้ายข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3 ภาษา วงเงิน 300,000 บาท จํานวน 6 ป้าย อันนี้
ตกป้ายละ 50,000 บาท รูปแบบไม่ได้แตกต่างกัน ขนาดไม่ได้แตกต่างกัน แค่เพียงมีหลังคาทรงไทยเพิ่มขึ้นมา
อีก 20,000 บาท ในงบประมาณ 3 ตัวนี้ก็มีข้อสังเกตในเรื่องของราคาที่แตกต่างกันพอสมควร ประเด็นถัดไป
เรื่องงานกิจกรรมประเพณีต่างๆ งานเทศกาลสงกรานต์ ลอยกระทง ปีใหม่ จากที่ดูการใช้งบประมาณในปีผ่านๆ
มา งานลอยกระทง งานสงกรานต์ และงานปีใหม่ บางปีก็ใช้เงินไม่ถึงงบประมาณที่ตั้งไว้ อันนี้ก็คิดว่า ทางฝ่าย
บริหารขอมาก็ค่อนข้างสูงนะคะ ทางสมาชิกสภาก็จะนําไปพิจารณาในกระบวนการแปรอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเรื่อง
งบกิจ กรรมรําลึ กประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้า ปีที่แล้ วตั้งไว้ 200,000 บาท ปรากฏว่า จากเอกสารตอบข้ อ
ซักถามสมาชิกสภา ลงวันที่ 7 ก.ค.2558 ลงชื่อโดยท่านนายก ในข้อ 7 ว่า การจัดงานรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ
รถม้า ประจําปี 2558 ในพื้นที่บริเวณสะพานดํารถไฟ ได้รับงบประมาณจากโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ
2557 จํานวนเงิน 855,661 บาท และได้ใช้จ่ายไปเป็นเงินจํานวน 589,118.31 บาท ส่วนรายรับจากผู้เข้าร่วม
จําหน่ายสินค้าในงานเป็นเงินจํานวน 100,500 บาท ซึ่งได้นําส่งเงินดังกล่าวเป็นรายได้ของเทศบาลแล้ว ก็เห็น
ว่า จากงบประมาณที่ได้รับ และเงินที่ใช้จ่ายไป เงินก็ยังเหลืออยู่ 266,542.69 บาท รวมกับรายได้อีก 100,500
บาท เท่ากับเงินเหลือถึง 367,042.69 บาท งบประมาณตัวนี้ที่ทางฝ่ายบริหารขอมา 500,000 บาทก็คงจะ
พิจารณาในชั้นคณะกรรมการแปรฯ จากประเด็นดังกล่าวที่กล่าวมานี้ ก็มีข้อสังเกตหลายๆ เรื่องว่า ท่านนายก
ไม่ค่อยได้ดําเนินนโยบายตามที่ท่านหาเสียงไว้เท่าไหร่ ตั้งแต่ท่านมาบริหารงานมานี้ เราก็ยังไม่เคยได้ยินนายกฯ
พูดหรือแสดงวิสัยทัศน์ โชว์องค์ความรู้ ความสามารถของท่านว่า ท่านจะนําเทศบาลของเราพัฒนาไปในทางใด
อีกทั้งปลายปีนี้เราก็ยังจะเข้าสู่ AEC ก็ยังไม่มีอะไรใหม่มาจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นโยบายก็ยังวนเวียนอยู่กับ
เรื่องเดิมๆ ที่หาเสียงและก็ไม่ทํานะคะ โครงการใหญ่ๆ ที่เสนอมาทั้ง 2 โครงการ สายไฟเคเบิลลงใต้ดิน และ
อาคารอเนกประสงค์ 20 ล้านบาท ดูเหมือนว่าจะเร่งรีบทําเพื่อให้ยื่นเข้ามาทันในปีงบประมาณปี 2559 ท่าน
ไม่ได้คํานึงถึงว่าโครงการของท่ านจะสั มฤทธิ์ ผลตามวัตถุประสงค์ ที่ท่านพู ดว่า ท่านยึดประโยชน์ของพี่น้อง
ประชาชนเป็นหลักหรือไม่ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น การเสียเงินภาษีท่านได้คํานึงหรือไม่ หรือว่า 2 โครงการนี้
ยื่นมาเพื่อเป็นเกมส์อย่างหนึ่ง ก็นโยบายท่านที่หาเสียงไว้แต่ละเรื่อง แต่ละโครงการดีๆ ทั้งนั้น เห็นด้วย ถ้าทํา
ได้จริง ทางสมาชิกสภาก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่ แต่ในโอกาสในวันนี้ที่เรามาพิจารณางบประมาณกัน อยากจะให้
ท่านนายกฯ กิตติภูมิ ได้ตอบข้อซักถามโชว์ความรู้ ความสามารถของท่านให้สมาชิกสภาเข้าใจ และเห็นด้วยกับ
โครงการของท่านกับวิธีคิดของท่าน พวกเราไม่มีปัญหาที่จะสนับสนุนโครงการต่างๆ ขอให้ตอบให้ชัดเจนและ
ยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเท่านั้นค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ขอบคุณมากที่สมาชิกสภาฯ ได้ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ตลาดบิ๊กซี หรือตลาดเทศบาล 4
หน้าห้างบิ๊กซี จริงๆ แล้ว ต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นที่ดิน
บริจาค ส่วนที่สอง เป็นที่ดินของเทศบาลนครลําปางเป็นที่จัดซื้อเอง อาคารอเนกประสงค์ดังกล่าว เราเพียง

- 29 ต้องการให้มีกิจกรรม เพราะขณะนี้ในแต่ละเดือนเรามีกิจกรรมที่ตลาดบิ๊กซีค่อนข้างมาก ทั้งการจําหน่ายสินค้า
ทั้งหลาย เราก็ได้ลงทุนไป 20 ล้านบาทในการที่จะทํา Hall ขนาดใหญ่ เพื่อที่จะรองรับการจัดจําหน่ายสินค้า
ทั้งหลาย และรวมไปถึงการจัดการแข่งขันกีฬาได้ทุกประเภท แต่ทั้งนี้โครงการนี้ไม่ใช่จบสิ้นแค่ 20 ล้านบาท
ผมเองไม่นิ่งนอนใจ ความจริงเงิน 20 ล้านบาททําโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้ ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดครับ ผมเองไป
ของบประมาณจากกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีก 25 ล้านบาท วันนี้ผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากหัวหน้างาน
ท่องเที่ยวจังหวัดว่า เงิน 25 ล้านบาท การออกแบบเบื้องต้นพร้อมที่จะเอามานําเสนอให้เราเพื่อที่จะจัดสร้าง
ศูนย์บริการท่องเที่ยวและศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP ในที่ดังกล่าวอีกในจํานวนเงิน 25 ล้านบาท และอธิบดีได้
อนุมัติในโครงการซึ่งโครงการดังกล่าวทางกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเลือกเอาจํานวน 6 เมือง ภาคเหนือของเรา
ได้ที่น่าน กับลําปาง เพราะฉะนั้นโครงการนี้ทั้งหมดรวมเบ็ดเสร็จแล้วเราจะใช้งบประมาณทั้งหมด 45 ล้าน แต่
ของเทศบาลใช้ 20 ล้านบาท ในการทํา Hall ขนาดใหญ่เพื่อใช้ในกิจกรรม ครั้งหน้าพื้นที่อีกส่วนหนึ่งก็ต้อง
ดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคด้วย ไม่ใช่อยากจะชี้ทําตรงไหน ก็ทําตรงนั้นได้ เพราะฉะนั้น
ผู้บริจาคที่ดินมาให้ เขาบริจาคตามวัตถุประสงค์ การจะทําอะไรก็ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เขาบริจาคมา
เพราะฉะนั้นโครงการดั งกล่ าว ก็ทําความเข้าใจว่า ไม่ใช่ เงิน 20 ล้านบาทของเทศบาลอย่างเดี ยว เป็น เงิ น
สนั บ สนุ น มาอี ก 25 ล้ านบาทในการดํ าเนิ น การ นี่ ก็ข อชี้ แจง ส่ ว นโครงการต่ างๆ จริ งๆ แล้ ว ผมอยากจะ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลารวดเร็วที่อยู่ในวาระ ภารกิจหน้าที่ทั้งหมดต้องมีความรอบคอบ ไม่ใช่ว่า
อยากจะทําอะไรก็ทํา และที่สําคัญที่สุด ผมเป็นคนชอบทําอะไรตามระเบียบกฎหมาย ผมเป็นคนไม่ดื้อรั้นครับ
อะไรที่ไม่เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมาย ผมก็ว่าให้เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมาย ไม่ว่าใครเป็นใครผมก็ไม่ได้
สนใจ เพราะฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้ข้อระเบียบกฎหมาย เช่นเดียวกับโครงการต่างๆ อะไรที่เป็นไปตามข้อระเบียบ
กฎหมาย พนั กงานเทศบาล คนข้ างเคี ย งไม่ ได้ รั บ ความเดื อดร้ อน ถ้ าได้ รั บความเดื อดร้ อน ผมไม่ เห็ น ด้ ว ย
เพราะฉะนั้น ทุกคนต้องดําเนินการตามข้อระเบียบกฎหมายให้ถูกต้อง เพราะฉะนั้นใครจะอยู่เหนือข้อกฎหมาย
ไม่ได้ โครงการต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน ต้องหาข้อระเบียบกฎหมายมารองรับ เพื่อที่จะนําเสนอเข้าสู่สภาต่อไป
ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาที่
เคารพฯ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อยากถามท่านนายกฯว่า ที่บอก
ว่าได้งบประมาณมาอีก 25 ล้านบาท ทําโครงการอาคารอเนกประสงค์หรือว่าทําอีกอาคารหนึ่งที่เป็นอาคาร
แสดงสินค้า OTOP ที่ท่านพูดถึงเมื่อสักครู่ คนละโครงการหรือว่าโครงการเดียวกัน ขอท่านนายกฯ ตอบด้วยค่ะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
เป็น 2 อาคารครับ ของเราต่างหาก แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง เป็นของ Hall ขนาดใหญ่ ของเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวนเงิน 20 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP ของ
พี่น้องประชาชนชาวลําปางอีกอาคารหนึ่ง แยก 2 ส่วน พร้อมทั้งห้องน้ํา พร้อมทั้งรั้วรอบขอบชิด ปรับภูมิทัศน์
ทั้งหมดอยู่ในวงเงิน 25 ล้านบาท ขอบคุณมากครับ

- 30 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
ครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพฯ
กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ความจริงผมก็มีอะไรหลายเรื่องที่จะ
สอบถามท่านนายกฯ ครับ พอดีท่านนายกฯ ไม่อยู่ ก็ไม่เป็นไร ก็คงจะมีผู้แทนรับฟังและอาจจะตอบคําถามตรง
นี้ได้ ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตสื่อคําแถลงนโยบายของท่านนายกฯ มาประกอบการอภิปรายสักหน่อย
ครับ (ประธานอนุญาต) เพราะคําแถลงของท่านตั้งแต่เมื่อครั้งรับตําแหน่งเมื่อปี 2556 ท่านสมาชิกหรือฝ่าย
บริ ห ารก็ อาจจะลื มไปบ้ างแล้ว สิ่ งที่ท่านแถลงไว้ ผมก็ อยากจะพู ดสั ก 2-3 นโยบายที่ท่านเคยแถลงไว้ คื อ
นโยบายด้านบริหารงาน ผมขอรวบรัดตัดตอน เพราะว่าถ้าจะอ่านทั้งเล่มคงต้องใช้เวลานาน ผมจะเลือกเอา
เฉพาะนโยบายที่สําคัญ ผมขออนุญาตเลือกนโยบายข้อที่ 1 นโยบายด้านการบริหารงาน ประชาชนต้องได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ปราศจากการคอรัปชั่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการติดต่องานกับเทศบาล การ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต้องเป็นความร่วมมือหลายฝ่ายเท่าเทียมกัน ประชาชนฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา
ประชาชนจะได้ รั บ ความเคารพในสิ ทธิ และเสรี ภ าพที่กฎหมายคุ้ มครองไว้ นโยบายนี้ ดูแล้ ว ก็ น่ าจะสมจริ ง
เพราะว่า ฝ่ายบริหารคงไม่มีอะไรแอบแฝงในเรื่องการบริหารจัดการในเทศบาล คงจะไม่มีในเรื่องการทุจริตใน
งาน นโยบายด้านที่สอง จัดให้มีสภาที่ปรึกษาพัฒนาเมือง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ข้อนี้
ลองพิจารณาดูดีๆ นะครับ มีทุกภาคส่วนของสังคม จะประสานงานและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ปรับปรุงสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ดินในถนนสายหลักๆ จะประสานงานขอรับเงินอุดหนุนคืนสภาพ
แม่ น้ําวัง เรื่องแม่ น้ําวังก็เหมื อนกั น ท่านสมาชิ กสภาก็เห็น อยู่น ะครับ ปีที่ผ่ านมาผมก็เห็น มี การแก้ไขและ
ดําเนิน การอยู่ 2 ครั้ง แต่ ณ วั นนี้คิดดูเถอะครับ น้ําก็ไหลไม่ได้แล้ว ผักตบชวา หรืออะไรเต็มไปหมด และ
โครงการดําเนินงานที่ผมสังเกตเห็นมีหนังสือเชิญมา เริ่มดําเนินการตั้งแต่ 8 โมงครึ่ง ถึงบ่ายสี่โมงครึ่ง จากการ
ที่ผมไปร่วม และไม่ได้ไปร่วม สังเกตดูบ่ายโมงหมดแล้ว ไม่มีเจ้าหน้าที่แล้ว แจกข้าวกล่องเสร็จ จบ แล้วจะแก้ไข
ได้อย่างไรครับท่านประธาน นําเงินภาษีชาวบ้านมาแก้ปัญหา ในโครงการเต็มวัน แต่ทําแค่ครึ่งวัน ไม่ใช่ครั้ง
สองครั้งนะครับท่านประธาน ผมไปร่วมผมก็ชอบเก็บภาพมาด้วย อันนี้เพื่อนสมาชิก ถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็
สามารถช่วยอภิปรายด้วยนะครับ เรื่องการบริหารจัดการเรื่องแม่น้ําวัง เพราะ ณ วันนี้ ขนาดหน้าฝนแม่น้ําวัง
เราก็เป็นแบบนี้ จะมีทางแก้ไขอะไรอย่างไร ก็ขอช่วยกันคิดเพื่อจะให้ทางฝ่ายบริหารดําเนินการได้ลุล่วง แต่วันนี้
ยังไม่ประสบผลสําเร็จ ข้อที่สาม ขอข้ามไปข้อที่สี่เลยนะครับท่านประธาน เพราะข้อที่สามทางฝ่ายบริหารได้
ตอบไปแล้ว เรื่องปรับปรุงตลาดเทศบาล 4 ตรงข้ามบิ๊กซี ผมขอไปข้อที่สี่ นโยบายด้านการศึกษา ท่านแถลงไว้
ว่า โรงเรียนเทศบาลจะต้องรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลก่อนเด็กนักเรียนนอกเขตเทศบาล นักเรียนในเขต
เทศบาลที่เรียนในโรงเรียนเขตเทศบาลจะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาจากเทศบาลหรือโรงเรียนเทศบาลคนละ
1,000 บาทต่อปี ประโยคนี้เป็นคําแถลงนโยบายของท่านนายกเมื่อมารับตําแหน่งใหม่ ไม่รู้ว่าเพื่อนสมาชิก
จําได้ไหมครับ และจะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและขยายโอกาสการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสํารวจเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาล ซึ่ง
ประสบปัญหาเดินทางจากบ้านไปกลับโรงเรียนเพื่อจัดยานพาหนะ ทําการรับส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาลใน
กลุ่มดังกล่าวฟรี ก็เป็นเวลาล่วงเลยมาแล้ว 2 ปีแล้วครับ เข้าปีที่ 3 แล้วครับท่านประธาน ท่านบอกว่า นโยบาย
ของท่านจะดําเนิน การทันทีจากโบชั วร์การหาเสียงของท่าน ผมก็มาดูในเทศบัญญัติงบประมาณก็ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ แล้วจะดําเนินการเมื่อไหร่ครับ เรื่องทุนการศึกษา แม้กระทั่งเด็กในเขตเทศบาลที่ท่านเคยพูดถึง

- 31 ต้องได้ทุกคน ลูกหลานผมก็เรียนโรงเรียนเทศบาลนะครับ ไปถามเรื่องนี้กับครู ครูบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยว่ามี
นโยบายนี้ และฝ่ายบริหารบอกมีนโยบายนี้ที่จะทําให้เด็กนักเรียนทุกคนได้ทุนการศึกษา 1,000 บาท ไม่รู้ท่าน
จะได้ทําเมื่อไหร่ครับ หรือว่าจะถัดไปอีกสมัยหนึ่งหรือครับ เรื่องรถรับส่งนักเรียนก็เหมือนกันครับท่านประธาน
ทุกวันนี้เศรษฐกิจบ้านเมืองเราก็ทํามาหากินยาก เช้ามาเด็กก็ต้องขอเงินพ่อแม่ 50 บาท 100 บาทไปโรงเรียน
อย่างน้อยก็ค่ารถ 20-30 บาทแล้วครับ แล้วเมื่อไหร่นโยบายรถรับส่งนักเรียนฟรีของท่านจะสําเร็จครับ ผม
จําไม่ได้ครับท่านประธาน ท่านเคยบอกว่ามีผู้เสนอที่จะบริจาครถให้แล้วเพื่อที่จะเอามารับส่งนักเรียนฟรี แต่
ณ วันนี้ก็ยังไม่เห็นร่องรอยอะไรเลยครับ แล้วจะเป็ นจริงได้หรือไม่ครับ ผมเป็ นตัวแทนประชาชนครับท่าน
ประธาน ในเมื่อสัญญาไว้แล้วว่าจะติดตามให้ที่นายกเคยบอกไว้ว่าจะทําให้โดยฉับพลันทันที ผมก็ตามมาหลาย
รอบแล้วครับ แต่ก็ไม่สัมฤทธิ์ผลสักที ในแผนพัฒนาผมก็ไม่เห็นมีบรรจุไว้ด้วยว่าจะเอาโครงการนี้เข้าไป ใน
เทศบัญญัตินี้ก็ไม่เห็นตั้งงบประมาณจะซื้อรถไว้ส่งนักเรียน ก็ไม่มีนะครับ อันนี้ขอความกรุณาท่านนายกช่วย
ตอบด้ว ยนะครั บ จะได้เป็ นลายลั กษณ์อักษรบันทึ กไว้ ผมจะได้เอาไปให้ ชาวบ้านว่ าเพราะเหตุใด รถรั บส่ ง
นักเรียนก็เหมือนกันครับ ชาวบ้านเขาเรียกร้องมาเหลือเกิน เมื่อไหร่จะเป็นจริง จะได้มีเงินกินขนม 20-30 บาท
ต่อวัน ทุกวันนี้ต้องเอาไปเสียค่ารถ เมื่อไหร่นโยบายของท่านนายกฯ กิตติภูมิฯ ที่หาเสียงเมื่อไหร่จะสัมฤทธิ์ผล
ครับ ช่วยตอบด้วยครับ จะได้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ แล้วนโยบายด้านที่ห้า นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ท่านนายกฯ แถลงไว้ว่าจะจัดตั้งหรือส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน
ชุมชนทุกชุมชน ถนนตรอกซอยจะให้มีแสงสว่างสาธารณะ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือลาดยางแอสฟัลติกค์
พร้อมท่อระบายน้ํ าทุกแยกทุ กเส้นในหมู่ บ้าน ในเทศบัญญัตินี้ผ มก็ไม่ได้เห็นตั้งงบประมาณตรงนี้ไว้น ะครั บ
แม้กระทั่งคนในชุมชนผมเองก็เคยบอกไว้ว่า ถ้านายกฯ กิตติภูมิฯ ได้เป็นนายกฯ ผมคงจะมีงานทําแล้ว เพราะ
เขาจะจ้างผมไว้เป็นยามที่เทศบาลประจําชุมชน ณ วันนี้เขายังถามผมอยู่นะครับว่าโครงการนี้ไปถึงไหนแล้ว
เมื่อไหร่จะจัดตั้ง ผมก็แก่ลงไปทุกวันๆ เดี๋ยวก็ไม่ตอบสนองนโยบายตรงนี้นะ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วบ้านผมก็มีผู้ลัก
เล็กขโมยน้อยไปงัดแงะที่บ้าน ผมก็เลยบอกเขาว่า ไปถามนายกฯสิ เขาจะมียามประจําชุมชนอยู่แล้ว แต่นี่ 2 ปี
แล้วครับท่านประธาน ต้องขอโทษเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ผมอาจจะพูดอะไรยาวไปสักหน่อย แต่ก็เป็นอย่างนั้น
จริงๆ ครับท่านประธาน นโยบายของท่านไม่บรรลุผลเลยสักอย่าง พูดกันง่ายๆ ตั้งแต่ที่ท่านนายกฯเข้ามานี้
นโยบายของท่านที่ท่านพูดไว้ ทําอะไรสําเร็จลุล่วงไปได้บ้าง เพราะว่าท่านเน้นถึงงบประมาณของเทศบาล แต่ที่
เห็นเป็นรูปธรรมก็คือ รถขนศพ อันนั้นก็ไม่ใช่เงินของเทศบาลอีกนั่นแหละ อันนั้นต้องขอชื่นชมในความสามารถ
ที่ไปดึงงบจากที่อื่นมาทําตรงนี้ และคิดว่าคงจะไม่ไปเบียดเบียนเงินของใครมาทําตรงนั้นนะครับ และข้อที่หก
นโยบายด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน จะจัดให้มีการตรวจสุขภาพของประชาชนทุกครัวเรือนอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ ง มีหรือไม่ครับ ไม่มีครับ ผมก็อยู่จุ ดนี้มาตั้ง 6 – 7 ปี ผมไม่เห็นมีโครงการนี้เกิ ดมาเลย จะสร้าง
โรงพยาบาลให้ครบ 4 ศูนย์ ณ วันนี้ครบหรือยังครับ ในเทศบัญญัติในปีนี้ที่จะตั้งโรงพยาบาลอยู่หน้าไหนครับ
ผมก็ยังไม่เห็น สมาชิกท่านใดเห็นแล้วแจ้งด้วยนะครับ แต่ผมก็ตรวจดูหลายรอบแล้ว ก็ไม่เห็นมีนะครับเพื่อจะ
ตั้งงบประมาณสร้างโรงพยาบาลไว้ ถ้าสร้างได้เป็นการดีครับท่านประธาน ประชาชนทุกวันนี้เครียด เงินทองไม่
มี โดนหลอก โดนโกหก คนเราถ้าทําอะไรมีความซื่อตรงต่อกัน พูดจาอะไรรับผิดชอบ ก็จะไม่เครียด ทุกวันนี้
เครียดครับท่านประธาน โดนโกหกซ้ําแล้วซ้ําเล่า ซับซ้อน นโยบายข้อที่เจ็ด นโยบายด้านความเข้มแข็งของ
ชุมชน อันนี้ยิ่งไปใหญ่ จัดทําหรือแก้ไขระเบียบให้ประธานชุมชนจัดการเลือกตั้งสี่ปี ของเขาสองปีนี่ ท่านมาแก้
เป็นสี่ปี ผมก็ว่าดีนะครับ ประหยัดงบประมาณ ประหยัดภาษีของชาวบ้านที่จะมาเลือกตั้งกันบ่อยๆ อันนี้เห็น
ด้วยครับ อันนี้สิครับเขาถามหากันหลายท่านแล้ว จะจัดให้หรือสนับสนุนให้ชุมชนมีอาคารที่ทําการชุมชนของ

- 32 ตนเอง จะดําเนินการขออนุมัติงบประมาณเพื่ออุดหนุนให้ชุมชนบริหารจัดการขยะในชุมชนปีละห้าหมื่นบาท ที่
ทํ า การชุ ม ชนทุ ก ชุ มชน 2 ปี ม าแล้ ว เข้ า ปี ที่ 3 แล้ ว ยั ง ไม่ มี วี่ แ ววที่ จ ะทํ า เลย เข้ าข่ า ยโกหกหรื อ ไม่ ครั บ ใน
ปีงบประมาณก็ไม่ได้ตั้งไว้ จะสร้างปีหน้าก็สร้างไม่ได้ เพราะงบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ โครงการก็ไม่เห็นมี โกหก
ยาวครับท่านประธาน เรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชนห้าหมื่นบาท ซั บซ้อน เพราะทุกวัน นี้เทศบาลมี
เอกชนบริหารจัดการอยู่แล้ว แต่ดูแล้วในเทศบัญญัติงบประมาณนี้ก็ไม่ได้สร้าง โกหกอีกแล้วครับท่านประธาน
ถึงจะมีเอกชนมาบริหารจัดการในชุมชนทุกชุมชนก็จริง แต่ว่าก็ยังมีการตกค้างนะครับ ถ้าเป็นไปได้ ถ้าท่าน
อยากจะให้โครงการของท่านหรือนโยบายของท่านสําเร็จ ทําสิครับ ชุมชนที่เขาพร้อมที่จะทําก็มี จะได้แก้ไข
ปัญหาขยะตกค้างในชุมชน คําแถลงของท่านเมื่อ 2 ปีที่แล้วจะได้หดหายไป และอีกข้อหนึ่งอุดหนุนงบประมาณ
ให้ชุมชนดําเนินการโครงการชุมชนที่ไม่ซับซ้อนกับเทศบาล ชุมชนขนาดใหญ่ปีละ 2 แสนบาท ชุมชนขนาด
กลาง 1.5 แสนบาท ชุมชนขนาดเล็ก 1 แสนบาท ปลายตุลาคมโอนให้ทันทีครับท่านประธาน ในแผ่นพับหา
เสียงของท่านโอนให้ทันที ผมคิดว่าคะแนนที่ท่านนายกได้มาจากการไปหาเสียงหรือนโยบายของท่าน เขาอยาก
ได้ตรงนี้เขาถึงได้เอาคะแนนให้ท่าน เขาให้ท่านมาแล้ว แต่ท่านไม่ทํา ทําไม่ได้ เข้าข่ายโกหกหลอกลวงเลยนะ
ครับ ผมเองเป็นผู้ค้าทําธุรกิจเล็กๆ แต่มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ผมพูดอะไรไปแล้ว ผมทําอะไรไปแล้ว ทําผิดแล้ว
ต้องรับผิดชอบคําพูดของผม ผมดําเนินการธุรกิจมา 30 กว่าปี อยู่ได้โดยไม่มีใครมาด่าอะไร แต่นี่ท่านเป็นฝ่าย
บริหาร พูดจาไปแล้วรับผิดชอบตรงนี้หรือไม่ รับผิดชอบด้วยครับ ผู้สูงอายุก็เหมือนกันอุดหนุนงบประมาณใน
กิจกรรมผู้สูงอายุกลุ่มละ 3,000 บาทต่อเดือน และเพิ่มมากขึ้นตามจํานวนสมาชิกหัวละ 50 บาท ผมไม่เข้าใจ
คําว่า และเพิ่มมากขึ้นตามจํานวนสมาชิกอีกคนละ 50 บาท สมมุติว่าสมาชิกผู้สูงอายุมี 50 คน เขามากัน 55 คน
ท่านเพิ่มให้อีกเกิน 3,000 บาทใช่หรือไม่ครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น โครงการนี้ไม่ได้เกิด หายเงียบ ชุมชนเขาก็ถามหา
ประธานชุมชนสูงอายุเขาก็ถามหา คนไทยเราแปลกอยู่อย่างครับ ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครกล้าแสดงออก ท่าน
นายกอาจจะคิดในใจว่า มาอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีใครถามหา คนไทยเราก็แปลกอยู่อย่างครับ ให้ถามโดยตรงก็จะไม่ถาม
จะฝากคนนู้นฝากคนนี้ ผมก็โดนฝากอยู่บ่อยๆ ครับท่านประธาน นโยบายของท่านที่ท่านพูดมาทุกเรื่องเลย เขา
ก็ถามอยู่ ผมก็บอกว่า ไปถามนายกเองสิ เขาก็ตอบผมว่า ท่านเป็นตัวแทนของประชาชนชาวบ้าน ในเมื่อคุณ
อาสามาเป็นตัวแทนคุณก็ถามให้หน่อยสิ วันนี้ผมถามแล้วนะครับ ท่านนายกฯ ตอบด้วย ผมจะได้ขออนุญาต
การบันทึกการประชุมสภาในวันนี้ เอาไปให้ดูเลยว่าท่านนายกฯ ตอบอย่างนี้ และอีกข้อหนึ่งนะครับ ประเด็น
สุดท้าย ท่านนายกฯ แถลงไว้ว่า จะเห็นได้ว่าทุกนโยบายการบริหารงานเทศบาลนครลําปางช่วงระยะเวลาสี่ปี
ในตําแหน่งนายกเทศมนตรีนครลําปางของกระผม ล้วนเป็นประโยชน์สุขของท้องถิ่นเทศบาลนครลําปางทั้งสิ้น
ซึ่งกระผมมีความมั่นใจนโยบายของกระผม จะได้รั บการพิจ ารณาสนั บสนุ นจากประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน เพราะท่านทั้งหลายและกระผมต่างเป็นผู้แทนของ
ปวงชน ในเขตเทศบาลนครลําปางซึ่งมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืน
ของท้องถิ่นและประโยชน์สุขของประชาชนในเทศบาลนครลําปาง อันนี้เป็นคําแถลงของท่านนายกฯ นะครับ
ท่านประธาน กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังคําแถลงนโยบายบริหารงานเทศบาลนครลําปางของ
กระผมในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางทุกท่านที่กรุณามอบหมายให้ความ
ไว้วางใจกระผมในการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครลําปาง กระผมขอให้คํามั่นสัญญาว่า กระผมจะไม่ทําให้
ผิดหวังในการตัดสินใจในครั้งนี้ ผิดหวังนโยบายมา 2 ปีแล้วครับ ทําทันที ผมขออนุญาตชูแผ่นพับของท่าน
นายกฯ ด้วยนะครับ (ประธานอนุญาต) อาจจะขาดไปหน่อยครับท่านประธาน เพราะว่าใครมาถามอะไร ผมก็
เอานโยบายนี้ให้เขาดูบ่อยมาก จนขาดหมดแล้ว ถ้าเก็บไว้ดี เท่ากับไม่มีคนขอดูใช่มั้ยครับท่านประธาน แต่นี่

- 33 ขาดสี่แฉกเลยครับ เพราะดูบ่อย เขามาอ่านดูแล้ว ไม่เห็นทําอะไรเลย เขาว่าอย่างนั้น ยกศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ยกไปไว้ตรงไหนครับ แม้กระทั่งเด็กชั้นประถมมาเห็นแล้ว จะทําได้หรือครับ เขาพูดอย่างนี้ เด็กประถมนะครับ
แต่คําแถลงของนายกฯ บอกว่าทําได้ แต่ผมไม่เห็นทําสักทีครับ 2 ปีมาแล้ว และมีอีกเรื่องหนึ่งครับ ประชุมมา
หลายๆ ครั้ง ตั้งแต่เช้ามาก็เหมือนกัน ผมสังเกตเห็นบ่อยครั้งมากเลยครับ นายกฯ จะพูดบ่อยครั้งมากเลยครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ฟังแล้วสมาชิกสภามีเกียรติจริงๆ ครับท่านประธาน
ผมฟังแล้วยังนึกในใจว่า สมาชิกสภาทุกท่านนี่มีเกียรติจริงๆ ไม่รู้ว่าท่านนายกฯ ไปพูดกับที่ชุมชนหรือว่าไป
พบปะประชาชนได้ พูดคํานี้ห รือเปล่าว่า สมาชิกสภาผู้ ทรงเกีย รติทุกท่าน อย่างนี้หรือเปล่าครับ อย่างที่ผ ม
ทราบๆมา ที่ชาวบ้านมาพูด คําพูดคํานี้จะเป็นจริงหรือเท็จผมก็ไม่ทราบได้ เขาพูดมาลอยๆ มีแต่นายกบอกว่า
โครงการทุกโครงการที่ผมเสนอจะให้พี่น้อง สท.พวกนี้ตัดหมด ผมทําไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นไปต่อว่ามันเอง
คําพูดนี้ไม่รู้จริงหรือเท็จ ผมไม่รู้นะครับ ผมก็แค่ฟังอย่างเดียว พูดมาอย่างนี้ ผมก็เอามาเล่ากล่าวกัน เพราะ
ขัดแย้งกับที่ท่านพูดในสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ แต่ในที่ชุมชนว่า ไอ้สมาชิกฯ ขัดแย้งกันนะครับ โครงการทุก
โครงการที่ผมเสนอ สมาชิกมันตัดหมด สมัยหน้าไม่ต้องไปเลือกมัน จริงๆ นะครับเขาบอกกับผมอย่างนี้จริงๆ
ผมขอฝากให้นายกฯ ตอบตรงนี้ด้วยว่าคําพูดนี้เป็นจริงหรือเท็จอย่างไร ผมก็อยากรู้ว่าเป็นจริงหรือเท็จ ผมก็จํา
ไม่ได้ว่า คําพูดนี้ใครมาพูดกับผม เพราะหลายคนมากๆ ที่พูดอย่างนี้ สมาชิกพวกนี้คราวหน้าไม่ต้องไปเลือกมัน
แม้กระทั่งการประชุมแต่ละครั้งที่ชุมนุมชน ก็จะพูดถึงเรื่องตรงนี้บ่อยๆ ผมก็มีแค่นี้ก่อนครับ อาจจะรบกวน
เพื่อนสมาชิกที่จะอภิปราย ขอบคุณครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ เชิญ
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธาน
ครับวันนี้เป็นการพิจารณาร่างเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 ในวาระที่ 1 ผมก็มีข้อสงสั ย
เกี่ยวกับร่างงบประมาณที่ฝ่ายบริหารเสนอเข้ามา มีอยู่ 2 เรื่องที่ผมยังสงสัยอยู่ อยากจะเรียนถามฝ่ายบริหาร
เรื่ อ งหนึ่ ง ท่ า นนายกก็ ต อบไปแล้ ว คื อ เรื่ อ งก่ อ สร้ า งอาคารอเนกประสงค์ ต ลาดเทศบาล 4 หน้ า บิ๊ ก ซี
งบประมาณ 20 ล้านบาท ผมก็มีอีกเรื่องที่จะถามคือ โครงการเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดิน งบประมาณ 31 ล้านบาท
งบประมาณที่เราตั้งไว้ เป็นภารกิจหลักที่เราต้องทําหรือไม่ครับ ผมอยากจะถามว่าเทศบาลมีหน้าที่หรือเป็น
ภารกิจหลักของเราหรือไม่ อย่างไฟฟ้าหรือองค์การโทรศัพท์ที่เขาทํา พอเขาทําเสร็จ เขามีรายได้กลับมา แต่
ของเราเป็นเทศบาลที่ให้บริการสาธารณะ ไม่มีผลกําไรในตัวนี้ ผมอยากถามว่าเป็นภารกิจของเราหรือไม่ที่เรา
ต้องทํา และเป็นภารกิจเร่งด่วนหรือไม่ที่ต้องทํา และอีกอย่างหนึ่ง ผมมีข้อเปรียบเทียบอย่างโครงการของท่าน
ทุกโครงการ ผมว่าท่านก็คงจะกลั่นกรองอย่างดี ว่าเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเขตเทศบาลนครลําปาง ผม
ก็ดูว่า บางโครงการก็ยังไม่สมควรที่จะทํา คือ ยังไม่เดือดร้อนพอครับ ผมจะยกตัวอย่าง ผมอยู่ในเขต 4 หมู่บ้าน
วังทอง ซอยตรงอู่ทองการ์เด้นท์ คือ หมู่บ้านศรีหมวดเกล้า งบประมาณอยู่ในแผนปี 2558 และเป็นงบประมาณ
ทําท่อ ชาวบ้านในซอยนั้นเดือดร้อนมากครับ น้ําวนอยู่ออกไปไหนไม่ได้ครับ เราจะต้องทําท่อให้เขาตั้งแต่
ปากทางเข้าซอยตรงอู่ทองการ์เด้นท์ มาถึงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต้องทําท่อให้เขา เขาเดือดร้อนมาก เขาเคย
ร้องเรียนในหนังสือพิมพ์ ถ้าท่านผู้บริหารอยากจะทราบมาขอดูที่ผมได้ ถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาคงไม่ไปร้องเรียน

- 34 ในหนังสือพิมพ์หรอกครับ ถนนบางที่หรือโครงการของฝ่ายบริหารบางที่ก็จําเป็นไปทุกอย่าง แต่โครงการนี้อยู่ใน
แผน เรามีลําดับหรือไม่ว่า โครงการไหนเร่งด่วน หรือไม่เร่งด่วน อันไหนเดือดร้อน อันไหนไม่เดือดร้อน ผมขอ
เปรียบเทียบนะครับ สมมุติว่าเรามีเงินอยู่ 200 บาท กับการที่เราหิวข้าว การที่เราจะกินข้าว หรือดูภาพยนตร์
อันไหนสําคัญกว่ากันครับท่านประธาน นี่เขาเดือดร้อนจริงๆ น้ําไม่มีที่ออก เขาเดือดร้อนมาก และโครงการอื่น
ที่พอจะแก้ไขได้ ท่านก็ไม่เอาเข้ามาในงบประมาณรายจ่ายปี 2559 ทั้งๆ ที่อยู่ในแผนปี 2558 ทําได้อยู่แล้ว เงิน
ก็เหลือเยอะแยะ ท่านทํางบประมาณปี 2558 เงินยังเหลืออีก 20 กว่าล้าน ท่านบริหารงานอย่างไรครับ ผม
อยากจะทราบ การบริหารงานเราต้องอัดเม็ดเงินเข้าไปในส่วนของเทศบาล เพื่อเงินจะได้หมุนเวียน จะได้สะพัด
นี่ท่านทําโครงการแต่ละอย่างเงินเหลือบานเลยครับ ทําไม่ได้ก็ไปเป็นเงินสะสม ชาวบ้านก็เดือดร้อน ผมไม่มี
เจตนาที่กลั่นแกล้งผู้ใด หรืออภิปรายในทางที่ไม่ดี ชาวบ้านเดือดร้อน ผมก็อยากให้ทางฝ่ายบริหารคํานึงถึงตัวนี้
ด้วย ที่มีอยู่ในแผนปี 2558 แล้ว ผมยกตัวอย่างถนนบางที่ ไม่ยกตัวอย่างดีกว่าครับ เพราะมีอยู่ในโครงการของ
ท่านแล้ว ท่านก็ต้องบอกว่าเดือดร้อนกันหมด ผมดูบางที่ไม่เดือดร้อน ถนนบางที่ยังใช้ได้อยู่อีกสักปีหนึ่ง ปีหน้า
ทําได้หรือไม่ เช่นที่ซอยตรงข้ามอู่ทองการ์เด้นท์นี้ เขาเดือดร้อนน้ําไปไหนไม่ได้ ฝนตกทีเขาเดือดร้อนมา ผมก็
ฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิ ชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาที่
เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อเนื่องจากที่ได้อภิปรายเมื่อสักครู่
ที่ท่านนายกบอกว่า คนละอาคารกัน ระหว่างอาคารอเนกประสงค์ งบ 20 ล้านบาท กับอาคารที่จะได้งบมาจาก
ท่องเที่ยวและกีฬาอีก 25 ล้านบาท อยากจะขอดู master plan ว่า วางอาคารอย่างไรในที่ดิน 9 ไร่นี้ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภาค่ะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
จริงๆ ในส่วนของ 20 ล้านของเราได้ plan ออกไปอย่างนี้แล้ว แต่ข้อสรุปในเงิน 25 ล้านบาทของกรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวและกีฬาจะต้องมีการประชุมในการพิจารณาโครงสร้างและแบบแปลนอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงห้องน้ํา
เพราะท่าน สท. ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่าน สท.สมบูรณ์ เป็นห่วง เพราะเรื่องห้องน้ําสําคัญที่สุด เอาไปอยู่ในงบ
25 ล้านบาท และการท่องเที่ยวเป็นผู้ออกแบบทั้งหมด ของเราเฉพาะตัวอาคาร 20 ล้านบาท
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพฯ
กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอยากจะขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องของ
อาคารอเนกประสงค์ มูลค่า 20 ล้านบาท ผมไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ เนื่องจาก 2 ประเด็นสําคัญ คือ 1. การที่
เราเอาอาคารขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ไปลงในพื้นที่แปลงงาม ทําให้มูลค่าของที่ดินลดลง และทําให้ศักยภาพลดลง
ไปด้วย เราต้องคํานึงถึงว่าในย่านนั้นที่ดินละแวกใกล้เคียงหลายๆ แห่ง เป็นย่านธุรกิจทั้งนั้น เขาทําเป็นย่าน
พาณิชย์ ท่านก็เห็นอยู่ มีทั้งห้างค้าปลีกขนาดใหญ่หลายๆ เจ้ามาลง นอกจากนี้ยังมีโชว์รูมรถยนต์ใหญ่อยู่เจ้า
หนึ่ง เพราะฉะนั้นการที่ท่านนายกจะนําอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งผมดูแล้วเป็นอาคารกีฬา ดูแล้วก็รูปร่างหน้าตา
ก็ไม่ได้สวยงามเท่าไหร่ พื้นที่ก็ 1,500 ตารางเมตร ซึ่งผมดูในแบบท่านนายกมีแบบในมือ ดูพร้อมกับผมนะครับ

- 35 สมาชิกทุกท่าน จะอยู่ในช่วงท้ายๆ ลองเปิดดูพร้อมกัน ที่ท่านนายกบอกว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่ และสามารถ
จัดงานค้าขาย จัดงานแข่งกีฬาได้ มีอยู่ดูแบบแปลนด้านกว้างเพียง 15.83 เมตร ด้านยาว 18.88 ม. นี่หรือครับ
อาคารขนาดใหญ่ นี่หรือครับอาคารที่ใช้ในการค้าขาย โชว์แสดงสินค้าหรือแข่งกีฬา ผมถึงไม่เห็นด้วยกับการที่
เราจะสร้างอาคารขนาดนี้ เห็นหรือยังครับ นี่ผมไม่ได้พูดเองนะครับ ในแบบเขียนไว้อยู่ เพราะฉะนั้นโครงการนี้
ผมไม่เห็นด้วยนะครับ ความคุ้มค่าไม่มีเลย นอกจากนี้แล้วได้ข่าวว่า มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ด้วยการ
ที่จะต้องไปยุบโรงยิมแห่งหนึ่งที่แถวโรงเรียนเทศบาล 4 เพื่อที่จะมาสร้างตัวนี้เป็นการชดเชย ผมเห็นแล้วว่าเป็น
การสิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุ เพราะฉะนั้นผมจึงคัดค้านโครงการนี้นะครับ ก็ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงในตัวนี้ด้วย
นอกจากนี้แล้วก็ขอพูดย้อนกลับไปสักนิดหนึ่ง เรื่องของไฟฟ้าลงดินก็พูดแค่นาทีเดียว ท่านนายกยืนยันแล้วนะ
ครับว่าเงิน 31 ล้านบาท ถ้าหากสภาอนุมัติไปแล้ว สามารถนําไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างได้ ก็ขอให้ได้จดจําไว้นะครับ
ไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาเงินไม่พอ แล้วจะมาทําเรื่องเข้าสภาเพื่อที่จะขอเงิน ตรงนี้ผมคิดว่า ท่านนายกคงไม่ลืมนะ
ครับว่า ท่านรับปากแล้วว่าเงินพอนะครับ แค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ฝ่ายบริหารมีอะไรจะชี้แจงหรือไม่ ไม่มี
นะครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ฯ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่ผมถามถึงเรื่องนโยบาย ถึง
เรื่องคําแถลงของนายก ตอนที่ท่านออกไป แต่ท่านออกไปสักครู่ท่านก็เข้ามา ผมอยากให้ท่านตอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรว่าโครงการที่ไปสัญญากับทางชุมชนไว้เรื่องนโยบายของท่านแต่ละเรื่อง ให้ตอบเป็นลายลักษณ์
อักษรด้วยครับว่าจะทําเมื่อไหร่ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย

มีสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ เชิญ

พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพฯ
กระผม พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมรู้สึกดีใจที่ทางคณะผู้บริหารจะทําการ
ก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบไฟฟ้าแบบเคเบิลใต้ดินตามที่ท่านนายกฯ ได้เคยหาเสียงกับ
พี่น้องประชาชนไว้ ก่อนการเลือกตั้ง ผมเห็นด้วยครับที่ท่านจะทําโครงการนี้ เพราะถนนบุญวาทย์เป็นถนน
เส้นหลักของนครลําปาง คือเป็นถนนมาตั้งแต่ดั้งเดิม ฉะนั้นถนนเส้นนี้ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดของพี่น้องชาว
จังหวัดลําปาง ปัจจุบันถึงแม้ว่าการค้าขายจะซบเซาไปบ้าง ก็เพราะความเจริญด้านต่างๆ ที่เข้ามายังนครลําปาง
ของเรา ไม่ว่าจะเป็น บิ๊กซี โลตัส หรือเซ็นทรัล ก็ตาม ความเจริญตามเข้ามา ซึ่งความเจริญเหล่านี้ก็มาตามยุค
ตามสมัย แต่ถนนบุญวาทย์ของชาวจังหวัดลําปาง ก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์น่าปรับปรุงฟื้นฟูให้ดีขึ้น เรื่องสายไฟฟ้า
ก็ดี สายโทรศัพท์ก็ดี มันรกหูรกตาเรามานานแล้ว เอาลงใต้ดินเถอะครับท่านนายก ความสะอาดไม่รกรุงรังจะ
ช่วยให้ถนนบุญวาทย์มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าถนนสายอื่นๆ สําหรับระยะเวลาการดําเนินการก่อสร้างก็อาจจะ
มีปัญหาเรื่องรถสัญจรไปมาไม่ค่อยสะดวก การค้าขายคงจะซบเซาไปบ้างนะครับ ก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เท่านั้นในช่วงการดําเนินงาน ทุกวันนี้ผมต้องยอมรับว่า ห้างเสรีสรรพสินค้าคนลําปางของเรา ยังคงมีลูกค้า
เหมือนเดิม ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการแต่ละร้านแต่ละห้าง ฉะนั้นโครงการนี้ผมให้กําลังใจ ดร.กิตติภูมิ
นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ทําระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินให้จงได้ ถ้าทําได้ก็นับว่าท่านเป็นผู้บริหาร
เทศบาลนครลําปางที่มีศักยภาพสูงมากท่านหนึ่ง สําหรับผมเรื่องนี้ให้ผ่าน 100% ครับ ขอบคุณครับ

- 36 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่
ครับ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลํ า ปาง เรี ย นท่ า นประธานสภาที่ เคารพฯ
กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตั้งแต่เช้าสมาชิกสภาหลายๆ ท่านก็ได้
อภิปรายในเรื่องของงบประมาณต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารได้นําเข้าสู่สภา เพื่อพิจารณาเป็นเทศบัญญัติใช้ในการ
บริหาร ใช้ในการพัฒนาเทศบาลของเรา ก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของฝ่ายบริหารที่จะเสนอโครงการต่างๆ เข้ามา
ซึ่งผมก็ได้นั่งรับฟังมาตั้งแต่ต้น ก็ได้มีการจดบันทึกในข้อห่วงใย ในข้อดี ข้อเสียของโครงการต่างๆ ที่ทางฝ่าย
บริหารเสนอเข้ามา ก็ยอมรับอย่างหนึ่งว่า นี่คือด้านดีของฝ่ายบริหารนะครับ ทีนี้ก็มีโครงการหลายๆ โครงการที่
ดูแล้ วมีความชัดเจน ไม่มีความเหมาะสมในเรื่องที่จ ะออกไปเป็ นโครงการที่จะต้องจัดทําหรือจั ดจ้ างขึ้ นมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ได้อภิปรายไป นี่ก็เป็นตัวอย่าง คือ อาคารอเนกประสงค์ หรือ ไฟฟ้าลงใต้ดิน หรือ
เรื่องถนนหนทางที่ดูแล้วเห็นว่ายังดีอยู่ และมีโครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วนมากกว่า แต่เราก็ยังทําอยู่ ผม
ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภา ผมก็จะต้องพิจารณาด้วยความละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่ง ถ้าหากอยู่คณะกรรมการ
แปรญัตติก็จะขออนุญาตใช้สิทธิตัวนี้ในการพิจารณาว่า โครงการใดที่เหมาะสม ที่นําไปสู่การปฏิบัติ โครงการ
ไหนที่จะต้องนําไปสู่การพิจารณาว่าควรหรือไม่ควร ซึ่งการทําหน้าที่ของสมาชิกสภาก็เป็นหน้าที่ตามกฎหมาย ก็
มีหน้าที่ในการตรวจสอบ และควบคุมการทํางาน เพราะฉะนั้นการทํางานของพวกเรา ถ้าหากว่าออกมาเป็น
ประการใด ก็ขอให้ฝ่ายบริหารเคารพในการตัดสินใจ ในการทําหน้าที่ของเรา ซึ่งก็คงหวังว่าผู้บริหารก็คงมีความ
เป็ น สุ ภ าพบุ รุ ษ เพี ย งพอ ไม่ ไ ปวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ไม่ ไ ปกล่ า วให้ ร้ า ยถึ ง พวกเรานะครั บ ซึ่ ง ทํ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของเทศบาลเช่นเดียวกันกับท่าน เพราะฉะนั้นก็ขอฝากในที่ประชุมไว้ด้วยว่า สภาแห่งนี้จะได้ดูแล
งบประมาณซึ่งเป็นเงินภาษีของพวกเราทุกคนด้วยความละเอียดถี่ถ้วน ด้วยความเหมาะสมเพื่อให้เงินทุกบาท
ทุกสตางค์ที่จะนําไปใช้ในงบประมาณประจําปี 2559 ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและอย่างสูงสุด ขอบคุณ
ครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่
ครับ เชิญ นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์
นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพฯ
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ผมนั่ งฟังตั้ งแต่ เช้ า ได้ ข้อคิ ด ข้ อเสนอแนะ และได้ ร่ วมการอภิ ปรายเสนอญั ตติร่ างเทศบั ญญั ติ
งบประมาณประจําปี 2559 ได้ยินท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านพันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย ได้พูดเมื่อสักครู่รู้สึก
ดี ใ จแทนชาวบ้ า น ก่ อนที่ จ ะลงลึ กไปก็ ข อชมคณะท่ า นผู้ บ ริ ห าร ท่ านเจ้ า หน้ า ที่ เทศบาลที่ ไ ด้ ทุ่ ม เทความรู้
ความสามารถ เวลา แรงกายแรงใจที่ ได้ ทําร่ างเทศบัญญั ติเล่ มนี้ ขึ้นมานะครั บ ผมดี ใจแทนชาวบ้ านครั บ ที่
งบประมาณปี 2559 มีโครงการใหญ่ๆ โครงการดีๆ ดีใจแทนนครลําปาง ดีใจแทนพี่น้อง ถนนบุญวาทย์ทั้งเส้นที่
จะมีโอกาสเป็นถนนตัวอย่าง เส้นหลักเส้นแรกของจังหวัดลําปางที่จะเอาสายไฟฟ้า สายเคเบิลลงใต้ดิน แค่นั่ง
นึกภาพผมว่า ถ้าเสร็จ ถนนเส้นนี้สวยมากนะครับ และก็มีอาคารอเนกประสงค์ และก็มีโครงการใหญ่ๆ อีก
หลายโครงการ ก็สําหรับตัวผมเองแล้ว ผมให้ผ่านและขอชมเชยและสนับสนุนร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี
2559 อย่างเต็มที่ สุ ดท้ ายท้ ายสุดนี้ผ มขอชมเชยอี กครั้งหนึ่ งสํ าหรับ เจ้ าหน้าที่ คณะผู้บ ริห ารทุกท่านที่ นํ า
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องในเขตเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณครับ

- 37 นายกิ ตติ จิวะสั นติ การ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง จะมี สมาชิ กฯ ท่ านใดอภิ ปรายอี ก
หรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วาระที่ 1) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านสมาชิกโปรดยกมือพื้นศีรษะนะ
ครับ ท่านประธานขอมติในวาระที่ 1 เรื่องรับหลักการว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบ ผมจะได้นับ และแจ้งผลต่อที่
ประชุมแห่งนี้นะครับ ยกมือสูงๆ นะครับ เห็นชอบ 20 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ นอกนั้นงดออกเสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรับหลักการของร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วาระที่ 1) จํานวน 20 เสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ 1
เป็นเอกฉันท์แล้ว ผมจะขอปรึกษากับสมาชิกสภาฯ ในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ และกําหนด
ระยะเวลาการแปรญัตติ แต่ผมจะให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงถึงขั้นตอนและระเบียบการประชุมฯ ในเรื่อง
นี้ให้ท่านสมาชิกฯ ได้ทราบโดยสังเขปก่อน เชิญท่านเลขานุการสภาฯ
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลํ า ปาง เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อ
เป็นที่ปรากฏว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางได้พิจารณาเห็นชอบรับหลักการงบประมาณรายจ่ายแห่งร่าง
เทศบัญญัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยเสียงข้างมาก 20 เสียง และนอกนั้นงดออกเสียง ผมขอ
เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2554 ข้ อ 45 วรรคสาม ได้ บั ญญั ติห ลั กการไว้ ว่ า “ญั ตติ ร่ างข้ อบั ญญั ติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ”
ตรงนี้ก็แปรความว่า เกี่ยวกับ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ส ภารับ หลักการแล้ว จะเข้าสู่
วาระที่ 2 คือชั้นแปรญัตติ ซึ่งที่ประชุมแห่งนี้จะต้องพิจารณาในประเด็น ต่อไปว่า ในชั้น แปรญัตตินั้น สภา
แห่ง นี้จ ะตั้ง คณะกรรมการแปรญัต ติพิจ ารณาร่า งงบประมาณรายจ่า ย ประจํา ปี 2559 กี ่ค น ซึ่ง ตาม
ระเบีย บข้อ บัง คับ ไม่น้อ ยกว่า 3 คน และไม่เ กิน 7 คน และประเด็น ที่ส อง ซึ่ง ที่ป ระชุม แห่ง นี้จ ะต้อ งนํา
ปรึกษาพิจ ารณาว่า เมื่อสภาแห่งนี้กําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว สมาชิกสภาท้องถิ่น คนใด
จะได้เ ป็น คณะกรรมการแปรญัตติ ในประเด็น ที่ส าม ตามที่ผ มได้เรีย นชี้แจงแล้ว ครับ ว่า ในการพิจ ารณา
วาระสอง สภาแห่ง นี้จ ะต้อ งกํา หนดระยะเวลาเสนอคํา แปรญัต ติต่อ คณะกรรมการแปรญัต ติ ทั้ง นี้ต้อ ง
กําหนดระยะเวลาไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภามีมติรับหลักการ สภาแห่งนี้จะต้องร่วมกันพิจารณา
ว่า จะกํ า หนดระยะเวลาการแปรญัต ติกี ่ว ัน อีก ประเด็น หนึ ่ง ที ่ส ภาแห่ง นี ้ต ้อ งพิจ ารณาคือ กํ า หนด
ระยะเวลาการพิจารณาคําแปร กําหนดระยะเวลาการพิจ ารณาของคณะกรรมการแปร ว่าจะใช้เวลากี่วัน
ซึ่งการเสนอข้อพิจารณาหรือการเสนอญัตติในประเด็น ต่างๆ ที่ผ มได้นําเรีย นต่อที่ป ระชุมแห่งนี้ ที่ป ระชุม
แห่ง นี้ส ามารถเสนอญัต ติด้ว ยวาจาได้ โดยต้อ งมีส มาชิก สภารับ รองในการเสนอญัต ติไ ม่น้อ ยกว่า 2 คน
และหลังจากนั้นก็จะมีการลงมติ เป็นลําดับ ๆ ไป โดยเฉพาะในประเด็น การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
นั้น เราต้องยึดถือระเบียบข้อบังคับที่กําหนดไว้ว่า ให้ใช้วิธีการเลือกเช่น เดีย วกับ การเลือกรองประธานคือ
จะต้องเลือกคนที่หนึ่ง คนที่สอง คนที่สาม คนที่สี่ และคนที่ห้า เป็นคนๆ ไป ตรงนี้ผมคิดว่าที่ประชุมคงจะ

- 38 เข้าใจในข้อชี้แจงในหลักการที่ผมได้นําเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้ ถ้าไม่มีอะไรสงสัย ผมจะได้ให้ท่านประธาน
ได้นําปรึกษาในที่ประชุม ตามหลักการที่ผมได้ชี้แจงไปข้างต้น ขอบคุณครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ตามที่ ท่ า นเลขานุ ก ารสภาฯ
ได้ ชี้ แจงให้ ส มาชิ กฯ ได้ รั บ ทราบถึ งขั้ น ตอนการดํ าเนิ น การแต่ งตั้ งคณะกรรมการแปรญั ตติ ฯ ผมจะเริ่ มต้ น
ในขั้นตอนแรก การพิจารณาว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณางบประมาณมีจํานวนกี่คน ผมขอ
เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ ว่ามีจํานวนกี่คน ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอจํานวน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นาย
สัน ติ เขี ย วอุ ไร สมาชิ กสภาเทศบาลนครลํ าปาง ผมขอเสนอให้ มีคณะกรรมการแปรญัตติ ร่ างเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 7 คน
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใดเสนอ
เป็ น อย่ างอื่ น อี กหรื อ ไม่ เมื่ อไม่ มี ขอผู้ รั บ รองครั บ มี ผู้ รั บ รองถู กต้ อง สมาชิ กฯ ท่ านใดเห็ น ชอบตามที่
นายสันติ เขียวอุไร เสนอ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมารายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 7 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอรายชื่อ
สมาชิกสภาฯ ที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยผมจะขอมติในที่ประชุมฯ พิจารณาเป็นรายๆ ไป
ผมขอเชิ ญท่ านสมาชิ กสภาฯ ได้ เสนอชื่ อบุ คคลที่ จ ะทํ าหน้ าที่ เป็ น คณะกรรมการแปรญั ตติ ร่ างเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนที่ 1 เชิญ นายพิทักษ์ แสนชมภู
นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม
นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิ กสภาเทศบาลนครลํ าปาง ขอเสนอ นายเกษม ปั ญญาทอง ทํ าหน้ าที่ เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนที่ 1
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายเกษม ปัญญาทอง
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คนที่ 1 โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายเกษม ปัญญาทอง ทําหน้าที่เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนที่ 1
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล
ที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คนที่ 2 เชิญ นายจรูญ เติงจันต๊ะ

- 39 นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม
นายจรู ญ เติ ง จั น ต๊ ะ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอเสนอ นายประชั ญ บุ ญ สู ง ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนที่ 2
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายประชัญ บุญสูง
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คนที่ 2 โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายประชัญ บุญสูง ทําหน้าที่เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนที่ 2
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล
ที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คนที่ 3 เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ทําหน้าที่เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนที่ 3
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คนที่ 3 โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ทําหน้าที่เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คนที่ 3
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล
ที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คนที่ 4 เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คนที่ 4
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คนที่ 4 โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก

- 40 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย ทําหน้าที่เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนที่ 4
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล
ที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คนที่ 5 เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นาย
สั น ติ เขี ย วอุ ไ ร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอเสนอ นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนที่ 5
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คนที่ 5 โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ทําหน้าที่เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนที่ 5
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล
ที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คนที่ 6 เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไ พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลํา ปาง เรีย นท่านประธานสภาที่ เคารพ
กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง ทํา
หน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนที่ 6
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง ทํา
หน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนที่ 6
โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก
มติ ที่ประชุ ม ที่ ป ระชุ มมี ม ติ ด้ว ยเสี ย งข้ างมากเห็ น ชอบให้ นายบริ บูร ณ์ บุ ญยู่ ฮง ทํ าหน้ าที่ เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนที่ 6
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล
ที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คนที่ 7 เชิญ นายสมัย เมฆนคร
นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นาย
สมั ย เมฆนคร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอเสนอ นายวิ บู ล ย์ ฐานิ ส รากู ล ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนที่ 7

- 41 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คนที่ 7 โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้ างมากเห็น ชอบให้ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล ทําหน้ าที่เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนที่ 7
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้เลือกสมาชิกสภาฯ
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวน 7 ท่าน คือ
1. นายเกษม ปัญญาทอง
2. นายประชัญ บุญสูง
3. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
4. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย
5. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
6. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
7. นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง สมาชิ ก สภาฯ จํ า นวน 7 ท่ า น ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้แก่
1. นายเกษม ปัญญาทอง
2. นายประชัญ บุญสูง
3. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
4. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย
5. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
6. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
7. นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปผมขอท่านสมาชิกฯ ได้เสนอ
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นาย
สันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอให้มีระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ จํานวน 3 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้อง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่ นายสันติ เขียวอุไร เสนอ
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบเป็ น เอกฉั น ท์ ใ ห้ มี ร ะยะเวลาเสนอคํ า แปรญั ต ติ ต่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 3 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น.
ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปคณะกรรมการแปรญัตติฯ จะใช้
ระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ กี่วัน เชิญ นายสันติ เขียวอุไร

- 42 นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นาย
สัน ติ เขี ย วอุ ไร สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอระยะเวลาในการพิจ ารณาคํ าแปรญั ตติ ของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีจํานวน 2 วัน คือ วันที่ 14-15 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น.
ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองด้วย มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่ นายสันติ เขียวอุไร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้มีระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติฯ ของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีจํานวน 2 วัน คือ วันที่ 14-15 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น.
ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ จะมี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ที่
ประชุมสภาแห่งนี้ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2559
จํานวน 7 คน ตามรายชื่อที่ทุกท่านได้ทราบแล้วนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของกิจการสภาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง ในโอกาสนี้ผมขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 7 ท่าน ทําการประชุมเพื่อที่จะคัดเลือก
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันนี้ภายหลังการประชุมสภา
เสร็จสิ้น ผมขอใช้โอกาสนี้ในการนัด และขอแจ้งให้คณะกรรมการทั้ง 7 ท่านได้ทราบ และอยู่ร่วมประชุมเลือก
ประธานคณะกรรมการ และเลขานุการ ต่อไป
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ จะมี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ วันนี้ในการประชุมสภา สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2559 ก็ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทําหน้าที่ต่อ เพื่อจะนัดประชุม
ในวาระ 2 – 3 ต่อไป ผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ประชาชน สื่อมวลชน และผู้เข้าประชุมทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้ ในนามของสภาเทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุม เวลา 15.10 น.

- 43 (ลงชื่อ) .......................................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื่อ).....................................................................
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
หมายเหตุ
ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558 ในการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558

