รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง

รายนามผูเขาประชุม
1. จ.ส.อ.สมบูรณ
2. นายจาตุรงค
3. นายแพทยวัฒนา
4. นายณัฐธนวัฒน
5. นายสมหมาย
6. นายสุบิน
7. นายนวพัฒน
8. นายพิทักษ
9. นางสาวอมลยา
10. นายสันติ
11. นายนพดล
12. รอยเอกศักดิ์ชัย
13. นายจรูญ
14. นางสุดารัตน
15. นายสมบูรณ
16. นายวิบูลย
17. นายณัฐกิตติ์
18. พันตรีวิชานนท
19. นายเกษม
20. นายบริบูรณ
ผูไมมาประชุม
1. นายกิตติ

บรรจงจิตต
พรหมศร
วานิชสุขสมบัติ
ปญญาพันธ
พงษไพบูลย
ชุมตา
ไหวมาเจริญ
แสนชมภู
เจนตวนิชย
เขียวอุไร
ผดุงพงษ
หงษใจสี
เติงจันตะ
บุญมี
คุรุภากรณ
ฐานิสรากูล
บรรจงจิตต
แดงสรอย
ปญญาทอง
บุญยูฮง

รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาและเลขานุการ
สภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

จิวะสันติการ

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาปวย)
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รายนามผูเขาประชุม (ฝายบริหาร)
1. นายกิตติภูมิ
2. นายสมเกียรติ
3. นายสุรทัศน
4. นายสุวรรณ
5. นางนพวรรณ
6. นางจันทรสม
7. นายสุทธิพันธ
8. นายสุคนธ
9. นายสมภพ

นามวงค
อัญชนา
พงษนิกร
นครังกุล
ธนะสุวัตถิ์
เสียงดี
รัตนรังสรรค
อินเตชะ
สุวรรณปญญา

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง

รายนามผูเขารวมประชุม
1. นายอาทิตย
2. นางอินทมาศ
3. นายพีระยศ
4. นายอรรณพ
5. นางสาวอุษา
6. นางวรรณศรี
7. นายพงคกร
8. นายสุนทร
9. นางดวงจันทร
10. ส.ต.ท.สวาท
11. นายสมชาย
12. นายบรรยง
13. นายมนัส
14. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน
15. นางสาววิไล
16. นางรุงทิพย
17. นางสาวนริศรา
18. นางเบญจวรรณ
19. นางสาวฉลัทชา
20. นางพัชนิดา

นามบุตร
สมพงษ
วิรัตนเกษ
สิทธิวงศ
สมคิด
อินทราชา
รัตนประเวศ
จวงพลงาม
ทองกระสัน
จําปาอูป
ขันอุระ
เอื้อนจิตร
ใหมคํา
คุณชมภู
วงศพรม
กุลโมรานนท
หงสกุล
จินตนพงคพันธุ
ปดสาพันธุ
สุวรรณจักร

ปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผูอํานวยการสํานักการชาง
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูจัดการสถานธนานุบาล
หัวหนาฝายปกครอง
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
หัวหนาฝายสงเสริมกิจการขนสง
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
รักษาการหัวหนาฝายนิติการ
หัวหนางานตรวจสอบภายใน
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
นักวิชาการคลังชํานาญการ
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21. นางวิจิตรา
22. นางสาววรลักษณ
23. นางสุพิณ
24. นางเลิศลักษณ
25. นางสาวฤทัยรัตน

เตียวตระกูล
เมธาจารย
จันทรทิพย
ทรัพยรุงทวีผล
สุทธิพงศ

นักวิชาการคลังชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฯลฯ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ทานทั้งหลายที่เคารพ วันนี้
เปน การนัด ประชุม สภาเทศบาลนครลําปาง สมัย ประชุม สามัญ สมัย ที่ 3 ครั้ง ที่ 1 ประจํา ป 2561
บัด นี้ส มาชิกสภาฯ ไดเ ขาประชุมครบองคป ระชุมแลว ประกอบกับทางผูบริหารเทศบาลนครลํ าปาง
หั ว หนา ส ว นการงานของเทศบาลนครลํา ปาง ตลอดจนผู ที่ ส นใจได เ ข า ร ว มรับ ฟ ง การประชุ ม
ครั้งนี้ดวย และไดเ วลาตามกํา หนดนัด หมายแลว คือ เวลา 10.00 น. เนื่องจากวัน นี้ป ระธานสภาฯ
แจงลาปวย ในการนี้ กระผมนายจาตุร งค พรหมศร ในฐานะเลขานุก ารสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอเรียนเชิญ จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ไดขึ้นมาปฏิบัติหนาที่
เปนประธานฯ ในทีป่ ระชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจําป 2561 เมื่อถึงเวลานัดประชุมฯ และสมาชิกสภาฯ ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุม
นะครับ ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตอนรับผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่มารวมรับฟงการประชุม
ในครั้งนี้ดวยความยินดียิ่ง กอนที่จะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญทาน
เลขานุการสภาเทศบาลฯ อานประกาศฯ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ และหนังสือมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี
นครลําปางเปนผูอภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทูตอสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรีย นทานประธานฯ
ที ่เ คารพและสมาชิก สภาเทศบาลนครลํ า ปางทุก ทา น กระผมนายจาตุร งค พรหมศร ในฐานะ
เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลําปาง กอนที่ทานประธานฯ ในที่ป ระชุม จะไดดําเนิน การประชุม ตาม
ระเบีย บวาระของการประชุมสภาฯ สมัย ประชุม สามัญ สมัย ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจํา ป 2561 ในวัน นี้
กระผมมีประกาศของสภาฯ และหนังสือของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ซึ่งใชประกอบการประชุม
ในวันนี้ เพื่อเรียนแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ ดังนี้
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ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2561
........................................
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป 2561
และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ไดกําหนด
สมัยประชุมสามั ญ สมั ยที่ 3 ประจํ า ป 2561 มีกํา หนด 30 วั น เริ่ม ตน ตั้งแตวัน ที่ 1 – 30 สิงหาคม
2561 ดังรายละเอียดความแจงแลวนั้น
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2561 มีกําหนด 30 วัน เริ่มตนตั้งแตวันที่
1 – 30 สิงหาคม 2561
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
กิตติ จิวะสันติการ
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
และหนังสือ
ที่ ลป 52001/4270
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100
15 สิงหาคม 2561
เรื่อง มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปางเปนผูอภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู
ตอสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อางถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/59 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561
ตามหนังสืออางถึง สภาเทศบาลนครลําปางไดนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจงแลว นั้น
เพื่อใหการประชุมดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48
เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
และอํานาจตามความในขอ 56 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2554 ขา พเจา นายกิต ติภูมิ นามวงค
ตําแหนง นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับ ผิดชอบ
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สํา นัก และกอง เปน ผูอ ภิป รายชี้แ จงหรือ แถลงญัต ติแ ละตอบกระทูตอ สภาเทศบาลนครลํา ปาง
ดั งรายชื่อตอไปนี้
1. นายสมเกียรติ อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
2. นายสุรทัศน พงษนิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
3. นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
4. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
กระผมมีขอเรื่องดังที่แจงใหที่ประชุมไดทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ ไดทําหนาที่ในการ
ประชุมตอไป ขอเรียนเชิญครับ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) แนะนําพนักงานเทศบาลโอนยายมาใหม คือ นายอาทิตย นามบุตร มาดํารงตําแหนง
ปลัดเทศบาลนครลําปาง ในนามของสภาเทศบาลนครลําปาง ยินดีตอนรับครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญทานปลัดฯ ครับ
นายอาทิตย นามบุตร ปลัดเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง ผมอาทิตย นามบุตร ปลัดเทศบาลตําบลนากลาง จากเทศบาลตําบลนากลาง
อํ า เภอนากลาง จัง หวั ด หนองบั วลํ า ภู โอนมาดํา รงตํา แหนง ปลั ด เทศบาลนครลํา ปาง ตั้ง แต วัน ที่ 1
สิงหาคม 2561 เปนตนไปครับ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 (วันที่ 25 พฤษภาคม 2561)
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ในระเบีย บวาระที่ 2 เรื่อ ง รับ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครลํา ปาง

6
สมัย ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จะมีสมาชิก ฯ
ทานใดขอแกไขหรือไม
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ตอไปผมจะขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะครับ
สมาชิก สภาฯ ทา นใดเห็น ชอบรับ รองรายงานการประชุม สมัย ประชุม สามัญ สมัย ที ่ 2 ครั ้ง ที ่ 1
ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง มติเห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุมครับทานประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม กอนที่จะใหสมาชิกตั้งกระทูถาม ผมขอเรียนเชิญทาน
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กรุณาชี้แจงขอกฎหมาย ใหทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ไดรับทราบครับ เชิญครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกๆทาน กระผมในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทูถาม ผมมีระเบียบที่จะเรียนแจง ตอทานสมาชิกที่ไดเสนอกระทูถาม ระเบียบ
วาระที่ 3 ซึ่งทั้งหมดมีหัวขอระเบียบที่ 3.1 , 3.2 , 3.3 และ 3.4 ผมจะแจงรวมในคราวเดียวกัน กระทูถาม
ตามระเบียบวาระที่ 3 นี้ เปนเรื่องกระทูถามทั่วไป ซึ่งกระทูถามทั่วไปนี้ ทานประธานฯ ก็ไดบรรจุและแจง
ใหนายกเทศมนตรีฯ ไดตอบ ขณะนี้ทานนายกเทศมนตรีฯก็ไดอยูในที่ประชุมแหงนี้แลว ในการถามกระทูนั้น
ผูตั้งกระทูถามเพียงคนเดียวเทานั้น ที่จะสามารถซักถามได ถาหากเกิดขอสงสัย อาจจะสอบถามเพิ่มเติม
ไดอีก 3 ครั้ง แตตองไมเปนการอภิปรายฯ ผมเรียนแจงใหผูที่ตั้งกระทูถามไดรับทราบและยึดถือปฏิบัติ
ตามนี้ดวยครับ ดั งนั้ น ผมจะใหทา นประธานไดดํ า เนิน การตามระเบี ย บวาระที่ 3 กระทูถ าม ตอไป
ขอบคุณครับ
3.1 กระทูถ าม โดย รอ ยเอกศัก ดิ์ชัย หงษใ จสี สมาชิก สภาเทศบาลนครลํา ปาง
เรื่อ ง โครงการกอ สรางปรับ ปรุงอาคารศาลหลักเมือ ง ในเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2558 ขอเชิญผูตั้งกระทูครับ
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จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ในระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม ขอ 3.1 กระทูถาม โดย รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 2558
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญ รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี
รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทูถาม
เรื ่อ ง โครงการกอ สรา งปรับ ปรุง อาคารศาลหลัก เมือ ง ในเทศบัญ ญัต ิง บประมาณรายจา ย
ประจําป 2558
เรื่อง เสนอกระทูถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ขาพเจา รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทูถามตอ
นายกเทศมนตรี เ ทศบาลนครลํา ปาง เรื่ อ ง โครงการก อ สร า งปรั บ ปรุ ง อาคารศาลหลั ก เมื อ ง
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2558 ดังนี้ 1.ทางเทศบาลนครลําปางไดมีการยกเลิก
สัญ ญากับ หางหุนสว นจํากัด พ.อภิวัฒ นก ารกอ สราง แลว หรือไมอยางไร 2.หลัง จากมีก ารยกเลิก
สั ญ ญาแล ว ยั ง คงมี ก ารก อ สร า ง ปรั บ ปรุ ง อาคารและยั ง มี บุ ค คลเข า ทํ า งานในการก อ สร า งอยู
หมายควารมวาอยางไร แลวใครเป นคนทํา 3.การดําเนิน งานตามขอ 2. ดําเนิน การโดยวิธีใดและใช
งบประมาณมาจากไหน 4.งานกอสรางปรับปรุงอาคารศาลหลักเมืองที่ยังไมแลวเสร็จ มีงานอะไรบาง
และโครงการนี้จะเสร็จสิ้นสมบูรณเมื่อใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดบรรจุกระทูถามนี้เขาสูในวาระการประชุมสภาเทศบาลที่จะถึงนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) รอยเอก ศักดิ์ชัย หงษใจสี
ผูตั้งกระทูถาม
(ศักดิ์ชัย หงษใจสี )
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญ ฝายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขออนุญาตตอบกระทูถาม ของสมาชิกผูทรงเกียรติ ที่ดวยความเปนหวงเปนใย และไดติดตามโครงการ
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ใหญๆ ของทางเทศบาล โดยเฉพาะโครงการที่ เ กี่ ย วขอ งกับ ด า นจิ ต ใจ คือ ศาลหลัก เมือ งครั บ
ผมขออนุญ าตตอบสั้น ๆ งา ยๆ ใหมัน ตรงประเด็น เพราะเราตองใชเ วลาในการอภิป ราย ในเรื่ อ ง
ของงบประมาณรายจายประจําป 2562 ใหละเอียดมากขึ้น ทั้งขอมูล ทั้งขอติชม และขอทวงติทั้งหลาย
ไปปรับปรุงในการแกไขและปฏิบัติงานในปตอไป จากกระทูถามดังกลาว ถามงายๆ เทศบาลนครลําปาง
ไดมีการยกเลิกสัญญากับบริษัทหางหุนสวน พ.อภิวัฒนการกอสรางแลวหรือไม ยกเลิกไปเรียบรอยแลว
มีผลตั้งวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เปนตนไปแลวครับ หลังจากการยกเลิกสัญญาแลว เทศบาลก็ไมได
ดําเนินการตอ ไมไดจางบริษัทใดๆตออีก เพราะไมไดกําหนดไวในปงบประมาณ ป 2561 ซึ่งหลังจากที่
ป 2560 กับ ป 2561 มัน เปน การเหลื่อมล้ําระหวางปงบประมาณ หลังจากนั้น เมื่อยกเลิก สัญญา
กั บ บริษัทหางหุนสวน พ.อภิวัฒนการกอสรางแลว ทางเทศบาลดําเนินการเอง ในขอที่ 2.การยกเลิก
สัญญาแลว ยังมีการปรับ ปรุงอาคารดังกลาวอีกหรือไม ไดมีการดําเนิน การหลังจากที่กระบวนการ
ทางขอระเบียบกฎหมายการยกเลิกสัญญาเสร็จเรียบรอยแลว เทศบาลก็ไดรับการรองขอจากกองทุน
พัฒนาศาลหลักเมือง โดยการระดมทุนของพี่นองประชาชนจังหวัดลําปางและใกลเคียง ที่มีจิตศรัทธา
ในการที่จะดําเนินการสวนที่คั่งคางทั้งหมด เงินดังกลาวที่หลงเหลือจากการยกเลิกสัญญาของบริษัท
หางหุนสวน พ.อภิวัฒนการกอสราง ทางเทศบาลก็ไมไดเบิกจายงบประมาณดังกลาวแมแตสตางคเดียว
สิ้น สุด สัญ ญาแลว คือ จบการเบิก จา ยตรงนั้น ที่ดํา เนิน การอยู ณ ปจ จุบ ัน นี้ ไดก ารควบคุม ของ
สํานักการชางตามปกติทุกอยาง แตไมไดเบิกจายเงินจากทางเทศบาลแมแตสตางคเดียว ใชเงินจากการ
บริจาคของพี่นองประชาชนทุกบาททุกสตางค ในแตละชิ้นงานทั้งหมด หลังจากการเบิกจาย จากการ
ยกเลิกสัญญาบริษัทหางหุนสวน พ.อภิวัฒนการกอสราง ทางเทศบาลก็ไดดําเนินการตามขอระเบียบ
กฎหมาย เพื่อใหเปนตามระเบียบกฎหมาย ตั้งแตวันสิ้นสุดสัญญา 27 มิถุนายน 2560 เปนตนไป จนถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 400 วัน ที่เราดําเนินการฟองเพื่อที่จะเรียกคาปรับกับบริษัทหาง
หุนสวน พ.อภิวัฒนการกอสราง วันละ 22,450 บาท เปนเงิน ทั้งสิ้น 8,980,000 บาท ที่เราจะตอง
ดําเนินการเรียกคาปรับจากบริษัทหางหุนสวน พ.อภิวัฒนการกอสราง ซึ่งฝายกฎหมายจะดําเนินการใน
ขั้น ตอนตอไปครับ ขอ 2.ผมก็ต อบไปแลว ดํา เนินการดวยวิธีใ ด โดยทางเทศบาลเปน ผูดํา เนิน การ
แตไมไดเบิก จายจากเงินงบประมาณของเทศบาล ใชเ งิน จากกองทุนพัฒนาศาลหลัก เมืองทุกบาท
ทุก สตางค ขอที่ 4.การกอสรางศาลหลักเมืองที่ยังไมแลวเสร็จมีอะไรบาง ตอนนี้งานศาลหลักเมือง
จริงๆแลว ก็เปนงานที่เหลือไมมากแลว เพราะวางานที่เก็บคางอยางเชนการทาสีใหมทั้งหลัง การทํา
ลวดลาย ทําลวดลายประตู ทําปรับปรุงตัวเสาหลักเมือง และก็งานปนทั้งหมด พรอมทั้งงานระบบไฟ
ทั้งหมดที่ยังหลงเหลืออยู ก็คงจะใชเวลาอีกไมนานเทาไหร แตผมไมสามารถที่จะบอกใหทานไดวาเสร็จ
สมบูรณเมื่อไหร เพราะงานดังกลาวเปนงานละเอียด ซึ่งไมสามารถกําหนดใหชัดเจนได แตทั้งนี้ทั้งนั้น
งานทุกชิ้นงานทุกอยาง อยูในการควบคุมของทางสํานักการชางทางทีมชางของเทศบาลทุกประการ
ก็คิดวานาจะครบถวนตามกระทูถามทั้งหมดครับ ขอบคุณครับ
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จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญ รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี
รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตามกระทูถาม ทานนายกเทศมนตรี
ก็ไดต อบมาบางสวน แตก็ยัง มีขอ สงสัย อยู บางเรื่อ ง ผมมีหนังสือบัน ทึก ขอความของสวนราชการ
คืองานพัส ดุ ฝา ยบริห ารงานคลัง กองคลัง หนัง สือเลขที่ 347/2561 ลงวัน ที่ 20 กรกฎาคม 2561
เรื ่อ งหารือ แนวทางการดํ า เนิน งานตามเงื ่อ นไขของสัญ ญา ซึ ่ง หนัง สือ ฉบับ นี ้ล งนามโดย
นางสาวฉลัท ชา ปดสาพันธุ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ ซึ่งก็ไดหารือวา โดยเนื้องาน ที่ขอพิจารณา
ของหนัง สือ ฉบับ นี้คือ เห็นควรหารือ ฝายนิติก าร ในการดํา เนิน งานตามเงื่อนไขสัญ ญาขอ 5.กรณี
รว มสัญ ญา เปน สัญ ญาของเทศบาล ซึ่ง เปน สัญ ญาที่ไ ดล งนามกับ บริษัท หา งหุน สวน พ.อภิวัฒ น
การกอสราง ไดขอพิจารณาวา โครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองไดบอกเลิกสัญญา แตมีงานคงคางที่
เปนเงินอยู 2,361,136.40 บาท ทบไปก็ตกเปนเงินสะสมของเทศบาล เทศบาลนครลําปางไมไดจาง
ผูรับ เหมารายใหมเ ขา ทํา งาน แตเ ปน การใชเ งิน กองทุน พัฒ นาศาลหลัก เมือ ง ในการดํา เนิน งาน
ในเนื้ อ งานคงค า ง โดยไม ผ า นขั้ น ตอนพัส ดุข องเทศบาล กรณี นี้เ ทศบาลจะต อ งแจ ง ผู รั บ เหมา
รายเดิม คือ บริษ ัท หา งหุน สว นจํา กัด พ.อภิวัฒ นก ารกอ สรา ง เปน ผูอ อกแบบจา ยแทนผูวา จา ง
จํานวน 2,361,136.40 บาท ตามที่ระบุไวในสัญญาจางเลขที่ 62/2558 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558
ขอ 5. ไดหรือไม นี่คือสาระสําคัญของหนังสือเลมนี้ งานพัสดุ ฝายบริหารงานคลัง กองคลัง ไดทํา
เสนอเรียนไปถึงทานนายกเทศมนตรี จากนั้นก็เ ปนหนังสือตอบขอหารือ ซึ่งเปนบันทึกขอความของ
กองวิช าการและแผนงานฝา ยนิต ิก าร งานนิต ิก รรมสัญ ญาที่ ลป52002/832
ลงวัน ที ่ 26
กรกฎาคม 2561 เรื่องใหความเห็นดานกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินงานตามเงื่อนไขสัญญาเลขที่
62/2558 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 ในหนังสือตอบขอหารือในสาระสําคัญ ในวรรคสุดทายหนา 6
ใหความเห็นไววา แตอยางไรก็ดีกรณีดังกลาวงานนิติกรรมสัญญาได พิจารณาวินิจฉัยเอกสารหลักฐาน
เทาที่ปรากฏในขอหารือประกอบกับระเบียบกฎหมายที่เ กี่ยวของเทานั้น กองคลังซึ่งมีหนาที่โดยตรง
ในการบริห ารสัญ ญาดังกลา ว ควรทํา การหารือ ไปยังจังหวัด ลําปาง ในฐานะผูกํา กับ ดูแลเทศบาล
นครลําปาง ใหปฏิบัติตามอํานาจหนาที่อยางถูกตองตามกฎหมาย ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ณ สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปาง ตามมาตรา 57 แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2561 อีกครั้ง เพื่อใหเกิดความ
รอบคอบถูก ตองชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม จึงขอแจงความเห็น ดานกฎหมายดังกลาวมาเพื่ อ
ประกอบพิจารณาสั่ง การตอไป หนัง สือ ฉบับ นี้ล ง โดย นายวรดล หวานแหลม นิติก รชํา นาญการ
ซึ่ ง ความเห็นนั้นคือบอกวา ที่งานพัสดุ กองคลังหารือไปวา ในการดําเนินงานในเนื้องานคงคางโดยไม
ผานขั้นตอนของพัสดุเทศบาล หารือไปแบบนี้ นิติกรชํานาญการก็ตอบวาใหหารือไปยังจังหวัด ในฐานะผู
กํากับดูแลเทศบาลนครลําปาง และสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปาง ไมทราบวาเทศบาลได
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หารือไปแลว หรือยัง ถึงไดดํา เนินการเขา ทํา โครงการนี้ จะผิดขั้นตอนงานของพัสดุเทศบาลหรือไม
ผมก็ยังสงสัย อยากใหผูบริหารชวยตอบขอซักถามขอนี้ แลวในสั ญญานี้ระบุสัญญาของการจางงาน
การปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง คาใชจายที่เกิดขึ้นบริษัทตองเปนผูรับผิดชอบออกคาใชจาย แตทาน
ฝายบริหารก็บอกวา เอาเงินกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองจายแทน ตรงนี้จะเปนการเอื้อประโยชนใหใคร
หรือไมครับ วาทําไม ไมทําตามสัญญา แลวผมก็ยังของใจวา กองทุนมัน มีที่มาที่ไปอยางไร ใครเปน
ประธาน แลวเงินตรงนี้มาจากไหน ไดรับบริจาคมาเทาไหร ใชจายไปเทาไหร หรืออยางไร ใหฝายบริหาร
ชวยตอบผมครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญ ฝายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
ทานสมาชิกสภาฯ ผูท รงเกียรติทุกทาน ขออนุญาตเพิ่มเติมขอซักถามในกระทูแรกนี้เพิ่มเติมครับ ในเรื่อง
แรกที่เกี่ยวของกับบริษัทหางหุนสวน พ.อภิวัฒนการกอสรางวาทําไมตามที่ ทางสมาชิกสภาสอบถามมา
เราก็แยกออกเปนสองสวน เมื่อสิ้นสุดสัญญาเราไมตอสัญญา เรายกเลิกสัญญา สวนที่หนึ่ง สวนที่สอง
คือสว นที่ก องคลัง หารือ กับ ทางนิติก ร ก็วา กัน ไปตามขอ ระเบีย บ ตอ งแยกสองสว นนี้อ อกจากกัน
ผมบริหารจัดการในเรื่องของศาลหลักเมืองที่หลังจากสิ้นสุดสัญญา ในสวนของขอระเบียบกฎหมาย
ก็วากันไปตามขอระเบียบกฎหมาย สวนกองทุนพัฒนาศาลหลักเมือง ก็มีคณะกรรมการรวมทั้งภาค
ประชาชน ทั้งภาคราชการ ทั้งหลาย เงินก็มาจากพี่นองประชานชนทั้งนั้น การจะกอสรางใดๆ ก็อยูใน
การควบคุมของกองชาง ทางเทศบาลทุกประการ เพราะฉะนั้นเงินดังกลาวที่จะเปนไปตามขอระเบียบ
กฎหมายอยางไร ก็วากันไปตามขอระเบียบกฎหมาย แตในสวนการบริหารจัดการศาลหลักเมืองใหแลว
เสร็จ ก็ เ ป น เรื่อ งของการบริห ารจั ด การที่ผ มจะต อ งทํ า ใหแ ล ว เสร็จ ตอ งแยกสองสว นออกจากกั น
ขอบคุณมากครับ
3.2 กระทูถาม โดย นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง งานกอสรางอาคารอเนกประสงคท่บี ริเวณตลาดเทศบาล (ตรงขามบิ๊กซี)
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ในระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม ขอ 3.2 กระทูถาม โดย นายสมบูรณ คุรุภากรณ
สมาชิก สภาเทศบาลนครลํา ปาง เรื่อ ง งานกอสรา งอาคารอเนกประสงคที่บ ริเ วณตลาดเทศบาล
(ตรงขามบิ๊กซี) เชิญ นายสมบูรณ คุรุภากรณ
นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมบูรณ คุรภุ ากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทูถาม
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เรื่อง ขอเสนอกระทูถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ขา พเจา นายสมบู รณ คุรุภ ากรณ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ขอเสนอกระทูถามต อ
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง งานกอสรางอาคารอเนกประสงคที่บริเวณตลาดเทศบาล (ตรงขามบิ๊กซี)
ดังนี้ จาการที่งานกอสรางอาคารอเนกประสงคที่บริเวณตลาดสดเทศบาล (ตรงขามบิ๊กซี) ไดดําเนินการ
มาเปนระยะเวลายาวนานพอสมควรและหยุดการกอสรางไปในระยะเวลาหนึ่ง เปนที่สงสัยวาเกิดปญหา
อะไร จนเมื่อมีขาวการใหสัมภาษณของนายกเทศมนตรีผานสื่อวา ไดสั่งใหหยุดการกอสรางเพื่อแกไข
แบบแปลนและขณะนี้ไดแกไขแลวเสร็จ พรอมดําเนินการกอสรางตอจนแลวเสร็จ ขาพเจาจึงขอตั้งกระทู
ถามตอนายกเทศมนตรีวา ขอที่ 1.การแกไขแบบแปลนกอสรางนี้ มีรายละเอียดอยางไรและสาเหตุเกิด
จากอะไร 2.การแกไขดังกลาว มีผลตอมูลคางานเปลี่ยนแปลงและตองขยายเวลาการกอสรางใหแกผูรับ
จางหรือไมอยางไร โปรดตอบกระทูถามใหแกขาพเจาดวย เพื่อจะไดชี้แจงใหประชาชนทราบตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดบรรจุกระทูถามนี้ ในวาระการประชุมเดือน สิงหาคม 2561 นี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) สมบูรณ คุรุภากรณ ผูตั้งกระทูถาม
(นายสมบูรณ คุรภุ ากรณ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญ ฝายบริหาร
นายกิต ติภ ูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีน ครลํ า ปาง เรีย นทา นประธานฯ ที่เ คารพ
ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาต
ตอบกระทูที่ 2 ของทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ที่ใหความกรุณาและติดตามเรื่องดังกลาว จะเหมือนใน
กระทูที่ 1 ครับ จะตอบใหงาย ๆ สั้น ๆ เพื่อที่จะไดมีแตใจความ จะไดไมยืดเยื้อ ในขอที่ 1.การแกไขแบบ
แปลนกอสรางนี้มีรายละเอียดอยางไร และสาเหตุเกิดจากอะไร กอนอื่นตองขอเทาความครับ เพราะวา
ในบริเวณดังกลาวโครงการที่เกิดขึ้นมีทั้งหมด 3 โครงการ โครงการที่ 1 ก็คือ โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค โครงการที่ 2 ก็คือโครงการกอสรางศูนยบริการทองเที่ยว โครงการที่ 3 ที่ยังไมได
ดําเนิน การ ก็คือ โครงการปรับปรุงอาคารรา งดา นขา ง เพื่อที่จะทํา เปน ศูน ยจํา หนาย สิน คา OTOP
ทั้ง 3 โครงการนี้การนี้เราดําเนินการ 2 โครงการ ในโครงการที่ 1 ทางเทศบาลไดลงนามในสัญญาจาง
บริษัท AR อลูมิเนียม ก็คือโครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค ซึ่งผมเองไดสั่งยุติงานเพื่อแกไขปญหา
เพื่อใหเ กิด ความถูก ตองในประเด็น ตา งๆ เหตุผลตามข อที่ถ ามมา หลังจากที่หา งหุน สวนจํา กั ด AR
อลูมิเนียมเปนผูรับจางกอสรางอาคาร ตั้งแตสัญญาจาง ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 หลังจากที่กอสราง
มาเรื่อยๆ ตอมาระหวางการดําเนินการกอสรางไดพบวารูปแบบที่กําหนดไว แทบทายสัญญาจางมีขอ
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ขัด แยงกัน จึงเปนเรื่องของรายละเอียดเทคนิค งานกอสรางที่คณะกรรมการตรวจการจางและชางผู
ควบคุมงานไดรายงานมายังผม จึงเปนเหตุผลที่ทําใหผมตองสั่งใหยุติเพื่อแกไขใหถูกตอง ขอที่ 2. การ
แกไขดังกลาวมีผลตอมูลคางานอยางไร หรือผูรับจางหรือไม ในการแกไขสัญญาจาง ไมวาสัญญาใดๆ
ไมเพียงแตโครงการนี้เทานั้น กับทุก ๆ โครงการก็มีสิทธิที่จะแกไขไดเพื่อใหเกิดความถูกตอง แตภายใต
ความถู ก ต อ งนี้ 1.เทศบาลต อ งไม เ สี ย ผลประโยชน 2.ต อ งไม เ อื้ อ ผลประโยชน ใ ห แ ก ผู รั บ เหมา
3.ต อ งเปนไปตามระเบียบและกฎหมายทุกประการ ถาดําเนินการใน 3 ขอนี้แลว ก็เปนเหตุผลที่จะตอง
สั่งยุติง านและแกไขใหถูก ตอง เพื่อเกิดประโยชนสูงสุด ตอทางราชการตอไป อันนี้ก็เป นเหตุผลที่ผม
จําเปนตองสั่งใหยุติกอน เพื่อแกไขใหถูกตองตามที่ผมไดกลาวมานั้นตั้งแตตน ก็คงจะเปนการตอบกระทู
สั้น ๆ งาย ๆ ครับ ขอบคุณครับ
นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
จากคําชี้แจงสั้น ๆ งาย ๆ ผมคิดวาไมเพียงพอครับทานผูทําหนาที่ประธานครับ คือ จริงอยูที่การกอสราง
ยอมตองมีการแกไขแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานกอสรางขนาดใหญ ยอมมีขอผิดพลาดบาง ก็ตองมีการ
แกไขกัน แลวที่ทานบอกวาเทศบาลไมไดเสียประโยชนเลย ผมวามันไมจริง ทานพูดโกหก เพราะอยาง
นอย ๆ การแกไขครั้งนี้ เนื้องานไมไดเปลี่ยนแปลง แตก็ทําใหเทศบาลเสียประโยชนในการใชงานของ
สถานที่ โดยที่ทาน ทานไมไดบอกวาตอกี่วัน แตผมมีขอมูลภายใน มีชางที่เขารักเทศบาล ใหขอมูลมา
ใหแบบมา ผมทราบวา ทา นตอ ให 88 วัน เรื่อ งนี้ที่ทํา ใหเ กิด การเสียประโยชน เกิด การเสีย โอกาส
ในการใชพื้นที่อาคาร ทานจะบอกวาไมเสียไมไดครับ เพราะวาถาหากวาอาคารสรางเสร็จเร็ว โครงการ
ที่จ ะใชป ระโยชนจ ากพื้น ที่ที่ส ามารถใชไ ดเ ลย แตก ลายเปน วา ตองเสีย ประโยชน เสีย โอกาสไปถึง
3 เดือ น ซึ่งผมวา มัน ไมถูก ตอ งที่ทา นจะชี้แ จงแบบนี้ แลวอีก อยา งผมดูเ หตุ ผลที่สั่ง ยุติ ผมวา มัน ไม
สมเหตุสมผล เนื่องจากวาในแบบที่ผมไดรับมาจากชาง การชี้แจงไดบอกวามีการแกไขคานเปนบางสวน
เทานั้น แค 2, 3 คาน แตพื้นที่งานกอสรางทั้งหมด 2,000 กวาตารางเมตร เพราะฉะนั้น เรื่องเล็ก ๆ
นอยๆ แลว ทา นสั่งหยุด ทั้งโครงการมัน ไมส มเหตุส มผล มัน เกิด ความเสีย หายตอเทศบาลจริง แลว
ถาหากทานเปน ดร. ทานนาจะเกง ปญหาตาง ๆ ที่คณะกรรมการรายงานมา ถาทานเกงจริง ทานตอง
เรียก ตองจัดประชุม และแกปญหาโดยพลัน การแกปญหาของงานโครงสราง เรื่องแบบ เรื่องอะไร
ตาง ๆ งานวิศวกรรม เดี๋ยวนี้มันใชเวลาไมนาน การออกแบบคานเพิ่มเติมก็มีโปรแกรม
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ขออนุญาตครับคุณสมบูรณ วาระนี้เปนคําถาม ไมใชเปนการอภิปรายนะครับ
นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมชี้แจงขอมูลใหชัดเจน วาที่ทาน
นายกฯ ตอบมาไมถูกตอง ไมไดอภิปรายครับ
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จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ก็ใหทานถามตามกรอบกระทูที่ทานเสนอมาครับ ไมตองพูดเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากนี้
นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ไมไดนอกเหนือจากนี้เลยครั บ
ทา นนายกฯ บอกวามีก ารแกไข ไดรับ ขอมูล จากเทศบาลวาไดรับ การแกไขตรงไหน การตอสัญญา
เพิ่ม เวลาใหผูรับเหมาซึ่งไมสมเหตุสมผล ที่ผมอภิปรายไมไดนอกเหนือจากนี้ ก็ใหขอมูลกับที่ประชุม
จะผิดตรงไหนครับ ผมใชเวลาไมนาน ผมเขาใจดี เอาแบบตรงประเด็นเลยครับ แลวการที่ทานนายกฯ
ไดตอสัญญาเพิ่มอีกในขณะนี้ นอกจากเทศบาลจะเสียโอกาสไปกวา 90 วันแลว ทางผูรับจางก็เสมือน
หนึ่ง ได ป ระโยชนจ ากคา ปรับ ที่พึง จะเสีย ใหเ ทศบาล วัน หนึ่ง ก็เ กือ บ 20,000 บาท 80 กวา วัน ก็
7 – 8 ลานบาท ผมอดสงสัยไมได วาจะเกิดการวิพากษวิจารณตอผูบริหารหรือไมในประเด็นนี้ แลวอีก
เรื่องคือ ทานใหสัมภาษณตอสื่อวางานแลวเสร็จไป 60% นี่ก็คือไมจริงอีกเชนกัน ก็จริง ๆ สถานะงาน
ขณะนั้นนาจะ 40% เทานั้น เพราะวางานโครงสราง ถาจะใหได 60% ตองขึ้นโครงหลังคา มุงหลังคา
อันนี้ผมเชื่อวาการพูดตอสื่อคนอื่นอาจจะเชื่อ แตคนที่มีค วามรูอยูใ นวงการนี้ จะรูไดเ ลยวา ทานพูด
ไมจริง และนี่ก็คือสิ่งที่ทานชี้แจงมาแลว ผมก็ตองหักลางวาทานพูดไมถูกตอง เกิดความเสียหายตอ
เทศบาล จริง ๆ แลว หลาย ๆ โครงการ ผมก็เห็นวาหากทานมีความสนใจลงมาแกไขปญหาไดทันทวงที
ไมวาโครงการอื่นที่กอนหนานี้ไดอภิปรายไป ถาทานลงมาแกปญหาดวยตัวเองและฉับไว ปญหาคงไม
ลุกลามและไมเสียหายตอเทศบาล อยากจะเรียนตอที่ประชุมและทานประธานใหทราบวา การกอสราง
อาคารเอนกประสงคมีปญหา ผมคิดวาเรื่องนี้ไมนาจะจบเพียงแคนี้ ผมจะดูวาความเสียหายที่เกิดขึ้น
สมควรที ่จ ะใหฝ า ยตรวจสอบที ่อ ยู น อกเหนือ จากองคก รของเทศบาลใหม าชว ยดูไ ดห รือ ไมค รับ
ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญฝายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
ทานสมาชิก สภาฯ ผูท รงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีน ครลําปาง
ขออนุญาตเพิ่มเติมวา ตามที่ท างสมาชิกสภาไดตั้งกระทูถ ามและอภิปรายเพิ่มเติม เปนการอภิปราย
ไมใชการตั้งคําถาม ตองขอเรียนประธานสภาใหควบคุม ตองเปนตามระเบียบใหชัดเจน คําวาคําถามกับ
คํา อภิป ราย ไมตองบอกใครก็ไ ดวาอภิป รายเปน ยังไง ถามเปนยัง ไง การที่จะสั่งยุติง านแตล ะเรื่อ ง
เพื่อแกไขใหถูกตอง อยูๆ นายกเทศมนตรีหรือคณะกรรมการ อยู ๆ จะสั่งไดทันที ในแตละโครงการ
มัน มีคณะกรรมการควบคุมงานเปนชุด ๆ ผานขั้นตอนทั้งหมดมา รวมไปถึงที่เรามีผูรับเหมาเรียบรอย
แลว มันจะตองเปนการประชุมรวมกันระหวางเทศบาลกับผูรับเหมา เพื่อหาขอยุติในเรื่องดังกลาว ไมใช
นายกฯ อยากจะเพิ่ม กี่วัน จะยุติอยา งไร ใชอํา นาจ อัน นี้คุณ พูดโกหกชัด เจน เพราะมัน เปน แบบนี้
ที่ผา นมา คุณรูหรือไมวาที่ผานมาแตละโครงการ เมื่อรูวาผิดคุณก็ยังดื้อดึง เรื่องอยูที่ประชาชนกี่เรื่อง
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ไมวาจะเปนเรื่องขยะ ที่ดิน เรื่องอื่นอีกมากมายมันหยุด เมื่อมันผิดคุณก็ตองหยุดใหแกไขใหถูกตอง ไมใช
ดื้อ ดึง มัน เสีย หายตอ ใคร เสีย หายตอ ทุก คน เพราะฉะนั้น ผมมั่น ใจวา คณะทํา งานตั้ง แตร ะดั บ ชา ง
จนมาถึงผม ทุกขั้นตอนทําถูกตอง สบายใจ ยินดีดวยประการทั้งปวง นอกจากสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ที่ชวยกันตรวจสอบโครงการตาง ๆ แลว ยินดีสงเรื่องใหองคกรตรวจสอบไดทุกองคกร ทุกเรื่อง ทุกกรณี
ทุกอยาง ดวยความยินดีครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญ นายสมบูรณ คุรุภากรณ
นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมบู รณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลํ าปาง คือผมพึ่งทราบความคิด จากทา น
นายกฯ วาโครงการกอสรางถามีคานผิดแบบ เพียงแค 2, 3 คาน และสามารถที่จะหยุดโครงการ
ทั้งหมดได ผมวาไมมีที่ไหนเขาทํากันขนาดนี้ คืองานกอสรางขนาดนี้ผูเปนประธานก็เคยคุมงานกอสราง
บานตัวเอง การกอสรางยอมตองมีการแกไข แตวางานสวนอีก 2,000 ตารางเมตร ก็ทําคูขนานกันได
ไมใชมีคานแค 2 คาน เปนปญหาแลวสั่งหยุดทั้งหมด และก็มาอางคณะกรรมการตาง ๆ และนี่ก็จริง
ที่เขาตองมีคณะกรรมการมาบอกวาผิดยังไง แตวาไมถึงขั้นมีเหตุตองใหหยุดโครงการทั้งหมด ทําใหเกิด
ความลาชาโดยไมจําเปน ไมเปนไรครับทานผมเขาใจแลววาทานผูบริหารตอบมาแบบนี้ ผมรูความคิด
ของทานดี แลวหลังจากนี้ถามีใครมาถามผมจะไดบอกวา ความคืบหนายังไมกระจาง ก็คงตองเดินหนา
ในการพิสูจนเรื่องนี้ ตอไป ขอบคุณครับ
3.3 กระทูถาม โดย นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง โครงการกอสรางสายไฟลงใตดินวา ไดดําเนินการไปถึงขั้นตอนใดแลว
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ในระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม ขอ 3.3 กระทูถาม โดย นายสมหมาย พงษไพบูลย
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง โครงการกอสรางสายไฟลงใตดินวา ไดดําเนินการไปถึงขั้นตอน
ใดแลว เชิญ นายสมหมาย พงษไพบูลย
นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทูถาม
เรื่อง ขอเสนอกระทูถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
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ข า พเจ า นายสมหมาย พงษ ไ พบู ล ย สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอตั้ ง กระทู ถ าม
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลําปาง เรื่อง โครงการกอสรางสายไฟลงใตดิน วา ไดดําเนิน การไปถึง
ขั้นตอนใดแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) สมหมาย พงษไพบูลย ผูตั้งกระทูถาม
(นายสมหมาย พงษไพบูลย)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญ ฝายบริหาร
นายกิต ติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีน ครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เ คารพ
ทานสมาชิก สภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขออนุญาตตอบกระทูถามของสมาชิกสภาฯ กระทูสั้น ๆ ผมก็ขอตอบสั้น ๆ เรื่องสายไฟใตดินหรือวา
เคเบิ้ลใตดิน ในสวนของขั้นตอนเทศบาลไดดําเนินการตามขั้น ขอระเบีย บกฎหมายทุก ประการ และ
ไดส ง เรื่ อ งทั้ ง หมด ให กั บ การไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าคเป น ที่ เ รี ย บร อ ยแล ว แต ก ารไฟฟ า สว นภู มิ ภ าคจะ
ดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหน ผมคงตอบแทนการไฟฟา สว นภูมิภ าคไมไ ด แตขั้น ตอนของเทศบาลได
ดําเนิน การถูก ตอง ตอนนี้เ รื่อ งทุก อยางไดดําเนินการไปอยูที่การไฟฟาสวนภูมิภาคหมดทุกอยางตาม
ขั้นตอนทุกอยาง ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญ นายสมหมาย พงษไพบูลย
นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครูนายกไดบอกวาถามสั้น ๆ
ก็ขอตอบแบบสั้น ๆ คราวที่แลวผมก็ถาม แตถามในวาระอื่นครับทานประธาน แตวันนั้นทานก็ตอบมา
สั้นๆเหมือนกัน ทานลองไปอานในวาระการประชุมครั้งที่แลว ประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ผมก็ถามทานแบบนี้ ทานก็ตอบวากําลังดําเนินการอยู ทานประธานครับ ขออนุญาตขึ้นภาพไดไหมครับ
เจาหนา ที่ ไมเ ปน ไรครับ สงสัย เจา หนา ที่ลืม แตวาคุย กัน แลว มัน มีภาพอยูภาพหนึ่ง ที่ทา นบอกจะ
ลงมือทํา ชาวบานก็เห็นที่ทานไปเซ็น MOU กัน แจกเสื้อกัน ผมก็ไดมาแตเสื้อพังไปแลว เริ่มตนนับหนึ่ง
ก็ยังไมมีอะไรเกิดขึ้น คราวที่แลวที่ผมถามทานนายกฯ ก็บอกวามาเตรียมเพื่อจะขุดบอทําตําหนิไวแลว
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นี่ก็หายไปแลว และที่เคยลงทางสื่อตาง ๆ ที่วา มาตั้งแคมป ณ วันนี้แคมปตรงนั้น ผมก็เคยไปติดตาม
นี่แหละครับทานประธานครับ เริ่มนับหนึ่งตั้งแตวันที่เทาไหรครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เดี๋ยวกอนนะครับคุณสมหมาย เมื่อสักครูในกระทูถามของคุณ คุณถามวาดําเนินการ
ไปถึงไหนแลว
นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ใชไง ผมถามแลว
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ถูกแลว ไมตองไปยอนนับหนึ่งนับสองอะไร คุณถามตามประเด็นในกระทูฯ
นายสมหมาย พงษไ พบูล ย สมาชิก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ทา นประธานครับ
ทา นประธานฟงผมกอนครับ ผมถามวาทานดําเนินการไปถึงไหนแลว แกตอบผมไปครั้งที่แลววายัง
ดําเนินการอยู แลวจะเริ่มลงมือขณะนี้ แลวผมถามวา ณ วันนี้ลงมือหรือยัง ทําหรือยัง เพราะไมมีอะไร
เห็นเลย
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ก็ถามแบบนั้นสิครับ จะไปยอนวาครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ทําไม ถามใหตรงประเด็น ของ
กระทูฯ นะครับ
นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ภาพเพิ่งขึ้นมานะครับ ผมก็
ตองใหดูภาพ เจาหนาที่กําลังเอาขึ้นมาแสดง ผมขออนุญาตตั้งแตแรกแลว รูปเพิ่งขึ้น ผมก็จะยอนใหดู
ที่ทานนายกฯ บอกวาจะเริ่มนับหนึ่งแลว แตยังไมไดเริ่มก็แคนั้นเอง ผมไมไดยอนนะครับทานประธาน
ทานประธานก็ตอบสั้น ๆ วายังดําเนินการอยู ณ วันนี้ ก็ไมไดทําอะไร
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เอาแบบนี้ไหมครับ ใหคุณสมหมายถามตอไปวาจะดําเนินงานอยางไร ไมตองยอนไป
ถึงครั้งที่ 1 ถายอนไปอีก ผมจะไมใหคุณพูดแลวนะครับ เชิญครับ
รอยเอกศักดิ์ชัย หงสใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมรอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี
ผมขอทว งทา นประธาน ในระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวา ดว ยขอ บัง คับ การประชุม สภาทองถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ในขอ 98 วรรค 2 ในเรื่องกระทู ซึ่งในขอบังคับการประชุมก็เขียนไววา
การซัก ถามนั ้น ผู ตั้งกระทูถามมีสิท ธิที่จะชี้แจงขอเท็ จ จริงประกอบ อั นนี้ทา นผูยื่น กระทูกํา ลังชี้แ จง
ขอเท็จจริงประกอบ ประธานตองใหโอกาสผูยื่นกระทู ขอใหประธานไดวินิจฉัยดวยครับ
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จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) วินิจฉัยแลววา ไมควรจะยอนไปในเรื่องที่ไดตอบแลว ผมเห็นประชุมทุกครั้ง ก็ถามทุก
ครั้งเรื่องสายไฟลงดิน นายกฯ ก็ตอบทุกครั้ง ไมรูจะถามไปถึงไหน เชิญคุณสมหมายตอครับ
นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานครับ หนาที่ของ
สมาชิกสภาคืออะไรครับ มีอยู 3 ของาย ๆ เห็นชอบโครงการ ใหความเห็นเทศบัญญัติ ตรวจสอบ
งบประมาณที่เราอนุมัติไป ตอนนี้ผมทําหนาที่ผมอยูครับทานประธาน ผมก็ถามโครงการที่เราอนุมัติไป
ไดดํา เนิน การไปถึงไหนแลว เพราะไมเ ห็น โครงสรางเลย ทํา ไปถึง ไหนแลว ทา นายกก็ต อบวากํ าลั ง
ดําเนินการอยู ครั้งที่แลวก็ถาม ก็บอกวาดําเนินการอยู ตอนนี้ก็ตอบวาถึงขั้นดําเนินการของการไฟฟา
มันปดความผิดออกจากตัวไป ตอบแบบนี้ แลวผมจะไปตอบเชาบานวายังไง ผมตัวแทนเชาบานนะครับ
ทานประธาน ถามีโครงสรางสักเล็กสักนอย ถาใหผมเห็น วากําลังเดินการอยู วัน นี้ก็คงจะแลวเสร็จ
เพราะจะสิ้นสุด งบประมาณกันยายนนี้แลวครับ ผมเปนหวงครับ และก็เสียดายงบประมาณที่ไปตั้ง
เผื่อไวตั้ง 2 ปแลว 39 ลานบาท ไมไดทําอะไรเลย ผมก็กลัวจะทําไมทัน ที่มาถาม 3 ครั้ง แลวก็ตอบ
แบบนี้ ผมก็ตองถามแบบนี้ เพราะไมไดคําตอบอะไร ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญ ฝายบริหาร
นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค นายกเทศมนตรี น ครลํา ปาง กราบเรี ย นท า นประธานฯ
ท า นสมาชิ ก สภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขออนุญาต จริง ๆ แลวโครงการนี้ผมไมไดปดใหใครนะ ผมรูวางบประมาณจะสิ้นสุดเมื่อไหร ขั้นตอนไป
ยังไง เพียงแตวา ผมบอกวาขั้นตอนของเทศบาลจบสิ้นไปแลว เราไดสงเรื่องทั้งหมดใหกับการไฟฟาแลว
แลวการไฟฟาก็คงจะรูเหมือนกับผม รูวางบประมาณเหลืออีกเดือนกวาจะหมดแลว ผมไมเคยปดใน
เรื่องนี้ ตามเรื่องนี้อยู แตบางเรื่อง เรื่องของการไฟฟาผมตอบใหคุณไมได เพราะมันเปนเรื่องของเขา
แตงบประมาณสามสิบ กวาลานบาทตกไปตองมีคนรับ ผิด ชอบ จําเอาไวไดเลย ตองมีค นรับ ผิดชอบ
ไมเทศบาลก็การไฟฟาตองรับผิดชอบ จะรับผิดชอบในลักษณะไหนก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง แตที่สําคัญคนที่
จะตองรับผิดชอบ เกิดโครงการนี้ เกิดขึ้นได เริ่มนับหนึ่งได เหมือนในรูปที่เอาขึ้นเมื่อสักครู คนที่เคยพูด
ในสภาฯ แหงนี้ไวบอกวา จะเอาหัวเดินตามเทา ตองไปเตรียมตัวเอาหัวเดินตามเทาดวย เพราะฉะนั้น
โครงการนี้ ไมใชเปนโครงการที่เทศบาลดําเนินการเอง เปนโครงการรวมระหวางเทศบาลกับการไฟฟา
สวนภูมิภาค ผมตอบแทนเขาไมได ขอบคุณมากครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญ นายสมหมาย พงษไพบูลย
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นายสมหมาย พงษไพบูล ย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณทานประธานที่ให
โอกาสไดพูดอีกครั้ง ผมกํา ลังจะถามทา นนายกฯ พอดี เ ลย โครงการเชน นี้ โครงการไดดํา เนิน การ
ผิดพลาดแบบนี้ ใครเปนคนรับผิดชอบ แลวถามวาเทศบาลเปนคนรับผิดชอบ ภาพรวมเทศบาลไมได
หมายถึง คนทั้ งเทศบาลเหรอครับ อัน นี้ ผมไมเ ข าใจ แล วเรื่อ งที่ ทา นบอกวา ทางเทศบาลของเราได
ดําเนินการไปตามขั้นตอนแลว เสร็จสิ้นไปแลว ตอบแบบนี้ ผมดูแลวเหมือน ก็เหมือนที่ผมพูดเมื่อสักครู
ครับทานประธาน สวนของเทศบาลที่เราจะทํา ไมไดทําอะไรเลย ที่ทานตั้งงบไวจัดการ ผมก็ไมเห็นไดทํา
อะไร ก็ทานไดตั้งงบลงทุน ไมไดอุดหนุนเขา ลงทุนไมไดหมายถึงวาตองทําเอง มันก็ยังไมไดทําอะไร ผมก็
ไมรูจะพูดยังไงครับทานประธาน ไมเกิดอะไรขึ้นมาเลย ผมไมพูดแลวครับ ขอบคุณครับทานประธาน
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) คุณสมหมาย เดี๋ยวนี้เขาดําเนินการไปแลวถึงขั้นตอนไหน คุณจะยอนไปยอนมา
ไมไดครับ
นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค นายกเทศมนตรี น ครลํา ปาง กราบเรี ย นท า นประธานฯ
ท า นสมาชิ ก สภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง
จริง ๆ ไมอยากจะตอบโต โครงการนี้นะครับ คําวาเทศบาลเราคิด ขอโทษที่ใชคําพูดหยาบคายไป ถาเรา
คิดแบบโง ๆ มันก็โง ๆ ถาเราคิดแบบฉลาด มันก็คือฉลาด เทศบาลผมเปนคนดําเนินการ ผมเปนคนเสนอ
โครงการ เปนนโยบายของผม เพราะฉะนั้นคนที่รับ ผิดชอบในสว นของเทศบาล ผมไมบ อกใหพี่นอง
ประชาชน หาหมื่นหกหมื่นคน มาเปนผูรับผิดชอบแทนผม คือคนที่รับผิดชอบก็เปนคณะผูบริหาร และ
เจา หนาที่ ถา ใครทํา ผิด พลาดตรงไหนก็วากัน ไป ผมไมมาบอกวาสมาชิกสภา พี่นองประชาชนตอง
รับผิดชอบ ถาคิดแบบนั้น ก็คงคิดเอาเองวา คิดแบบไหนที่ผมพูดไปตั้งแตตน ในสวนของกระบวนการ
การดํา เนินการ ก็ตองเปนไปตามขอระเบียบและกฎหมาย ไมใชเ อาความสะใจเปนที่ตั้ง ผมทํางาน
ผมไมไดอิงเสียงเชียรหรอกครับ ไมตองมาเชียร เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกตองเทานั้น ผมไมสรางมรดกที่ไมดี
ไวกับลูกหลานหรอกครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจะตองถูกมองยอนหลัง ตองไมมีคนผิดดวย ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) คุณสมหมาย เขาใจนะครับ เชิญครับ
นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตองขอบคุณทานประธานอีกครั้ง
ที่ใหโ อกาส ครั้งที่ 3 ท านนายกฯ ก็ต อบแบบนี้ พูด แบบนี้ทุก ครั้ง ผมก็ไมมีอะไรที่จะไปบอกกั บ
ประชาชนที่ผมเปนตัวแทนมา คําวาเทศบาลไมใชถึงคนทั้งเทศบาล เทศบาลที่ผมหมายถึงไมใชคนใน
เทศบาลหรือเจาหนาที่ในสภา ไมใชตรงนี้ แตถาทานเปนคนพูดเองวาผมเปนคนรับผิดชอบคนเดียวก็
ยินดีดวยครับ ผมก็จะรอดู ขอบคุณมากครับ

19
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) คุณสมหมาย เขาใจแลวนะครับ ตอไปนี้ก็คงจะไมมีคําถามเรื่องสายไฟใตดิน
นายสมหมาย พงษไ พบูล ย สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง คงจะไมไดถ ามแลวครับ
เพราะงานไมไดเกิด ก็ใหประชาชนเปนคนตัดสินใจเอง ครับ ทานประธานครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ไมสงสัยแลวนะครับ ทานนายกฯ จะตอบเหรอครับ เรื่องของคุณสมหมาย พอแลว
ใชไหมครับ ตอไป ผมจะดําเนินการขอ 3.4
3.4 กระทูถาม โดย นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง ตามที่นายกฯ ไดแถลงตอสมาชิกสภาเทศบาลในการประชุมสภาครั้งที่ผานมารวมทั้งลง
ข า วในโซเชี ย ลมี เ ดี ย ว า จะเป ด อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ก ารเรี ย นรู มิ ว เซี ย มลํ า ปาง ในวั น ที่ 23
กรกฎาคม 2561 แลวนั้น แตไมไดเปด ขอทราบวามีเหตุผลอันใด จึงไมเปดใหประชาชนไดเขาไป
ชม และผูใดจะเปนผูรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ในระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม ขอ 3.4 กระทูถาม โดย นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ตามที่นายกฯ ไดแถลงตอสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในการ
ประชุมสภาฯ ครั้งที่ผานมารวมทั้งลงขาวในโซเชียลมีเดียวา จะเปดอาคารพิพิธภัณฑการเรียนรูมิวเซียม
ลําปาง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 แลวนั้น แตไมไดเปด ขอทราบวามีเหตุผลอันใด จึงไมเปดให
ประชาชนไดเขาไปชม และผูใดจะเปนผูรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทูถาม
เรื่อง ขอเสนอกระทูถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ขาพเจา นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทูถาม
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ตามที่นายกฯ ไดแถลงตอสมาชิกสภาเทศบาลในการประชุม
สภาครั้งที่ผานมารวมทั้งลงขาวในโซเชียลมีเดียวา จะเปดอาคารพิพิธภัณฑการเรียนรูมิวเซียมลําปาง ใน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 แลวนั้น แตไมไดเปด ขอทราบวามีเหตุผลอันใด จึงไมเปดใหประชาชนไดเขา
ไปชม และผูใดจะเปนผูรบั ผิดชอบในเรื่องดังกลาว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
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ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ผูตั้งกระทูถาม
(นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบพระคุณครับทาน
ประธานสภาเทศบาล ตองขอบคุณที่ทานประธาน ไดบรรจุกระทูถามนี้ในระเบียบวาระการประชุม และ
ก็ขอขอบคุณทานประธานอีกครั้งทีทานไดถามกระทู ที่ทานไดพูดแทนผมหมดแลว เพราะฉะนั้นผม
ขอฟง คํา ตอบ แตตอ งเรีย นทา นประธานไวกอ น คํา ตอบนี้ตอ งการมีร ายละเอีย ด ผมถึง ไดถ าม
ทา นนายกฯ จะตอบแบบ 3 กระทูที่ผานมานั้น ผมวาเปนสิ่งที่มิชอบดวยประการทั้งปวง ผมขอฟง
คําตอบจากทานนายกฯครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญ ฝายบริหาร
นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค นายกเทศมนตรี น ครลํา ปาง กราบเรี ย นท า นประธานฯ
ท า นสมาชิ ก สภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขออนุญาตตอบกระทูสุดทาย เรื่องพิพิธภัณฑอาคารมิวเซียมวา วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผานมา
บอกวา จะเปด แตทํา ไมไมเ ปด เปน เพราะอะไร มีเ หตุผลอะไร กอนอื่น ตองขออนุญ าตชี้แจงและ
ทํ า ความเขา ใจวา โครงการมิว เซีย มลํา ปาง เปน โครงการรว มกัน ระหวา งเทศบาลนครลํา ปางกับ
สถาบัน การเรียนรูแหงชาติหรือวา สพร. การจะทํากิจการใด ๆ เปนไปในทิศทางใด ก็ตองเปนการ
ประชุมรวมกันระหวางเทศบาลนครลําปางกับทีมสถาบันการเรียนรูแหงชาติ ก็คือ สพร. ทุกครั้ง ที่เรา
ประชุมรวมกันตลอดเวลา เหตุผลที่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผานมา ไมสามารถเปดไดทั้ง ๆ ที่มติที่
ประชุม ไดมีมติเปดไปรอบปฐมฤกษ โดยไดนําสื่อมวลชนเขาไปเยี่ยมชมนิทรรศการถาวร ซึ่งไดแลวเสร็จ
แตป รากฏวา ไมส ามารถที่จะเปด ได ทางทีม สพร. ไดห ารือกั บ ทางผมเองวา ติด ป ญหาเรื่อ งระบบ
คอมพิวเตอรขางในระบบ นิทรรศการบางสวนมันไมสมบูรณก็ขอเลื่อนออกไปกอน ก็เลยเปนเหตุผลวา
ขอเลื่อนไป ผมก็บอกวาไดนัดอะไรไวแลว ทั้ง ๆ ที่ทีมงานทางเทศบาลไดเตรียมการรองรับไวหมดแลว
ไมวาจะเปนเรื่องของการขออนุมัติ แถลงขาว แตก็ตองยกเลิกไปทั้งหมด เพราะวามีเหตุผลเพียงพอของ
สพร.วา นิทรรศการถาวรยังไมสมบูรณ ติดขัดเปนบางประการ โดยเฉพาะเรื่องระบบอิเล็คทรอนิคส
ก็ตองเลื่อนออกไป เมื่อเลื่อนออกไปแลวในชวงเวลาดังกลาว เรายังไมมีการเปดตั้งแตวันนั้นจนถึงวันนี้
เรายังไมมีการประชุมรวมกันระหวาง สพร.กับทางเทศบาลวาจะกําหนดเปดใหเขาชมรอบปฐมฤกษได
เมื่อไหร ประจวบเหมาะในชวงเวลาดังกลาว ผมเองไดทําหนังสือขอรับบริจาคสีจากบริษัทสี DULUX
คือสีทาภายนอกทั้งหมดในอาคาร ก็อนุมัติสีมาให ในเมื่อไมมีการเปดในรอบปฐมฤกษ ในชวงดังกลาวก็
เลยตัดสินใจรีบเรงทาสีดังกลาว เพราะวาสีไดสงมอบมาใหแกทางเทศบาลเรียบรอย ชวงนี้ก็อยูใ น
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ระหวา งการดํา เนินการทาสี สีดังกลา วก็เ ปน สีจากการบริจาคของบริษัท สี DULUX เพราะฉะนั้น
ตั้งแตนี้ไป ก็จะกําหนดวันเปดอีกครั้ง แตทั้งนี้ทางเทศบาลรวมกับ สพร. จะตองประชุมหารือ หาขอยุติ
ครับวาแตละสวนสามารถที่จะนําเสนอกับสื่อมวลชนในรอบปฐมฤกษไดเมื่อไหร ก็คงจะตอบคําถามใน
เบื้องตน ไดข นาดนี้ เพราะฉะนั้น ถา ถามถึงความรับ ผิด ชอบ แนน อนครับเทศบาลรวมกับ สพร.เป น
ผูรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว ตั้งแตตนจนจบ ขอบคุณมากครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ ไมสงสัยเหรอครับ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ขอบคุณทานประธาน
อีกครั้ง ก็ไดรับคําตอบที่ครบถวนยาวๆ ก็เปนที่พอใจ ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม
5.1 นายกเทศมนตรีนครลําปางแจงเรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561
– 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 เทศบาลนครลําปาง
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯในที่ประชุม) ในระเบียบวารที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม ขอ 5.1 เรื่อง นายกเทศมนตรีนคร
ลําปางแจงเรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
3/2561 เทศบาลนครลําปาง เชิญ ผูเสนอ
นายสมเกีย รติ อัญ ชนา รองนายกเทศมนตรีน ครลําปาง กราบเรีย นทา นประธานฯ ที่
เคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ใหเปนผูนําเสนอรายงานนี้ตอที่ประชุมสภา
แหงนี้ กระผมขออนุญาตอานประกาศเทศบาลนครลําปาง
ประกาศเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง ใหใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561
เทศบาลนครลําปาง
-------------------------------คณะกรรมการสนับ สนุน การจัด ทํา แผนพัฒ นาเทศบาลนครลํา ปาง ไดจ ัด ทํา แผนพัฒ นา
ทอ งถิ ่น สี่ ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ ม เติ ม /เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ 3/2561 ซึ่ ง ได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลนครลํ า ปางและประชาคมท อ งถิ่ น รั บ ทราบ โดยได รั บ อนุ มั ติ จ าก
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นายกเทศมนตรีน ครลํา ปางเรีย บรอยแลว ทั้งนี้ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาดว ยการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ขอ 22 (3) “ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป”
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว จึงประกาศใหใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 โดยใหมีผลบังคับใชนับแตวนั ที่ไดประกาศ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561
กิตติภูมิ นามวงค
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯในที่ประชุม) มีสมาชิกทานใด มีขอสงสัยหรือไมครับ ไมมีใชไหมครับ ผมถือวาที่ประชุม
รับทราบครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
5.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ)
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ตอไปเปนญัตติที่ 5.2 กอนที่นายกจะแถลง ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของกับการประชุมใหที่ประชุมฯ ทราบกอน เชิญครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรีย นทา นประธานฯ
ที ่เ คารพ และท า นสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปางทุ ก ท า น ผมนายจาตุ ร งค พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.2 ญัตติเรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง วาระที่ 1
(ขั้น รับ หลักการ) กอนที่ทางผูเสนอญัต ติจะไดแ ถลงรายละเอียดงบประมาณตอที่ป ระชุม สภา ผมมี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ รวมทั้งพระราชบัญญัติเทศบาลและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้
นําเรียนแจงตอที่ประชุม เพื่อใชประกอบการพิจารณาของทานสมาชิกฯ ในระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.2
โดยสังเขปดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ขอ 22 ไดกําหนดหลักการไววา ใหใชแผนพัฒนา

23
ขององคก รปกครองส วนทองถิ่น เปนแนวทางในการจัด ทํา งบประมาณ ใหหัว หนาหนวยงานจัด ทํ า
ประมาณการรายรับ และประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงิน
และสถิติตา ง ๆ ของทุกหนวยงาน เพื่อใชป ระกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนา ที่
งบประมาณ และระเบียบดังกลาวในขอ 23 ไดกําหนดไววา ใหเจาหนาที่งบประมาณทําการพิจารณา
ตรวจสอบ วิ เ คราะหแ ละแก ไ ขงบประมาณในชั้น ตน แลว เสนอตอคณะผูบ ริหารทองถิ่ น วรรคสอง
กําหนดวา เมื่อคณะผูบริหารทองถิ่นไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจําป
แลว ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวมและจัดทําเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบ ริหาร
ทองถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผูบริหารทองถิ่นไดนําเสนอตอสภาทองถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แกไขเพิ่มเติมฯ ที่เกี่ยวของกับการพิจารณางบประมาณก็มีอยูในขอ 25 กําหนดไววา ใหองคกร
ปกครองสว นทองถิ่น ใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เปน กรอบในการจัดทํางบประมาณรายจา ยประจํา ป
นอกจากนั้นพระราชบัญญัติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมฯ มาตรา 65 บัญญัติไววา
งบประมาณประจํ าปข องเทศบาลตองตราขึ้น เป น เทศบัญ ญั ติ นอกจากนี้ยั งมีหนั ง สือซั ก ซอม เรื่อ ง
แนวทางการจัดทํางบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองทองถิ่น ตามหนังสือดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ ทาน
ประธานสภาฯ ได นํ า แจ ง ให ส มาชิ ก ได ท ราบแล ว ตามหนั ง สื อ ลงวั น ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561
นอกจากนั้น ก็มีหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 444 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
เรื่อง แนวทางการเขียนคําชี้แจงงบประมาณฯ โครงการของงบประมาณ ฯ รวมทั้งโครงการเกี่ยวกับเรื่อง
คาใชจาย ที่ดิน และสิ่งกอสราง ซึ่งผมก็ไดชี้แจงระเบียบและหลักการสําคัญที่ใชประกอบตรงนี้ใหทราบ
โดยสังเขปแลว จากนี้ไปผมจะไดนําเรียนตอทานประธาน เพื่อใหทางผูบริหารไดแถลงญัตติฯ เปนลําดับ
ตอไปครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญ ฝายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ทานสมาชิก
สภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบั บ นี้ ม าเพื่ อ โปรดนํ า เสนอต อ ที่ป ระชุ ม
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สภาเทศบาลนครลํา ปางในสมัย ประชุ ม นี้ ซึ่ ง ได เ สนอบั น ทึก หลั ก การและเหตุ ผ ลในการเสนอ
ร า งเทศบัญญัติฯ ดังกลาวมาดวยแลว
ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อพิจารณาตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นายกิตติภูมิ นามวงค ผูเสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลนครลําปาง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ตอสภาเทศบาลนครลําปางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาลนครลําปาง จึงขอ
ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลนครลําปาง
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร
จํานวน 1,035,083,655.99 บาท
1.1.2 เงินสะสม
จํานวน 572,753,952.677 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม
จํานวน
259,524,679.99 บาท
1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 3 โครงการ
รวม 26,087,355 บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอ หนี้ผูกพัน จํานวน 44 โครงการ
รวม 104,203,900 บาท
1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 46,789,619.18 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
(1) รายรับจริง จํานวน 715,036,074.70 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
จํานวน
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
จํานวน
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
จํานวน

66,430,052.36
20,413,936.94
12,503,268.21

บาท
บาท
บาท
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หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

จํานวน

0.00

บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

จํานวน

2,092,153.00

บาท

หมวดรายไดจากทุน

จํานวน

380,500.00

บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จํานวน 336,443,273.19

บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน 276,772,891.00

บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 32,168,772.57 บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 393,961,189.60 บาท ประกอบดวย
งบกลาง

จํานวน

88,484,384.53

บาท

งบบุคลากร

จํานวน

180,493,739.05

บาท

งบดําเนินงาน

จํานวน

108,009,772.02

บาท

งบลงทุน

จํานวน

1,969,250.00

บาท

งบรายจายอืน่

จํานวน

40,000.00

บาท

งบเงินอุดหนุน

จํานวน

14,964,044.00

บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวตั ถุประสงค จํานวน 30,265,376.83 บาท
(5) รายจายที่จา ยจากเงินสะสม จํานวน 9,612,685 บาท
(6) รายจายที่จา ยจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0 บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
รายรับจริง

จํานวน

45,509,004.30

บาท

รายจายจริง

จํานวน

26,368,018.80 บาท

กําไรสะสม

จํานวน

19,386,467.71 บาท

กูเงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น ๆ

จํานวน

63,513,090.13 บาท

เงินฝากธนาคาร

จํานวน

2,557.53 บาท

ทรัพยรับจํานํา

จํานวน

203,569,300.00 บาท
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ประเภทกิจการสถานีขนสงผูโดยสาร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
รายรับจริง
รายจายจริง
รายรับสูงกวารายจาย
เงินสะสม
ทุนสํารองเงินสะสม
เงินฝากธนาคาร

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
หลักการ
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 743,100,000 บาท
ประกอบดวย
งบประมาณรายจายทั่วไป แยกเปน
ดาน
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3,185,754.88
2,746,393.07
439,361.81
4,969,017.95
1,962,658.45
7,328,134.52

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดรวม
86,792,130
18,110,000
209,257,910
20,367,980
4,574,080
174,303,680
5,483,540
29,318,800
14,687,990
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แผนงานการพาณิชย
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

6,240,640

งบประมาณรายจายทั่วไปรวมทั้งสิ้น

132,863,250
702,000,000

งบประมาณรายจายเฉพาะการ แยกเปน
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร
งบประมาณรายจายเฉพาะการรวมทั้งสิ้น

ยอดรวม
38,010,000
3,090,000
41,100,000

เหตุผล
เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาเห็นชอบตอไป
----------------------------------------

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 สวนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลําปาง และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดลําปาง
ขอ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอ 2. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 743,100,000 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 702,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน
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ไดดังนี้
แผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม
86,792,130
18,110,000
209,257,910
20,367,980
4,574,080
174,303,680
5,483,540
29,318,800
14,687,990
6,240,640
132,863,250
702,000,000

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 41,100,000 บาท ดังนี้
ขอ 5.1 งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
งบ
ยอดรวม
งบกลาง
8,007,000
งบบุคลากร
2,620,000
งบดําเนินงาน
4,238,100
งบลงทุน
7,900
งบรายจายอื่น
23,137,000
รวมรายจาย
38,010,000
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ขอ 5.2 งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร
งบ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
รวมรายจาย

ยอดรวม
101,600
752,600
2,087,300
148,500
3,090,000

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีนครลําปางปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบ
การเบิก จายเงินของเทศบาล
ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีนครลําปางมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................
(ลงนาม)
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
ตําแหนง นายกเทศมนตรีนครลําปาง
เห็นชอบ
(ลงนาม)
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เมื่อ นายกฯ ไดแ ถลงหรือเสนอญัตติรา งเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจายประจํา ป
พ.ศ. 2562 ตอที่ประชุมแลว กระผมขอเรียนเชิญ ทานเลขานุการสภาไดชี้แจงระเบียบฯ เชิญครับ
นายจาตุร งค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทา นประธานฯ
ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ในระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.2 เรื่องการพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) กอนที่ทานประธานจะใหที่ประชุมไดอภิปราย เพื่อพิจารณากันตอไปนั้น ผมมี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมฯ
ขอ 47 ไดบัญญัติไววา ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระที่ 1 ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นปรึกษาใน
หลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภา
ท อ งถิ่ น ประสงคจ ะอภิป ราย หา มมิใ หล งมติก อ นที ่ส มาชิก สภาทอ งถิ ่น ไดอ ภิป รายในเรื่อ งนั ้น
พอสมควรแลว ก็แ ปลความวา ในการพิจ ารณาวาระที่ 1 นั้น เราพิจ ารณาในเรื่อ งของหลัก การ
และก็ลงมติวาจะรับ หลักการนั้นหรือไม และจะตองมีการอภิปรายกันพอสมควร เมื่อที่ประชุมแหงนี้ได
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รับทราบระเบียบตามที่ผมไดชี้แจงใหทราบแลว ผมก็ขอนําเรียนตอทานประธานฯ เพื่อใหที่ประชุมแหงนี้
ไดพิจารณาอภิปรายเปนลําดับตอไป ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางอภิปราย เชิญครับ
รอยเอกศัก ดิ์ชัย หงษใ จสี สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง เรียนประธานฯ ที่เ คารพ
ผมขอหารือครับ ตามที่ทา นเลขาไดอานวา วิธีก ารจัด ทํา งบประมาณ ขอ 22 ที่ทา นไดอา นใหฟ ง
ครั้งแรกวา ใชขอความวา ในขอที่ 22 วิธีการจัดทํางบประมาณในหมวดที่ 3 วา ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํา
ประมาณการรายรับ และประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและ
สถิติตาง ๆ เพื่อใชประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณฯ ใชหรือไมครับ
ที่ทานอานขอ 22 ครั้งแรก ที่ทานเลขาชี้แจงในที่ประชุม
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ขอโทษครับ ขออนุญาตครับ คุณถามใคร ถามผมหรือถามเลขานุการสภาฯครับ
รอ ยเอกศัก ดิ์ชั ย หงษใ จสี สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลําปาง ถามท านประธานฯ ไปถึ ง
เลขานุการสภาฯ ครับ ในขอที่ 22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ทานชี้แจงครั้งแรกวายังไง ในขอที่ 22 วาไดมีการจัดทํางบประมาณ ทานใชคําวา
ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณรายรับใชไหมครับ คือที่ผมสงสัยมันตองมีการบันทึกการประชุม
ถาทานใชคําวาขอที่ 22 มันยกเลิกดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 ในขอที่ 4 ซึ่งได
บอกวาใหยกเลิกขอความในขอที่ 22 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2541 และใชขอความตอไปนี้แทน คือวาขอที่ 22 ใหใชแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานจัดทําประมาณ
การรายรับและประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติ
ตางๆ ของทุกหนวยงาน เพื่อใชประกอบในการคํานวณขอตั้งงบประมาณตอเจาหนาที่งบประมาณครับ
ที่แกไขขอ 22
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญเลขานุการสภาฯครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอานขอ 22 ของระเบียบ
วิธีการงบประมาณฯ พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิม่ เติมฯ ครับ
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รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ครับ เดี๋ยวจะไดบั นทึก การ
ประชุมไวใหถูกตอง เราใชขอ 22 แตเปนการแกไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 ครับ ขอบคุณครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตครับ กราบเรียน
ทานประธานฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯที่เคารพทุกทานครับ ตามที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดลุกขึ้น
กลาวในทํานองสอบถามทานประธาน เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ผมไดชี้แจงตอที่ประชุมไปเมื่อสักครูนั้น ผมก็ไดกลาวตอที่ประชุมวา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 แลวผมก็ไดชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบขอที่ 22, 23 ขอ 22
ผมก็ไ ดชี้แ จงทานไปแลว ผมก็ใชร ะเบีย บที่แ กไ ขเพิ่ม เติม ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2543 ทา นเขาใจถูก ตอ ง
หรือยังครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เขาใจถูกตองแลว นะครับ ตอไป มีส มาชิก ทานใดจะอภิป ราย เชิญครับ คุณนพดล
ผดุงพงษ
นายนพดล ผดุงพงษ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผมนายนพดล ผดุงพงษ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลนครลําปาง วาระแรก ซึ่งเปนวาระรับหลักการ ตองรับ
หลักการ เปนรายจาย เพื่อที่จะใหผูบริหารเทศบาล นําไปพัฒนาบานเมือง ตามแผนงานแผนพัฒนาของ
เทศบาล ซึ่งไดมีการประชุมกัน ตกลงไว แลวก็เปนเงินจํานวน 700 กวาลาน เปนเทศบาลนคร ซึ่งเงิน
จํานวนนี้ ก็บริหารในลักษณะนี้มาครบวาระแลว ทั้งผูบริหารทานนายกฯกิตติภูมิ นามวงค ขออนุญาต
เอย นาม ถา ผมจะไมพูด เลยมัน ก็ เ ปน วาระที่เ ราจะตองจับ จายใชเ งิน ในการบริหาร เพื่อเปน ทิศ ทาง
เดียวกัน ความจริงนาจะพูดเปน ทิศทางเดีย วกัน ระหวางผูบริหารและก็สภาฯ แตเ ทาที่ฟงดูในตลอด
ระยะเวลา 4 ปที่ผานมา ผมก็มาสังเกตดูสภาฯแหงนี้ ทุกครั้งที่มีการประชุมก็มักจะมีวาระที่ตองซักถาม
ตรวจสอบไปถึงงบประมาณรายจายตาง ๆ ในแตละป ที่ฝายบริหารไดชี้แจงตอสภาฯและก็นําไปใชจาย
เปนสิ่งที่ดีครับ ที่ไดผูบริหารที่มีแนวคิดการพัฒนาบานเมือง อยากจะเห็นเทศบาลนครลําปางของเรา
กา วไปสูทิศทางที่พี่นองประชาชนมีค วามเปนอยูดี กิน ดี สภาพแวดลอมดี มีความสุข แตทําไมครับ
การประชุมแตละครั้ง เราก็มักจะมีความขัดแยงหรือความเห็นไมตรงกัน ตองมีการชี้แจงกัน บางครั้งถึง
ขั้นที่จะตองทาทายกัน สาบานกันตางๆเปนตน ผมอยากจะเห็นเทศบาลกับฝายบริหาร ระหวางผูบริหาร
และสภาฯ ไดทําความเขาใจใหต รงกันซะกอนวาในการที่จะผานวาระแรก ของงบประมาณประจํา ป
พ.ศ.2562 นี้ วาผูบริหารมีความคิดเชนนี้มันดีหรือยัง มีจํานวนเงินไมใชนอย บางโครงการใชเงินเปน
จํานวน สิบลานขึ้นไป เอาไปบริหาร เอาไปทํา แตตลอด 4 ปที่ผานมา ผมรูสึกชักไมแนใจ จะใหบอกวา
ไมไววางใจผูบริหารชุดนี้ก็ วาได เพราะนับ ตั้งแตเขามาบริหารบานเมือง เมื่อ 4 ปที่แลว จนกระทั่ง
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ปจจุบัน ก็ไดความเปนสมาชิกสภาโดยมติของคณะรัฐมนตรี อีก 1 ปแลว กิจการงานตางๆที่ฝายบริหาร
ไดดําเนินการมาตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน จะเห็นงาย ๆ เลยวา ยังมีเงินที่ยังไมไดดําเนินการ 44 โครงการ
เปนจํานวนเงินเทาไหรนี่อาจจะไมมาก แตความเสียหายเกิดขึ้นแลวกับประชาชน ซึ่งจะเปนผูที่ใชบริการ
นั้น มัน เสียหายมากมายนะครับ แทนที่เ ขาจะไดรับ ในสิ่งที่เ ขาตองการ แตละปมีการซักถาม มีก าร
ตรวจสอบ ซึ่งบางครั้งทานก็คิดวาอาจจะไมใชหนาที่ของฝายบริหาร แตถามาพูดในสภาฯแลวมันจําเปน
เราเปนสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เราก็ตองพูด ตองซักถาม ฝายบริหารคิดอยางไร เราไมทราบ
ฉะนั้น นี่ก็คือปญหาวาเราจะตองซักถามวา มันเริ่มอยางไร จะทํายังไง ไปถึงจุด ไหนอยา งไร นี่คือ
รายละเอียด หลายครั้งหลายหน ซึ่งฝายบริหารไดบรรจุวาระหรือจัดทํางบประมาณรายจายแตละป
ก็มักจะไมตรงกัน สลับหมวดสลับหนา สลับอะไรหลาย ๆ อยาง ดูเหมือนจะเปนเกมสอะไรสักอยางให
ฝายสภาฯ ไปคิดไปหามาเอาเอง ตองใชเวลา 7-8 วัน ทานคิดมาเปนป จะใหสภาฯ มาชวยทานดู 7-8 วัน
ถามจริง ๆ อานไมหมดหรอกครับ เราก็จับใจความไดเฉพาะหัวขอใหญๆ ใชเงินเยอะๆ การบริหารตอง
เกี่ยวของและเปนประโยชนตอพี่นองประชาชนหรือไม เพราะเงินสวนนี้ป ระชาชนก็เสียทุกป ชําระให
เทศบาลทุกป เขาก็อยากจะมีความตองการในสิ่งที่เขาใหเทศบาลกลับคืนมาบาง ถาใหยกตัวอยางไปแลว
ฉะนั้นผมอยากใหสภาฯแหงนี้มาพูดคุยตกลงกันระหวางฝายบริหารกับสภาฯ เพื่อจะไดไมเกิดการโตแยง
กั นอีกในอนาคต เพราะตางฝายก็ตางยืนยันวาไดรับฉั นทานุมัติมาจากพี่นองประชาชนเชนเดียวกัน
ฝายบริหารก็ทําไปอีกทางหนึ่ง ฝายที่ติดตามตรวจสอบก็ตองดูแล วามีความถูกตองเที่ยงธรรมหรือไม
คุมคาหรือไมในการใชเงิน ออกไปแตละบาท แตละสตางค ทานประธานครับ ผมวาการที่ฝายสภาฯ
จะซักถาม หรือขอขอเสนอแนะจากทานนายกฯ บางครั้งการพูดก็ ไมใชวาถามมาสั้น ๆ ก็ตอบสั้นๆ อันนี้
บริหารก็งายเกินไป ทานนายกฯ นาจะใชวุฒิภาวะใหมากกวานี้ ตองมีความใจเย็น ไมแสดงอาการหรือ
กิริยาที่ไมเหมาะสม หรือพูดทาทาย อันนี้มันเปนบรรยากาศในที่ประชุมที่ไมดีเอามากๆ ผมไมอยากจะ
เห็นหรือใหมัน เกิด ขึ้นในเทศบาลนครลําปางแหงนี้ ดังนั้น นะครับ งบประมาณที่จัด สรรจะออกเปน
เทศบัญ ญัติใ นจํา นวน 700 กวา ลาน ถา คิด ยอ นหลัง กลับ มาก็ค งจะใกลเ คียงกัน 4,5 ปห ลัง สี่ปที่
ในวาระของทาน เงินจํานวนนี้ ประมาณเกือบสองพันกวาลาน อะไรที่เปนสิ่งที่ใหม อะไรที่เปนสิ่งที่จับ
ตองได ที่เทศบาลไดสรางมาและพี่นองประชาชนไดรับ ไดใชบริการนั้น เราจะไมพูดถึงดานการบริการ
ทั่ วไป เชน ปญ หาไฟดับ ถนนหนทางไมดี น้ํา ทวม ตรงนี้ยัง แกไ ขไมเ สร็จ สิ้น หรือยังไมเ กิด ขึ้นเลยใน
เทศบาล ทานประธานครับ อันนี้ก็อยากจะใหทานชี้แจงและก็เปนอุทาหรณวาทานอยากาวไปขางหนา
โดยที่ขางหลังก็ยังมีรอยปะ รอยปุ รูรั่ว สิ่งที่ไมสวยงาม ขยะ กลิ่นเหม็น แมกระทั่งลําคลอง สาธารณะ
ผมเคยพูด มาตั้งแตเป ดสภาเรื่องน้ํา พุ ที่หนา สถานีรถไฟนครลํา ปาง เดี๋ยวนี้ไมมีใ ครกลาที่จะถายรู ป
เพราะกลิ่น ขับรถผานก็ยังไดกลิ่น ตัวนี้จะตองรีบแกไข สี่ปมาแลวก็ยังเหมือนเดิม นี่จุดเล็กๆ ทานก็ยัง
มองขาม ไปสังเกตไปดูสิ่งที่ใหญกวา หรือขนาดใหญ ๆ งบประมาณเยอะ ๆ ละเลยจุดนี้ไป และอีกอยาง
ตามตรอกตามซอยในเขตเทศบาลนครลําปาง ก็ยังมีถนนหลายเสน ซึ่งยังไมไดปรับปรุง คือไมไดลาด
ยางหรือทําคอนกรีตใหการเดินทางไปมาสะดวก ทานลองไปสังเกตไปติดตามดู ผมจะไมบอกวาที่ไหน
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นะครั บ ที่ ว า ชาวบ า นแต ล ะแห ง ก็ ค งจะมาร อ งเรี ย นกั บ ท า นเป น จํ า นวนมาก แต ก็ ยั ง ไม ไ ด รั บ การ
ดําเนินการแกไข จุดนี่แหละครับ ก็อยากจะใหทานชวยพิจารณาอยางเรงดวนดวย ฉะนั้นการที่ผมขึ้นมา
อภิปรายในการเสนองบประมาณในวันนี้ ก็เพื่อเปนการเตือนสิ่งที่นายก ที่ผูบริหารทําอยู ซึ่งยังไมแลว
เสร็จหรือ กํา ลังจะเสร็จ หรือกําลัง จะดํา เนิน การ ผมวาหลัง จากงบประมาณครั้ง นี้ ยังไงก็ตองผา น
โดยเสียงสวนตัวผมแลว ผมคิดวายังไงก็ตองผาน แตยังไงก็ตองขอพูดอะไรคือสิ่งที่เราควรเสนอแนะให
ทางฝายผูบริหารไดระมัดระวังและดําเนินการไปในทางที่ถูกตอง ทานประธานครับ รางเทศบัญญัตินี้
ก็คงใชเวลารางรวมกับคาใชจาย ในแตละหมูแตละหมวด ตามแผนงานที่เสนอมา ผานคณะกรรมการ
แผนพัฒนาเทศบาลในแตละป ซึ่งบางแผนอาจจะตองใชระยะเวลา หรือตองขอประชามติ ผมวาบางแผน
ที่ มี ปญ หาก็ แ บบว า อาจจะไม มี ก ารประชามติ หรื อ อาจจะมี ก ารจั ด ประชุ ม เพี ย งเล็ ก ๆ แล ว ก็ ส รุ ป
ประชามติไ ป อัน นี้ป ระชาชนก็ฝ ากมา ยกตัว อยา งเช น ถนนดวงรั ต น ทา นก็ไ ดป ระชุม และรวบรวม
ประชามติ โดยประชาชนกี่รอยกี่คนก็ไมทราบ ดังนั้นก็เปนปญหาตอไปในอนาคต เรื่องกฎหมายอะไร
ตางๆที่ทานพูดมา ขอใหดําเนินการไป มันก็ตองดําเนินการแนครับ ซึ่งฝายตรวจสอบฝายอะไรซึ่งไมใช
พวกผม พวกผมเพียงติดตาม ทวงถาม ตามความตองการของพี่นองประชาชน ฉะนั้นเมื่อทานทําถูกทาง
ถู ก ที่ แ ละถู ก ต อ ง ทา นก็ ไ ม ต องกลั ว ที่ ผ มกลั ว คือ ว า ท า นบอกว า ถ า มี ป ญ หาขึ้ น มาเทศบาลจะต อ ง
รับผิดชอบ แตก็ดีใจที่ทานพูดวา สมาชิกสภาไมตองรับผิดชอบ ขอบคุณครับทานประธาน
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย เชิญครับ คุณณัฐธนวัฒน ปญญาพันธ
นายณัฐ ธนวัฒน ปญญาพันธ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานฯ ที่เคารพ
ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผม นายณัฐธนวัฒน ปญญาพันธ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ขออนุญาตใชเวลาเพียงเล็กนอยในการอภิปราย เรื่องรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2562 ตองขออนุญ าตเอยนามทานสมาชิกสภา ทานนพดล ผดุงพงษ ที่กลาวเมื่อสักครู
ผมเห็นดวยนะครับที่ทานกลาววา เรานาจะมีทิศทางเดียวกันในการบริหาร ไมวาจะเปนคณะผูบริหาร
โดยทาน ดร.กิต ติภูมิ นามวงค คณะผูบ ริหาร และสมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง เพื่ออะไรรูไหม
เพื่อประชาชน สูงสุดแกประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง สิ่งที่ผมมองเห็นมาตลอดในระยะเวลาสี่ป
บริหาร ของฝายบริหาร โดยทาน ดร.กิตติภูมิ นามวงค ผมเชื่อโดยสุจริตใจครับวา การบริหารของทาน
พรอมดวยคณะผูบริหารบางสิ่งบางอยางเปนไปตามแผน อาจจะเจออุปสรรค ปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ
อยางเชนโครงการ 100 กวาโครงการที่ทานไดนําเสนอและสรางขึ้นมาเพื่อเทศบาลตลอดระยะเวลา
บริหารของทาน แตเหลือแค 44 โครงการ ที่ยังไมแลวเสร็จตามเปาหมาย อาจจะเจออุปสรรคปญหา
แตสิ่งหนึ่งประการใดก็ตาม สิ่งที่ผมเห็นในปงบประมาณที่ผานมา ไมวาจะปงบประมาณกอนหนานี้
หรือวาในแผนรางเทศบัญญัติงบประมาณที่กําลังจะเขาสูสภาเพื่อรับ หลักการตรงนี้ สิ่งที่ผมเห็นการ
เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนที่สุดคือ เรื่องศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กอนหนาที่ทานนายกเทศมนตรีนคร
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ลําปาง โดย ดร.กิตติภูมิ นามวงค พรอมคณะผูบริหารเขามา ผมไมเคยเห็นงานประเพณีสงกรานต
ที่จัดอยางยิ่งใหญเกิดขึ้นมากอน ผมไมเคยเห็นงานประเพณีวันลอยกระทง ตั้งแตเดิมที่ผมเปนเด็ก ผมจะ
มานั่งรอดูชมขบวนอยู ไมหนาวัดบุญวาทยวิหาร ก็แถวๆมุมหางเสรี จะเห็นขบวนที่อลังการมาก สิ่งที่
เห็ น การเปลี่ ย นแปลงก็ คื อ ตั้ ง แต ท า นนายกฯ กิ ต ติ ภู มิ นามวงค เข า มาเป น นายกเทศมนตรี
มี ศิลปวัฒนธรรมประเพณี เปนงานวันปใหม ตอนรับปใหม งานสงกรานต ลอยกระทง ซึ่งลวนแลวแต
เปนงานประเพณีที่อลังการที่ทําใหเปนหนึ่งในแผนของการทองเที่ยวของจังหวัดลําปางและเกิดขึ้นมาได
จริ ง ๆ ตั้ ง แต ท า นมานั่ ง เป น นายกฯ พร อ มทั้ ง คณะผู บ ริ ห ารจนถึ ง ป จ จุ บั น นี้ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ผ มเห็ น การ
เปลี่ยนแปลงอีกอยางหนึ่งก็คือ มิวเซียมลําปาง ศาลเจาพอหลักเมือง ทอระบายน้ําจากหาแยกประตูชัย
มาถึงแมน้ําวัง เพื่อลดการสะสมของมวลน้ํา และใหระบายน้ําไดเร็วขึ้น เราเห็นไดอยางชัดเจน อาจจะไม
เสร็จสิ้นตามอยางที่เราตั้งใจ เพราะกระบวนการก็บอกวา ความแนนอนคือความไมแนนอน การสราง
อะไรสักอยางมันขึ้นอยูตามแผน มันอาจจะไมเปนตามแผนก็จริง แตสิ่งที่มันเกิดขึ้น มันเริ่มเกิดมันเริ่ม
เห็ น เป น รู ป ธรรม มัน ไม ไ ดว าดอยู บ นวิ ม านและเป น นามธรรมขึ้น มา แลว จะทํา มิ ว เซี ย มลํา ปาง
ทํ า ศาลหลั ก เมือ ง จะทํา ใหพ อแมพี่ นอ งลํา ปางอยูดี กิน ดีไ ด บางสิ่ง บางอยา งมัน อาจจะเป น ไปตาม
เปาหมายของเรา บางครั้งเรายกตัวอยาง อยางเชนเราขับรถจากลําปางไปเชีย งใหม ใชเ วลาไมเ กิน
1 ชั่วโมง เราก็คิดวาวันนี้เรามีธุระที่เชียงใหมตองใชเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมงแนนอน แตบังเอิญระหวางทาง
เราไปเจออุบัติเหตุรถติด เราอาจจะใชเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ในการเดินทางก็เปนไปได นี่ผมยกตัวอยาง
อุปมาอุปมัย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็นในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 ที่กําลังจะ
เขาสูสภาแหงนี้ ไมนาเชื่อวาถนนหนทางในเขตเทศบาลนครลําปางของเรา บางเสนเปนดินลูกรัง บางเสน
เราไมเคยเจอเลย แตพอลงพื้นที่ บอกทานนายกฯ ทานนายกฯ ลงพื้นที่กับสมาชิกสภาฯ เกือบครบทุก
เขต แลวถนน 40 กวาเสน เพื่อพอแมพี่นองในเขตเทศบาลนครลําปางทั้งหมด 43 ชุมชน ครบทั้งหมด
4 เขต มีถนนตรอกซอกซอยเล็ก ๆ นอย ๆ อยูในแผนงบประมาณรายจายปนี้เปนที่เรียบรอย ผมเชื่อมั่นวา
ประโยชนสูงสุดตามหลักแผนนโยบายเพื่อสาธารณะหรือ Public Policy ขององคการบริหารสวนทองถิ่น
ไดคิด ไดทํ า เพื่ อพอ แมพี่ นองในเขตเทศบาลนครลํา ปางก็ค งจะไดรับ ประโยชน อยา งสูง สุ ด คนที่ไ ด
ประโยชน ก็ คื อ คนในเขตเทศบาลนครลํา ปาง คนที่ ภู มิ ใ จที่ สุ ด นั่ น ก็ คื อ คณะผู บ ริ ห าร นํา โดย
ทา นดร.กิต ติภูมิ นามวงค พรอ มทั้ง สมาชิก สภาผูท รงเกีย รติทั้งหมด ที่อยูใ นสภาแหงนี้ ผมเชื่อวา
ถา ถนนทุกเสนไดดําเนินการสรางแลวเสร็จในปงบประมาณนี้ เชื่ออยางแนนอนวาเราทุกคนที่นั่งอยูใน
สภานี้จะไดรับคําชมจากพอแมพี่นองในเขตเทศบาลนครลําปางอยางแนนอน แลวมันไมใชแตเพียงถนน
40 กวาสาย 40 กวาเสนทั้งเล็กทั้งนอย ทั้งนอยทั้งใหญ ถนนที่พังก็ไปซอม ถนนที่ยังไมมีการลาดยาง
หรือไมมีทอระบายน้ํา ก็เกิดขึ้นแลวในงบประมาณรายจายปนี้ ไมใชแคสาธารณูปโภคแคนี้ ในสวนเรื่อง
การศึกษา ความมั่นคง ดานชุมชน สังคม ทานใหความสนใจโดยตลอด ผมเชื่อมั่นวาการบริหาร โดยการ
นํา ของท า น ดร.กิ ต ติ ภูมิ นามวงค ถ า ทํา ตามแผนนี้ก็ ค งจะทํา ให พ อ แมพี่ นอ งในเขตเทศบาล
นครลํา ปางคงจะไดรับประโยชนอยางสูงสุด ผมนายณัฐธนวัฒน ปญญาพันธ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
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ลํา ปาง เห็ น ด ว ยกั บ ร า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํา ป 2562 ซึ่ ง เป น การนํา ของ
ท า น ดร.กิ ต ติ ภูมิ นามวงค ขอบคุณมากครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย เชิญครับ นายสมบูรณ คุรุภากรณ
นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผมนายสมบูร ณ คุรุภ ากรณ สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง ทานผูเ ปน ประธาน งบประมาณ
รายจายประจําป 2562 ทั้งหมดก็เจ็ดรอยกวาลานบาท ก็มีโครงการตามแผนงานตาง ๆ มากมาย ผมก็มี
ขอสังเกตอยูหลายโครงการ ในรายละเอียดหลายอยาง ๆ แตกอนอื่นที่จะพูดถึงโครงการตาง ๆ ที่เปน
ขอสังเกต ผมก็มีความหวงใย มีความกังวลใจ เนื่องจากวา ในหลายๆปที่ผานมา นายกเทศมนตรีไ ด
บริหารงานที่ไมคอยไดบรรลุตามแผนเทาไหร อยางเชนที่ทานไดแถลงมา มีอยู 2 เรื่อง ก็คืออยางแรก
โครงการที่กอหนี้ผูกพันแตไมไดเบิกจายมี 3 โครงการ มีเงินอยูยี่สิบหกลานบาท อันที่ 2 โครงการที่กัน
เงิ น ไว โ ดยไม ไ ด ก อ หนี้ ผู ก พั น อี ก 44 โครงการ เป น เงิ น กว า หนึ่ ง ร อ ยกว า ล า นบาท นี่ ก็ แ สดงถึ ง
ประสิทธิภาพความสามารถที่จะบริหารงานใหจบ ใหแลวเสร็จตามแผนงาน ดังนั้น การที่ปนี้ ป 2562
จะมีโครงการออกไปอีกเยอะแยะมากมาย ผมก็ขอเรียนตอทานผูเปนประธานผานไปยังทานนายกฯ
วาอยากจะใหเพิ่มฝมือ เพิ่มความสามารถในการทํางานใหมากกวาเดิม อยาใหมีโครงการที่ตกคางสะสม
มาเหมือนกับที่ผา นมา ในสวนที่โครงการที่ผมไดดูมา ในสวนที่ผมจะหยิบยกมาอภิปรายในนี้ สวนมากก็
เปนเรื่องของงานกอสราง ในหมวดที่ดินและสิ่งกอสรางก็จะเปนเรื่องของงบประมาณกอสรางซุมประตู
2 แหง ซึ่งโครงการนี้ใชเงินคอนขางเยอะ แตละแหงก็ประมาณสามลานกวาบาท ผมไมคอยเห็นดวยกับ
โครงการนี้เนื่องจากวา 1.ดูแลววาแพง 2.ความจําเปนก็ไมเทาไหร ซุมประตูนี้จะวาไปแลวของกรมทาง
หลวงที่เราเขาเมืองมาก็พอมีประชาสัมพันธอยูพอสมควรแลว นอกจากนี้นะครับ เงินสามลานกวาบาท
มีแ ตตั ว เลขกลม ๆ ไมมี แ บบ แบบไม มีใ หดู ว า คุณ ตั้ง ราคามา ผมขอยกตัวอยา ง ในเล ม สี ช มพู เช น
โครงการกอสรางซุมประตูเมืองบริเวณถนนพหลโยธิน บริเวณหนาหองสมุดประชาชนลําปาง ยอดเงิน
ประมาณสามลานสี่หมื่นกวาบาท มีตัวเลขกลม ๆ อยู 5 เรื่อง ลวนแตเปนตัวเลขสูง ๆ ทั้งนั้น อยางเชน
กอสรางเสาโครงผนังซุมประตู 1 งาน แปดแสนบาท งานตกแตงซุม 2 ดาน ความยาว 20 เมตร อันนี้ก็
เปนเงินหนึ่งลานบาท ผมก็ไมอานทุกรายการนะครับ เดี๋ยวจะเสียเวลา ก็รวมทั้งสิ้นสามลานกวาบาท ซึ่ง
การประมาณการตัวนี้ออกมาโดยที่ไมมีแบบ ผมก็ไมรูวาทําไมถึงมโน หรือจินตนาการวาไดตัวเลขขนาด
นี้นะครับ ซึ่งผมไมสามารถที่จะยอมรับโครงการแบบนี้ไดครับ ก็อยากจะขอใหทางฝายบริหารไปทบทวน
และอีกประการหนึ่ง ถาหากอยากจะทํางานตัวนี้จริง ๆ เรามีซุมประตูทางเขาบริเวณหนาโรงแรมเวียง
ทอง ตรงนั้นคุณทําใหเปนตัวอยางเลย ผมดูแลวโครงสรางก็นาจะเปนแบบนั้น ตัวโครงสรางนาจะไม
แตกตางกัน แตถาอยากจะแสดงฝมือ เมื่อสักครูพูดถึงฝมือทานนายกฯ คราวนี้ลองแสดงฝมือใหเห็นเปน
รูป ธรรม คุณตกแตงตัว นั้นใหเปนตัวอยาง ถาจะเอาอีก 2 โครงการ อีก 2 ซุม จะออกมาหนาตาเปน
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ยังไง ถาออกมาดี คุมคา ก็สามารถกระทําได สําหรับโครงการตอไปนะครับ ก็คือในเรื่องของการทํางาน
ถนนลาดยาง ทํ าถนน ค.ส.ล. ผมก็ เ ห็น ดว ย เนื่ อ งจากวา สิ่ ง เหล านี้ เ ป น ประโยชนที่ พี่น องประชาชน
สามารถจะใชประโยชนและก็สัมผัสได เพียงแตวามีรายการอยูรายการหนึ่งที่ผมเคยอภิปรายไปแลว
เรื่องของการทําถนน จะมีบอพักเขามาเกี่ย วของ แลวบอพัก ที่ผมตั้งขอ สังเกตก็คือบอพัก ที่มีฝาเป น
เหล็กหลอ ผมดูแลวมูลคาชุดหนึ่ง แปดพันถึงเกาพันบาท ทั้งหมดมีอยูกวา 500 ชุด ก็เปนเงินอยู สี่ลาน
ถึงหาลานบาท ฝาบอพักนี้สวยก็จริง แตผมอยากใหทําในถนนเสนหลัก หรือถนนที่เปนแหลงทองเที่ยว
คนไปเห็นไปดูกันเยอะก็เอาตัวนั้นก็ไมเปนไร สําหรับในซอกในซอย ถาเราประหยัดได เราก็เปลี่ยนแปลง
ฝาใหเปนฝาแบบเดิมที่เราเคยทํามากอน ฝาคอนกรีต ฝาเหล็กอะไรก็วากันไป เราเอาเงินที่ประหยัดตัว
นี้ เราก็จะสามารถที่จะนํามาทําถนน ทําทอในซอยอื่น ๆ ที่เมื่อสักครูสมาชิกสภาก็ไดพูดมาแลว มีหลาย
แหงที่เปนลูกรัง ตัวนี้ เงินที่เราใชจายอยางไมคุมคา เอาตัดไปทําโครงการนั้นไดอีก เงินสี่ลานนี้ก็คงจะได
อีกประมาณอยางต่ําก็ 3-4 เสน ก็ขอฝากไวนะครับ นอกจากนี้ ผมก็พบวา ในรายการ รายละเอียด
ประมาณราคาในสวนของถนนก็มีราคาตอหนวยไมเทากัน ราคาตอหนวยของแอสฟลทติค ที่ทําในถนน
ในซอย ราคาก็คือ 225 บาท แตราคาทํา แอสฟล ทติค ในสวนสาธารณะเทศบาล 7 ตารางเมตรถึง
400 บาท ผมก็ยังแปลกใจวาการทําแอสฟลทติคเหมือนกันทําไมราคานถึงแตกตางกัน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในสนามเทศบาล 7 พื้นที่ตั้งหลายพันตารางเมตร ซึ่งก็ทําใหมีสวนตางเยอะเลยครับ ผมก็ขอใหฝาย
บริหาร ถาทราบแลวก็ชี้แจงไดวามันหนากวาหรือยังไงก็บอกผมดวยครับ เพราะวาเราตองพยายามทํา
ใหประหยัดงบประมาณ สําหรับประการถัดมาก็คือ เรื่องการประหยัด โดยเฉพาะอยางยิ่งงานตกแตง
หาราคากลาง หารายละเอีย ดที่ชัด เจนไมคอยมี เพราะฉะนั้น ในรายการประมาณเรื่องเกี่ยวกั บ งาน
ตกแตงสถานที่ อยางเชนสะพานชางเผือก ผมเห็นมีอยูรายการหนึ่ง คาตกแตงหาแสนบาท ก็ไมมีแบบ
เหมือนกัน ผมก็ไมรูวาถาเราไมมีแบบแลว เราจะรูจะคิดราคาออกมาไดยังไง ก็ขอฝากไวดวย วาผม
สมาชิกสภาหวงใยตัวนี้ ก็ยังมีอีกโครงการที่เปนประโยชนที่ฝายบริหารควรจะทําตอ อยางเชนเรื่องของ
โครงการบําบัดน้ําเสียที่ทอระบายน้ําที่ทานไปนําเสนอที่ทําเนียบรัฐบาลและก็ไดรับรางวัลมา ผมก็ไมเห็น
ปรากฏในรายการงบประมาณนี้ โครงการนี้เปนโครงการที่ดี ควรจะทําตอ ดีอยางไร 1.ไดรับรางวัลมา
แสดงวาดีแนนอน 2.ที่เราไปเห็นมาดวยตาก็คือสามารถบําบัดน้ําเสียไดจริง จากน้ําดํา ๆ ออกมาเปน
น้ําใส 3.ราคาประหยัด ผมก็อยากจะใหเพิ่มเติมตัวนี้เขาไปในโครงการ อยาไปทําโครงการที่พูดงาย ๆ
ก็คือ ไดหนาไดตาแตวาเงินนอยไมอยากทํา ไปคิดทําโครงการสองรอยลานถึงสามรอยลานบาท ตัวนี้ทํา
ใหพี่นองประชาชนเขาอาจจะสงสัยได นี่แหละครับ หลาย ๆ โครงการผมก็ไดคิดวาเปนขอสังเกต เวลา
ผมพบเห็นอะไรที่ไมถูกตอง ก็มาอภิปราย มาตรวจสอบ ถาผมจะนิ่งเฉย ไมทําอะไรเลย ก็เปนการละเลย
ตอหนาที่ แลวก็คลาย ๆ กับการเนรคุณตอเทศบาล เทศบาลไดใหคาตอบแทนเราทุกเดือน เพื่อที่ให
เรามาทําหนาที่ตรวจสอบ ผมก็อภิปรายไปตามหนาที่ ก็ขอฝากเพื่อน ๆ สมาชิกสภาชวยกันตรวจสอบ
ดว ย ขอพอแคนี้ก อ นครั บ เดี๋ ย วจะฟ งคํา ชี้แ จงของฝ ายบริห าร แล วก็ อาจจะมีคํ าอภิป รายเพิ่ มเติ ม
ขอขอบคุณครับ ทานผูเปนประธาน
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จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกครับ เชิญ นายสมหมาย พงษไพบูลย
นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานฯ ที่เคารพ ตอนนี้
เลยเวลาพักเที่ยงมา 15 นาทีแลว ผมขอเสนอพักรับประทานอาหารกลางวัน เพราะวาบางทานก็มีโรค
ประจําตัว ที่ตองทานยาครับทานประธาน
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ผมอยากจะใหอภิปรายใหหมดครับ ทนเอาหนอย ไมเกินเที่ยงครึ่ง หรือจะพักเลยหรือ
จะมีใครอภิปรายตอนนีอ้ ีกหรือไมครับ เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทยวัฒนา วานิช สุข สมบัติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ขอบพระคุณท า น
ประธาน ผมไมไดจะขออภิปราย แตจะขอสนับสนุนสมาชิกสภาวา ขอใหทานสั่งพักการประชุมชั่วคราว
เพื่อรับ ประทานอาหารกลางวันจะดีก วาครับ เพราะการอภิปรายตอไปคงจะตองยืด ยาวพอสมควร
ในทางที่ดีแลวในการอภิปรายจบลง ฝายบริหารก็ควรไดตอบคําถามของผูอภิปรายแตละทานดวย จะได
เกิดประโยชนอยางสูงสุด ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ในเมื่อสมาชิกตองการ ผมก็จะขอพัก การประชุมเพื่อรับ ประทานอาหารกลางวั น
ขณะนี้ เวลา 12.15 นาที เราจะเริ่มการประชุมอีกครั้งในเวลา 13.15 นาที เชิญครับ
พักการประชุม เวลา 12.15 น.
เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เมื่อครบองคประชุมแลวผมก็ขอดําเนินการประชุมตอครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย
เชิญครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิต ต สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรีย นทานประธานฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้เปนวันสําคัญของสภา
ของเราครับท านประธาน ผานวาระแรกของงบประมาณรายจายประจําป 2562 กอนอื่นผมตองขอ
ชมเชยชื่ น ชมกองคลั ง ของเราที่ ไ ด รั บ รางวั ล เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสาขาบริ ก ารของภาครั ฐ จาก
คณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการการบริห ารจัด การดา นการจัด เก็บ ภาษีซึ่ง เปน เลิศ เมื่อวัน ที่
10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผูอํานวยการกองคลังและเจาหนาที่กองคลังทุกทานผมขอชมเชยและชื่นชมเปน
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อยางมากผูบริหารชุดนี้ในระบบกองคลังของเราก็เปนปกแผน ดวยเงินฝากเปนพันกวาลานบาทและเงิน
สะสม ห า ร อ ยกว า ล า นบาท ผมขอชื่ น ชมนะครั บ ต อ ไปผมจะอภิ ป ราย ขอตั้ ง ข อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ
งบประมาณรายจายนิดหนอยครับ คือผมขอตั้งขอสังเกตเพื่อเปนประโยชนตอผูเสนอญัตติ ถามีราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายดูตามหนังสือนะครับ ที่ผมตั้งขอสังเกต หนา 2-235 โครงการปรับปรุง
สะพานชางเผือก และโครงการปรับปรุงสะพานพัฒนาภาคเหนือทั้งสองโครงการผมอยากจะเรียนถามผู
เสนอญัตติงบประมาณรายจายนี้วา สะพานทั้งสองสะพานนี้เ ปนสมบัติหรือทรัพยสิน ของเราหรือไม
หรือเราขึ้นทะเบียนเปนทรัพยสินของเราหรือไม ถาไมเปน เราขออนุญาตจากผูที่มีหนาที่หรือวาเจาของ
พื้นที่หรือยัง อาจจะเปนของจังหวัดหรือกรมเจาทา ผมก็อยากใหทางผูเสนอญัตติหรือทางฝายบริหาร
ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่ไดทําเรื่องขออนุญาตไปทางเจาของที่แทจริงหรือยัง หนา 2-227 ผมเจอเรื่องไหน
ผมก็ พูดเรื่องนั้นกอนนะครับ โครงการเกี่ยวกั บโครงการกอสรา งซุมประตูเ มืองถนนพหลโยธินแยก
บริเวณนากวม 3,627,000 บาท (สามลานหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) และโครงการกอสรางซุม
ประตูเมืองถนนพหลโยธินหนาหอสมุดประชาชนลําปาง จํานวนเงิน 3,042,000 บาท (สามลานสี่หมื่น
สองพันบาทถวน) ผมเห็นดวยนะครับซุมประตูเมืองเปนประตูสูจังหวัด เปนหนาเปนตาของจังหวัดเรา
แตผ มอยากจะถามใหขอ สัง เกตวา พื้น ที่ต รงนี้เ ปน ของทางหลวงหรือวา เปน เขตดูแ ลรับ ผิดชอบอยู
เปน ทางหลวงแผนดินหรือเปลาตองขออนุญาตเขาไหม หรือยังไง ผมขอตั้งขอสังเกตไว หนา 2-205
เงินอุดหนุนชุมชน 43 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาทเปนเงิน 860,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถวน)
ผมอยากจะเรียนถามอยากจะตั้งขอสังเกตวาผูเสนอญัตติมันเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนโครงการ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 หรือไม คือเทาที่ผมศึกษามา
การที่เ ราจะใหเ งิน อุด หนุน ตอชุม ชนหรือ หรือหนวยงานอื่น เราทํา ได แตมีขอสัง เกตบางประการคือ
ถาเราใหเงินอุดหนุนชุมชน เขาจะตองมีเงินงบประมาณบางสวนที่เอามาสมทบกับเงินอุดหนุนที่เราจะให
ไปหรือไม ผมอยากจะใหดูเรื่องนี้ดวยนะครับ หนา 2 - 284 เงินสํารองจายเพื่อเปนเงินสํารองจายใน
กรณีที่จําเปน ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย วา ดว ยวิธีการงบประมาณขององคก รปกครอง
สวนทองถิ่นจํานวนสองลานบาทผมเห็นตั้งมาทุก ป ผมก็อยากจะทราบรายละเอียดวามีก ารนําเงิน
ออกไปใชบางไหม ผมเห็นตั้งทุกป เอาสามปหลังมาใหดูหนอย โครงการอื่น ๆ ก็ไมมีอะไร ก็คงตองรอดู
วาเพื่อนสมาชิกยื่นแปรหรือไม ผมก็มีเทานี้ครับ ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายสัน ติ เขี ย วอุ ไ ร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ผมขออนุ ญาตอภิ ป รายและเสนอ
ขอสังเกตในการเสนอรางงบประมาณรายจาย ประจําปพ.ศ. 2562 เพื่อใหทานประธานไดกราบเรียนไป
ยังทานผูบริหารเพื่อพิจารณาวา สิ่งที่ผมจะอภิป รายและนําเสนอนี้จะเปนประโยชน ในการปรั บปรุง
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งบประมาณ หรือไมอยางไร กอนที่จะไปถึงขอเสนอทั้งหลายผมอยากจะอภิปรายในภาพรวมกอนวา
งบประมาณที่เสนอมาในป 2562 นี้เทาที่ดูโครงการจากเอกสาร ก็เปนปกติวิสัยที่จะตองทํา ยังไมมี
อะไรที่นาทาทายและตื่นเตน จากดูงบประมาณป 2561 ที่ผานมาที่ ไดตั้งงบประมาณไว หกรอยเจ็ดสิบ
กว า ล า นบาท ป นี้ ที่ ตั้ ง ไว เ จ็ ด ร อ ยสองล า นบาท ถ า ดู ตั ว เลขก็ อ าจจะเพิ่ ม ไม ม าก เพิ่ ม ประมาณ
31,000,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานบาทถวน) สูงกวาปที่แลว ถาคิดเปนเปอรเซ็นตก็ 4% กวาไมถึง 5%
แตผลการดําเนินงานผมไปดูตามที่ทานฝายบริหารไดไปนําเสนอมาก็จากการที่ดูตัวเลขสรุปสถานการณ
คลังในป 2561 ที่ผานมาจนถึง 31 กรกฎาคม 2561 ถาดูตามตัวเลขงบประมาณ ถาเปนธุรกิจก็ทํากําไร
เราตั้งงบประมาณไวปที่แลวในป 2561 นี้ หกรอยเจ็ดสิบลานบาท ปนี้เราไดรายรับซึ่งมากพอสมควรถึง
เจ็ดรอยสิบหาลานบาท ถาดูในทางธุรกิจ ก็ถือวาเราทํากําไรได แตมีขอสังเกตหนึ่ง เมื่อรายไดที่เรา
ไดรับ เพิ่ม มาจากป 2561 เพิ่มขึ้นถึง 44 ลา นบาท มาจากตัวภาษีจัดสรรตามตัวเลขที่นําเสนอมานี้
สามรอยกวาลานที่เราตั้งประมานไว สองรอยกวาลานก็เพิ่มมาจากสวนนี้ตั้ง เจ็ดสิบกวาลานถาเปนภาษี
จัดสรร ในรายละเอียดผมไมพูดถึง ถาดูตามตัวเลขยอดกําไรที่เราไดมาก็คือในสวนภาษีจัดสรร แตเรา
ลงไปดูรายไดจัดเก็บปทแี่ ลวเราตั้งไว รอยกวาลาน แต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทําไมรายไดจัดเก็บไมถึง
ยังขาดไป 11,000,000 บาท (สิบเอ็ ดลานบาทถวน) เพราะฉะนั้นถาเรามองในเรื่องของตัวเลขกอน
ภาพรวมวาตัวเลขนี้จะสื่ออะไรไดบาง แลวเงินอุดหนุนตามที่เสนอมานี้ก็หายไปอีก สิบเจ็ดลานบาทแต
ตัวเลขภาพรวมไดสูงขึ้นเพราะวา ไดภาษีจัดสรรมากขึ้น เพราะฉะนั้นถาดูทางธุรกิจ ถือวากําไร แต
รายงานนี้ มีรายการที่คางจาย ที่ยังไมไดทําหรือวากอหนี้ผูกพันอีก รอยกวาลานบาทถาเรามองตัวเลข
ถือวาใชเงินไมเปน แตอาจจะมีเวลาถึงสิ้นเดือนหนาก็นาจะใชทันหรือไม แตถาผลสัมฤทธิ์การทํากําไรดี
แตใชเงินไมเปนเพราะฉะนั้นเงินยังเหลือ ที่จะใชอีกเยอะคาใชจายเรายังจายไมเต็มที่ เรามาดูวาป 2562
ที่เราตั้งไว 702,000,000 บาท (เจ็ดรอยสองลานบาทถวน) ในภาพรวมที่เสนอโครงการมา ในสวนตัว
ผมไมขัด ของ แตที่มีขอ สัง เกตงบประมาณที่เ สนอมาเปนคาใชจา ยประจํา ซึ่งเปนคา ใชจายที่เ ป นตน
ทุ นเดิมที่เราจะตองใชจายเยอะอยูแลวเนื่องจากวา เปนเทศบาลขนาดใหญมีบุคลากรมากคาใชจาย
ประจําเยอะพอสมควรถาเราคิดเปนอัตราสวนเปอรเซ็นตในสวนคาใชจายประจําคอนขางสูง ก็จะเหลือ
งบพัฒนา ที่มีไ มมากจาก เจ็ดรอยสองลานบาทเพราะฉะนั้นที่มีไมม ากนัก นี้ ผมก็ยังอยากจะใหมีใช
ประโยชนไดคุมคาสูงสุด จากที่ดูโครงการมาทั้งหมดโดยสวนใหญเปนเรื่องของการปรับปรุงฯ เปนสวน
ใหญ แตก็เปนสิ่งสําคัญเพราะวาเทาที่สังเกตดู ก็ชํารุดทรุดโทรมเยอะแยะมากมายประกอบกับเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปางเองที่จะตองเปนจังหวัดในเรื่องของการทองเที่ยวที่ทางรัฐบาลสงเสริมสนับสนุนให
เปนเรื่องของการทองเที่ยวเทศบาลนครลําปางในฐานะที่อยูในกลุมจังหวัดนี้ ก็คงจะตองทํานโยบายใน
การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ ใหสอดคลองกับเรื่องของการทองเที่ยวไปดวย ก็เปนสิ่งจําเปน แตผมมีสิ่ง
หนึ่งที่ผมดูในโครงการตาง ๆ แลว คิดวานาจะเปนประโยชนที่เรานาจะสามารถทําไดในเรื่องของการ
พัฒนาดานคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง สิ่งที่เสนอมาในรางงบประมาณนี้ยังมี
ไมมาก หรือมีก็จะเปนงานประจําหรืองบอุดหนุนโดยสวนใหญที่เปนนโยบายมาจากทางภาครัฐบาลแต
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ในเรื่องของนวัตกรรมของเราเองที่จะใชงบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่ยังไมคอย
เห็น จะเห็นก็มีในเรื่องของนันทนาการสําหรับชาวบานผมคิดวาทํามาพอดีแลวในหลายปแลว แตสิ่ง
หนึ่ ง ที่ อ ยากจะเห็ น ชัด ๆ ว า อะไรที่ เ ป น ในเรื่อ งของนวั ต กรรมของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให เ ป น
ประโยชน ทุกทานคงจะทราบดีนะครับวาปจจุบันนี้ประเทศไทยเราถูกประกาศวาเปนสังคมแหงผูสูงวัย
อยางสมบูรณ ผมอยากจะใหทานชวยดูขอมูลเหลานี้ที่ผมจะนําเสนอแลวเอาไปพิจารณาดูสิวาเราจะทํา
อะไรไดบางในปหนาปตอไปจนถึงป 2564 ที่จะเปน สั งคมผูสู งอายุ มากกวาสมบู รณคือเต็ มที่ จะมี
ผูสูงอายุม ากในอัต ราสวนถึง 120 ในสังคมของเรามีขอมูล สถิติวา ผูสูงวัย พ.ศ. 2556 ที่ผา นมานี้
เป นขอมูลที่ทําตนกําเนิดของเรื่องผูสูงอายุ บอกวาลําปางเองมีผูสูงอายุทั้งจังหวัดถึง หนึ่งแสนสามหมื่น
กวาคนในทั้งจังหวัด 13 อําเภอ ดัชนีการสูงวัยของจังหวัดลําปางอยูที่ 121.79% และเปนลําดับความ
รุนแรงอันดับหนึ่งของประเทศเมื่อป 2556 แลวมาดูดัชนีที่เขาทําประมาณการไวป 2558 จนถึงป 2573
สถิติความรุนแรงจะเปนอยางไรในป 2558 เมื่อไมกี่ปที่ผานมาจากป 2556 ที่มี 130,000 คน พอมาใน
ป 2558 เพิ่มเปน 160,000 คน ดัชนีสูงวัยเพิ่มขึ้นจาก 121% เปน 158% เมื่อป 2558 แตในป 2561
ก็ยังไมไดทําสรุปขามกระโดดไปเปนป 2563 ประมาณการป 2558 ไปจนถึงป 2563 จํานวนผูสูงวัยของ
ลําปาง ที่ผมพูดคือยอดของลําปาง 197,500 คนดัชนีการสูงวัยเพิ่มขึ้นจาก 153.58 ถึง 211% เปนสังคม
สูงวัยระดับสุดยอดหมายถึงระดับซุปเปอร แตป 2558 ยังเปนสูงวัยอยางสมบูรณ อันนี้เปนขอมูลจาก
สํานักปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย จนถึงป 2573 แตผมยกมาใหเห็นใกล ๆ
เราวาป 2562 ป 2563 คงจะตองเตรียมอะไรบาง ในป 2561 นี้ประเทศไทยเรามีผูสูงวัยหนึ่งในหาของ
ประเทศ หมายความวา 5 คน มีผูสูง วัย 1 คน ซึ่งมากกวาประชากรเด็กซึ่งเราไดผานจุดที่ผูสูงวัยใน
ระดับตาง ๆ เปนผูสูงวัยอยางสมบูรณและเพราะฉะนั้นอะไรบางที่จะเปนหลักประกันในอนาคต ผูสูงวัยที่
อายุ 60 ขึ้นไปจะมีสวัสดิการหรืออะไร นั่นเปนภาพรวมใหญของประเทศ แตวาในสวนของทองถิ่นเรา
เราจะสนับสนุนอยางไร ในฐานะที่จังหวัดลําปางเปนผูสูงวัยอันดับหนึ่งตอนนี้อาจจะลดเปนอันดับสอง
แตวาในเขตเทศบาลของเรา ผมคิดวาไมนอย ไมรูอยูอันดับที่เทาไหร เปนขอสังเกตที่อาจจะตองนํามา
ประกอบในการพิจารณาจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ ที่ใชงบประมาณใหอยางยั่งยืน เพราะอะไรครับ
เราคงจะเคยเห็นและประสบอยูบอย ๆ ผูสูงวัยบางคนไดชื่อวาผูสูงวัยคุณภาพชีวิต ไมไดดีสูงวัยตามคนที่
เปนขาราชการ เปนอะไรก็อาจจะมีสวัสดิการบํานาญอะไรแตประชาชนที่อยูในเขตที่ผูสูงวัยไมมีรายได
แลวยิ่งสถิติการอยู อายุยืนตั้ง 70 กวา 80 กวาป ระหวาง 60 ถึง 80 ป จะกินอยูอยางไร ผมก็มามอง
ยอนวาในอดีตที่ผานมาเมื่อบานไหนที่มีผูสูงวัยแลวสถิติการที่คนวัยทํางานจะตองดูแลผูสูงวัยสถิติเดิม
เมื่อถึงปจจุบันนี้ยังใชไดอยูวาคนวัยทํางาน 4.5 คนจะตองรับภาระในการดูแลผูสูงวัยหนึ่งคนและเด็ก
หนึ่งคนก็เปนอัตราสวนสี่ตอหนึ่ง สวนความเครียดเรื่องการทํางาน คนวัยทํางานก็อาจจะยังอยูปกติได
แตในอนาคตเมื่อสังคมสูงวัยเต็มพิกัดแลวสถิติจะเปลี่ยนไปเพราะวาผูสูงอายุมากขึ้น คนวัยทํางานก็จะ
นอยลง ก็จะเหลือวัยทํางานสองคนดูแลผูสูงวัยหนึ่งคนดูแลเด็กอีกหนึ่งคนคือสองตอหนึ่ง ตรงนี้ผมคิด
วาเปนตัวเลขที่สําคัญ คนวัยทํางานสองคนตองหาเงินเพื่อดูแลผูสูงวัย หาเงินดูแลเด็กในสภาพสังคมและ

41
เศรษฐกิจที่หาเงินฝดเคืองการใชจายลําบาก เรื่องของความเครียดของภาวะเศรษฐกิจในครัวเรือนที่จะ
เกิดขึ้น ในขณะที่ผูสูงวัยเกษียณแลวไปทํางานที่ไหนไมไดแลวไมมีคนจาง ไมมีรายไดก็ตองอาศัยคนวัย
ทํางานชวยดูแลทางสวัสดิการสังคมที่ใหเดือนละ หกรอยถึงเจ็ดรอยบาท คงไมเพียงพอ ที่วาบัตรคนจน
สามรอยบาท ก็ไมเพียงพอจะเกิดอะไรขึ้นครับ เพราะฉะนั้นครอบครัวอาจจะตองประสบปญหาเรื่องการ
หาเงิน ใช จา ยในการดู แ ลผู สู ง วั ย เรื่อ งค า ใช จา ยเจ็ บ ปว ยสุ ข ภาพซึ่ง สั ง คมรั ฐ บาลก็ ส อดคล องมาให
ประกันสังคมใหการรักษา สิทธิ์สุขภาพที่มีโครงการเยอะแยะมากมายแตอันหนึ่งคือเรื่องของภาวะการ
ดูแลตนเองในเรื่องของรายไดผมคิดวายังสําคัญ เรามีโครงการเยอะแยะมากมายที่พัฒนาคนในชุมชน
แตเรื่องของศักยภาพและสภาวะที่จะอยูไดอยางยั่งยืนและไมมีปญหาและมีความสุข ผมคิดวาก็นาจะ
เปนโครงการที่สําคัญ เรื่องของการพัฒนาเรื่องของการเปนอยูหรือสภาวะจิตใจ สภาวะสุขภาพก็แลวแต
ของผูสูงวัยในอนาคต ปนี้ 2561 ปหนา 2562 ก็คงไมไกลกันผมเห็นตัวอยางเยอะหลาย ๆ ที่ผูสูงวัยมี
ศักยภาพในการที่จะทําอาชีพนูนอาชีพนี้ที่หารายไดเพิ่มเติมขึ้นมาไดมากกวาที่จะรอรับเงินอุดหนุน และ
กําลังยังมีเยอะ เราไปสิงคโปรเราก็จะเห็นมีผูสูงอายุชวยเข็นกระเปาอาสาสมัครและเขามีรายไดชวย
บริการ ในหนวยงานของเรานาจะทําไดนะ หาเงินเล็ก ๆ นอย ๆ ใหผูสูงวัยมาชวย เอาคนที่มีกําลังอยู
มาชวยทํางานหองทะเบียนบางหรืออะไรบางในเขตเทศบาลของเรา มีรายไดเปนรายวัน เบี้ยเลี้ยงเปนชั่วโมง
เหมือนตางประเทศที่ทํากัน ก็จะเปนรายไดใหผูสูงวัยใหเขาไดใชจาย คือสงเสริมอาชีพที่เขาทําไดผมไป
เดินถนนคนเดินที่วัวลายบอย ๆ ไปเจอคุณปาคนหนึ่งที่รูจักแกอายุประมาณ 70 ป ทุกวันเสารแกก็จะไป
นั่งวาดรูปขายอยูหนาวัดศรีสุพรรณ แกมีพรสวรรคความถนัดเรื่องวาดรูปแกก็ไปนั่งวาดรูปขาย 200 ใบ
ๆ ละ 199 บาท วันหนึ่งขายไดหลายใบก็มีรายไดมาจุนเจือครอบครัวและดูแลตัวเอง ซึ่งเขามีความสุขที่
ไดทําแบบนั้น อันนี้ก็เปนตัวอยางอันหนึ่งในโครงการทั้งหลาย เหลานี้ผมวานาจะเปนนวัตกรรมอะไรที่ให
พวกเราไดบางถาเราใชงบประมาณในการชวยสงเสริมสําหรับโครงการอื่น ๆ เมื่อสักครูทานสมาชิกสภา
ก็ไดอภิปรายไป อาจจะเปนหวง เพื่อเปนประโยชนสําหรับโครงการที่มีประเด็นเรื่องของสิ่งปลูกสรางที่
เราจะไปทําในที่ของคนอื่น ที่เราไมใชเจาของโดยตรงซึ่งตามระเบียบออกมาใหมวาจะไปทําที่ของใคร
ตองไดรับ ความเห็นชอบจากเจาของสถานที่ เมื่อสักครูที่ทา นสมาชิกสภาไดอธิบายไปกอนหนานี้ไ ด
นํ า เสนอไปแล ว ผมจะไม พูด ถึ ง และความเปน จริง โครงการส งเสริม พั ฒนาเรีย นรู และจั ด กิ จ กรรม
พิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) อันนี้เปนชื่อจริง ใชหรือไมครับเพราะวาที่เห็นตรง
โนนเคามีปายใหญเปน Museum Lampang อันไหนจะเปนชื่อเลนชื่อปลอม แตในโครงการนี้พิพิธภัณฑ
การเรียนรูเมืองลําปางและวงเล็บ Museum อันนี้คือชื่อจริงแลววงเล็บชื่อเลนเพื่อใหถูกตอง เปนเรื่องของ
เอกสารฉะนั้นการใชงบประมาณอะไรตาง ๆ ก็นาจะสําคัญและเพื่อความชัดเจนของประชาชน บางคน
ไมเขาใจมันเปนทับศัพท มิวเซียม บางคนจบ ป.6 ก็ไมรูวา Museum คืออะไรมันคือพิพิธภัณฑการเรียนรู
หรืออะไรทั้งหลาย เปนเรื่องของการสื่อสารนี่ก็จะฝากเปนประเด็นขอเสนอแนะไวสําหรับในภาพรวมอื่น
ๆ ก็มีเ พียงเทา นี้ที่ผ มตั้ง ขอสังเกตเรื่องของการศึก ษาพอสมควรตามระเบียบขอบัญญัติ ของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาไปแลว ในสวนของการศึกษาอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องการศึกษาก็คืองบประมาณนอยไปนิด
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หนึ่ง เห็นในเรื่องของการสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศใหกับนักเรียนในเขตเทศบาลของเราซึ่งตั้ง
ไว ปละ 200,000 บาท จะเพียงพอหรือไมสําหรับการจางอาจารยตางประเทศหรือสงเสริมกิจกรรมใน
ดานภาษาตางประเทศผมก็ขอไวเพียงเทานี้กอนขอบคุณมากครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทยวัฒนา วานิช สุข สมบัติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทา น
ประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง แตกอนที่
ผมจะไดอภิป รายจะกราบเรียนทานประธานวาขอนายกเทศมนตรีไดกรุณาตอบขอสังเกตหรืออะไร
ตาง ๆ ของเพื่อนสมาชิกที่ไดอธิบายไปแลว เพราะมิเชนนั้นก็จะเกิดคําถามซ้ําซอน ทานประธานก็ตอง
มาเตือนอีกวาทําไมถามซ้ําแตเปนคําถามที่ถามไปแลวไมไดรับคําตอบ ผมเองก็มีคําถามซ้ํา ๆ เหลานี้ถา
ไดรับคําตอบที่กระจางชัดแลว ก็จะประหยัดเวลาในการทําซ้ําผมวาจะเกิดประโยชนมาก ถาทางฝาย
บริหารไดตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็นตอขอสังเกตตาง ๆ ที่สมาชิก ไดอธิบายไปจบลงครั้งตอครั้ง
ก็จะเกิดประโยชนอยางยิ่งครับขอกราบเรียนเทานี้กอนเพื่อใหทานประธานไดโปรดพิจารณา
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณนายแพทยวัฒนา ตอไปมีทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ ขอเชิญนายกชี้แจงครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท านประธานฯ ที่เ คารพ
สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ในทุกประเด็น
ผมไดจดบันทึกไวหมดแลวครับ ผมขออนุญาตตอบรวมครั้งเดียว ขอบคุณมากครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ถาเชนนั้นแลวการ
ที่ผมไดถามซ้ําเพราะผมรอฟงคําตอบ แตถาคําตอบออกมาดี ผมก็จะไมถามซ้ํา เพราะฉะนั้นจากการที่
ผมได นํ า เรี ย นท า นประธานแล ว ว า สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ก็ คื อ เมื่ อ ถามไปแล ว มี ก ารตอบกลั บ มา จะเป น
องคประกอบการประชุมที่เกิดประโยชนสูงสุดตอสภาแหงนี้ ตอประชาชน ตอราษฎรที่เขายังของใจใน
หลายสิ่ ง หลายอยา ง แต ถ า ท า นประธานจะขอความกรุ ณ าอี ก ครั้ ง ถ า จะไมต อบก็ แ จ งมาผมจะได
อภิปรายตอขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เชิญ นายแพทยวัฒนาครับ
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นายแพทยวัฒนา วานิช สุข สมบัติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทา น
ประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง การเสนอ
รา งเทศบั ญ ญัติ ง บประมาณรายจ า ยฯ ต อ สภาแหง นี้ใ นวาระที่ห นึ่ ง หรื อขั้ น รับ หลัก การนั้ น ถ า ท า น
ประธานไดเปดตั้งแตในหนาที่ 1 ถึงบรรทัดที่ 4 นายกฯ ไดมีคําแถลงวา จึงขอชี้แจงใหทานประธานและ
สมาชิกสภาทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2562 ดังตอไปนี้ ทานอานคําแถลงตามเอกสารที่ปรากฏโดยไมไดแถลงเพิ่มเติม วาทานมี
นโยบายอะไรบางในปงบประมาณ 2562 ทานมุงเนนอะไร มีอะไรที่เปนวาระแหงชาติของรัฐบาลนี้ได
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการบาง และแผนการที่วามานั้นก็เปนแคตัวเลข ตัวอักษรที่
ปรากฏตอสมาชิกสภาทุกทาน แตเราไมทราบเลยวาเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจของงบประมาณป
พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง จะมุงไปในดานใดรวมทั้งไมไดมีการแถลงวาในรอบปที่ผานมา
ผลงานดีขึ้นหรือเลวลงหรือไดรับผลสําเร็จแคไหน โครงการที่กันเงินไว เปนจํานวนเงินสามสิบลานบาท
เศษนั้น ราษฎรอยากทราบ สมาชิกสภาอยากทราบ ผมอยากทราบวา สองปมาแลวเมื่อไหรจะเสร็จ
การขาดประโยชนการเสียโอกาสของราษฎรก็ดี ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ ในเชิงสังคมทุก ๆ มิติ เสียไปหมด
อันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับ ไมมีคําแถลงประกอบและจะไมใหสมาชิกไดสอบถาม แลวก็เปนอยางที่ผาน
มาตั้ ง แต ก ระทู ถ ามแล ว ถามไปก็ ไ ด รั บ คํ า ตอบแบบไม อ ยากตอบ ถ า จะให ผ มอภิ ป รายก็ ไ ด ค รั บ
สถานะการคลังของเทศบาลนครลําปาง แข็งแกรงมากและดีมาก ๆ ทานดูตามนะครับมีเงินฝากธนาคาร
หนึ่งพันกวาลานบาท เงินทุนสํารอง เงินสะสมอีกสองรอยหาสิบเกาลานบาทเศษ เงินสะสมอีกหารอย
เจ็ดสิบสองลานบาท มั่นคงแข็งแกรงและรายการที่กันเงินไวผมไดกลาวไปแลว และทานมาดูขอ 1.2
เงินกูคงคาง สี่สิบหกลานบาทเศษ การเงินดีแลวทําไมใหมีเงินกูคงคางอยู การเสียดอกเบี้ยเงินกูยอม
มากกวาดอกเบี้ยเงินฝากแนน อนทา นประธานทราบดี ก็ทํา ไมไมใ ชเ งินกูนั้น เสียใหห มด อยา งนอยก็
เหลือเศษดอกเบี้ยมาเปน เงินสะสมตอไป ผมไมท ราบวาทานนายกเทศมนตรีหรือคณะบริหารชุด นี้
นํา โดยทานนายกฯ กิตติภูมิ นามวงค ที่ตองออกนามคือมีความรูความสามารถเยอะ แตทําไมไมมอง
รายรับ จริง ในรอบ 10 เดือนที่ผา นมาสมาชิก ทานหนึ่งไดอภิป รายไปแลว แตมุมมองของผมตา งไป
จากทาน ทานมองวาเทศบาลไดกําไรเพราะการจัดเก็บจริงในรอบ 10 เดือน ปงบประมาณที่ผานมาสูง
กวาประมาณการรายรับมองแบบนั้นวาไดกําไรก็ไมผิดครับ แตถามองในแงขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น นั้นมั น ตางจากองคกรของธุ รกิจผูบ ริหารจะตองนํา ผลกํ าไรนั้น คืน ใหกับประชาชนในทองถิ่น
รวมทั้งผูคนของประเทศนี้ที่ไมไดอยูที่นี่และที่เขามาทําธุรกิจ มาทองเที่ยวไดรับบริการที่ดี ยุติธรรมเทา
เทียมกันดวยเรามองเองเห็นอะไรบางหรือไมวาไดคืนกําไรใหกับราษฎรหรือประชาชนนอยมาก เมื่อได
พบเห็นที่เปนรูปธรรมเทาที่ควร และในขณะเดียวกันการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมุงแต
ดูแลรายจาย แตรายรับจริง ๆ นั้น ผมวานอยที่ทานจะมองดูวาทําอยางไรที่จะเพิ่มรายรับใหกับทองถิ่น
อยางเชน รายรับจริงก็มากกวาเดิม เงินกูก็ไมคืน คือใหบริหารใหญ ๆ อยางเดียวก็ไมไดสําเร็จหรือไดรับ
ผลตอบแทนเทาที่ตั้งเปาหมายไวซึ่งสมาชิกก็ไดพูดไปแลววา มีงานตกคางอยูเยอะแยะทําใหเสียโอกาส
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ขาดประโยชน โดยเฉพาะในเรื่องนี้ผมดูจากเอกสารในหนา 1 – 2 ขอทานประธานดูตามครับ งบเฉพาะ
การสถานธนานุบาลก็ดี งบของภารกิจถายโอนสถานีขนสงลําปางก็ดี สองงบนี้เปนสถานที่ใหบริการ
สถานธนานุบาลนั้น ราษฎรผูขัดสนเงินทองก็อาศัยพึ่งพิงแหงนี้ ในขณะที่คิดดอกเบี้ยพอสมควรก็ยังมี
กําไรสูงมากดูจากตัวเลขในเอกสารที่ผมเรียนทาน กําไรตั้งสิบเกาลานบาทเศษ แตถาดูในเอกสารตอไป
ในงบประมาณรายจา ยที่ตั้ง รับ ไว มีผ ลกํ า ไรที่ส ง คืน ใหกั บ เทศบาล 20% อีก เกื อบยี่สิ บ ล านบาท
นอกจากนี้ก็ยังมีเงินบําเหน็จตอบแทนใหตัวนายกเทศมนตรี และอีกสองสามคนตามระเบียบกฎหมายที่
ปรากฏไว ทําไมผมตั้งคําถามถึงไมคิดที่จะเพิ่มสถานธนานุบาลอีกหนึ่งแหงเพื่อคืนกําไรใหกับประชาชน
ใหราษฎรผูย ากไรขัด สนเงินทองในยามจําเปนไดใชประโยชนและชีวิตราษฎรจะไดทํามาหากินอยา ง
ราบรื่นตอไป ในสวนของสถานีขนสง ก็ ถือวาเปนบริการที่ทําเปนสําคัญเทาที่ไดไปรวมกิจกรรมวันทํา
ความสะอาดเมื่อสองสัปดาหกอนก็รูสึกวาไดปรับปรุงดีขึ้นมาก เพียงแตชั้นบนผมยังไมไดมีโอกาสขึ้นไป
มีก ารปรั บ ปรุง สถานที่ต า ง ๆ ให ส วยงาม แตก็ อ ยากจะนํ าเรี ย นท า นประธานวา ถา หากได รับ การ
ปรับปรุงอีกสักเล็กนอย เชน ภาษาที่ใชแนะนําการทองเที่ยวก็ดี การเดินทางโดยเครื่องบิน รถไฟ นั้น
ยังไมเปนปจจุบันเทาที่ควร ควรใหรายละเอียดเพิ่มเติมเบอรโทรศัพทสายการบินไหนเวลาไหนก็ควรจะมี
ภาษาเพิ่มใหค รบถว น สามภาษาก็จะเขาหลัก ในการสงเสริมการทองเที่ยวโดยปริยาย สําหรับ ใน
รายรับจริง กับรายจายจริงนั้น ถาหากจะขอเรียนทานประธานคําแถลงงบประมาณในหนา 1 -3 อีก
สักครั้งหนึ่ง รายไดจัดเก็บเองนั้นเพียง 16.5% เทานั้นเอง คือ หนึ่งรอยสิบหาลานบาทเศษ สวนรายได
ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นสูงในสัดสวนถึง 39.58% คือ สองรอยเจ็ด
สิบเจ็ดลานบาทเศษและรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหกับทองถิ่น 43.9% หรือวงเงินประมาณสามรอยแปด
ลานบาท การที่ไดรับเงินเพิ่มมากกวาการประมาณการไวถึง เจ็ดรอยสิบหาลานบาทในชวง 10 เดือน
ของปงบประมาณ นั้น แสดงวา ราษฎรทั้งในพื้นที่ก็ดี มีความเต็มใจที่จะเสียภาษีใหกับ เทศบาลนคร
ลําปาง สวนที่ไมเต็มใจนั้นก็เสียเพราะโดนกฎหมายบังคับ ที่เขาไมเต็มใจเพราะเขามองแลววา เสียไปก็
ไมไดอะไรกลับคืนมา ในขณะที่คูคลองลําเหมืองทั้งหลายไดรับการละเลยไมไดดูแลเอาใจใสเทาที่ควร
ไมไดมีการขุดลอกคลอง ไมไดมีแผนงาน อยางชัดเจนแนวแนที่จะทําตอเนื่องกันวาใหมีน้ําไหลใสสะอาด
ปราศจากวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ํา และแหลงเพาะพันธุยุงซึ่งเปนสาเหตุของโรคติดตอรายแรง รวมทั้ง
แมน้ําใหญ เชน แมน้ําวัง ชวงผานเขตเทศบาลนครลําปางก็มีการดูแลอยางฉาบฉวยไมไดมีการขุดลอก
ขุดเลนคลองใหน้ําใสไหลดีเพื่อจะไดเกิดการบําบัดน้ําเสียตามธรรมชาติก็ไมไดรับการดูแล เพราะฉะนั้น
ภาษีที่ไดรับเพิ่มขึ้นนั้นก็ตองเรียนทานประธานวา มีทั้งคนที่เต็มใจเสียและคนที่เสียโดยกฎหมายบังคับ
ถามาดูในหนาที่ 1 – 4 ดานรายจายสวนของงบกลางนั้น 18.92% งบบุคลากร 36.23% งบดําเนินงาน
29.85% งบลงทุน แปดสิบเอ็ดลานบาทเศษครับทานประธาน ถาคิดเปนสัดสวนเปอรเซ็นตนั้นไมไดมาก
เลยในป 2562 11.65% แตผมจะเรียนทานประธานใหดูในป 2560 และประมาณการป 2561 ดวย
ในรายจายจริง ป พ.ศ. 2560 งบลงทุน 15.54% คือ เกา สิบ สองลา นบาทเศษและประมาณการป
พ.ศ. 2561 ลดลงไปเหลือ แปดสิบ เจ็ดลานบาทเศษคิดเปนสัดสวน 13.08% แตในประมาณการป
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พ.ศ. 2562 แปดสิบเอ็ดลานบาทเศษก็ประมาณ 11.65% ทานตอบผมใหไดวา เกิดอะไรขึ้นทําไมงบ
ลงทุนถึงลดลงทั้งทั้งที่รายรับจริงจากตัวเลขเมื่อสักครู 10 เดือนที่ผานมาปรากฏเจ็ดรอยสิบหาลานบาท
เพิ่มขึ้น ประสิท ธิภาพการทํา งาน ความสามารถหรืออะไรก็ แลวแต ผมตองการคํา ตอบเพื่อ จะมา
อภิปรายตัวเลขเหลานี้ ผมไมทราบวาทําอะไรกันอยู ผมมีขอมูลเทานี้ก็ตองเรียนเหตุผลเทาที่พบใหทาน
ประธานทราบ เนื่องจากทานนายกฯ ไมไดมีคําแถลงชี้แจง เพิ่มเติมประกอบคําแถลงงบประมาณที่ทาน
ไดชี้แจงตอสภาไปแลวเพราะฉะนั้นผมก็คงจะตองถือวาทานนายกรอบรูทุกสิ่งทุกอยาง ตัวเลขทุกอยาง
ขอมูลทุกอยาง ตามแผนในสามเลมใหญ ๆ ปกสีเขียวออน ปกสีเหลือง และปกสีชมพู เพราะฉะนั้นทาน
ควรที่จะตอบคํา ถามผมทุก คํา ถาม ทานประธานทราบดีวา งบประมาณรา งเทศบัญ ญัติที่ผานสภา
เมื่อไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดแลวนั้น หมายถึงวาอะไรพรอมที่จะดําเนินการจางเหมาจัดซื้อ
จัดจางหรือดําเนินโครงการตาง ๆ ไปแลว ใชหรือไมครับ ทานประธาน คือแสดงวาตองมีรายละเอียด
ประกอบโดยครบถวนและสมบูรณ ถาเปน งบลงทุ นในโครงการกอสรางก็ยอมที่จะตองมีแบบแปลน
แผนผังที่ชัดเจนและถูกตองรวมทั้งสถานที่ที่จะกอสรางดวย ในปงบประมาณที่ผานมามีหลายโครงการ
ที่อนุมัติงบประมาณไปแลวแตไมไดระบุตําแหนงโครงการกอสรางนั้นอยางชัดเจนวาอยูตรงมุมซายมุม
ขวาดานหนาหรือดานหลังของสถานที่นั้น ๆ ซึ่งกระผมวาผิด หลัก การ ผมก็ดี ทานประธานก็ดี เรา
จะสรางงานใหมในเนื้อที่ของเราซึ่งเปนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผา เราจะเอาบานไวตรงกลางหรือตรงไหน
เราตองกําหนดไวอยางชัดเจน เพื่อสถาปนิกจะไดออกแบบใหถูกตอง หลายโครงการในนี้ไมไดกําหนด
แลวก็เกิดปญหา แมแตการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการกอสราง ในระหวางดําเนินการก็ดีก็จะปรากฏขึ้น
เพราะฉะนั้นผมก็มีคําถามอยูอีกหลายคําถาม เอาโครงการในเลมสีเหลืองกอนซึ่งยังไมใชในงบลงทุน
หรือ โครงการก อสรา งอยา งที่ผ มเรีย นทา นประธานแลว นายกจะตอ งตอบได รูห มด ในหนา ที่ 1-4
โครงการวันเทศบาลประจําป พ.ศ. 2562 ของปกสีเหลืองครับทานประธาน บางทานอาจจะวาไมใช
สาระสําคัญ แตผมคิดวาเปนสาระสําคัญ ดังที่ไดกราบเรียนทานประธานแลววา โครงการพวกนี้พรอมที่
จะดําเนินการ ควรจะตองมีรายละเอียดที่ชัดเจนครบถวนอธิบายได ผมก็ไมอยากจะเอารายละเอียดมาดู
เดี๋ยวบางทานจะหาวาทําไมยอยเกินไป แตเปนเรื่องที่ตองมาดูครับ ผมอยากไดคําตอบในหนาที่ 1-5
คาปจจัยในการถวายพระสงฆเการูป เปนเงิน 5600 บาทผมถามวาทานจะใสซองปจจัยละกี่บาท ซอง
ละกี่บาท เพราะในลําดับ ถัดมาคาเครื่องไทยธรรม 10 ชุดเปนเงิน 7000 บาทอันนี้คิดงายงายเอา 10
ไปหารก็ชุดละ 700 บาท แตคําถามที่ผมสงสัยคาปจจัยเการูป 5600 บาทเอาเกาหารอยางไรก็ไมลงตัว
ครับทานประธานตอบผมมาจะใสซองละกี่บาทเปนคําถามยอย แตมีประโยชน มีประโยชนอยางไรครับ
ผูเสนอญัตติรางนี้ตองรูตองตอบได ถัดมา โครงการปรองดองสมานฉันท ผมก็ยังไมเห็น ถาทานนายกฯ
สามารถเอาหนังสือที่อางมานี้บอกวามีหนังสือสั่งการมาดวนที่สุดป 2559 ใหทําโครงการปรองดอง
สมานฉันท แตถาดูตามโครงการก็เปนเรื่องดี ถาตามความเขาใจ คําวาปรองดองสมานฉันทเราคุนวา
ตองมีการแตกแยกหรือทะเลาะเบาะแวงกัน ถึงจัด แตพอมาดูในเนื้อโครงการแลวคือการจัดกิจกรรม
กีฬาใชหรือ ไม ครับ เป นการจัด กิ จกรรมสานสัม พั น ธ ก็อ ยากทราบวา จํา นวนคนนั้น กี่ ค น เพราะใน

46
โครงการมีคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวม 20,000 บาท แตการที่จะไดมา 20,000
บาทนั้นตองรูจํานวนคน ผมเขาใจวาแบบนั้น ก็อยากทราบวาจะมีการจัดโครงการปรองดองคนกี่คน
โครงการตอไปในหนา 1-14-15 โครงการอบรมเครือขายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธเทศบาลนคร
ลําปางผมมีคําถามวาจัดมาแลวกี่ป เปาหมายจะจัดอบรมกี่ป จํานวนคนทั้งหมดกี่คนใหไดตามเปาหมาย
เพื่อ ที่จ ะสรา งสัม พัน ธอะไรก็แ ลว แตต ามวัต ถุป ระสงค ในนี้ก็เ ขีย นไววา ในสถานที่จัง หวัด ลํา ปาง
มีรายจายในหนาที่ 9-15 คาเชาที่พักหนึ่งคืนเปนเงิน 1000 บาท ก็ยังไมเขาใจวาเปนคาเชาที่พักของใคร
ของเจา หนา ที่ ผูไ ปสํ า รวจเสน ทางหรื ออยางไร ก็ เ ป น เพียงสองสามรายการที่ผมได นํา เรียนตอท า น
ประธานวาหลายโครงการนายกฯ ทานตองตอบได เพราะทานรอบรูไปหมด แลวก็เปนเรื่องที่จะวาเปน
สาระ เล็กนอยไมไดเพราะเปนเรื่องการเงิน และโครงการเหลานี้พรอมที่จะดําเนินการทันทีใชหรือไม เชน
โครงการปรองดองสมานฉันทจะจัดในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 แตถาจะดูในรายละเอียดจริง ๆ แลว
ผมก็เ กิดคํา ถามขึ้น ทีนี้ก ลับ มาดูในโครงการใหญ ๆ บา ง ซึ่งถายังไมมีคํา ตอบ ผมก็ค งตองถามซ้ํา
ตองขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ไดถามคําถามไว เมื่อยังไมไดรับคําตอบผมก็จ ะถามซ้ําอีกเชนเดียวกันวา
ในหนา 2-235 นั้นคําถามเดียวกัน สะพานชางเผือกกลับสะพานพัฒนา คําถามเหมือนทานสมาชิกสภา
ไดถามไปแลว ผมขอคําตอบดวยครับ ซุมประตูเมือง 2 แหงนั้น อยูในงบประมาณ สามลานกวาเกือบ
สี่ลานบาท ผมเรียนถามทานประธานวาทานเคยสังเกตดูซุมแหงแรกที่ถนนดวงรัตนตรงแยกซุปเปอร
ไฮเวย หนาโรงแรมเวียงทองหรือไมครับ มีตนไมใหญตรงเกาะกลางสองขางขึ้นมาทั้งหมด แลวรถของ
คนที่จะเลี้ยวเขาเมืองลําปาง ไมมีผใู ดที่จะเงยหนาขึ้นไปมองในความสูงเกิน 5 เมตร เขาจะตองมองที่
เกาะกลางสัญญาณจราจรบนผิวถนนที่รถจะเลี้ยวเขาเลี้ยวออกเทานั้นเอง และในเวลากลางคืน นั้น
ก็ไ มไ ดมีแสงสีสวยงามที่จะดึงดูด ใจใหใครไปเดิน เลนแถวนั้นเลย ความคุม คา อยูต รงไหนกับ เงิน อีก
สามลานบาทเศษ ถาไปทําถนนพรอมทอระบายน้ําในเขตเทศบาลใหทั่วถึงและครบถวนจะเกิดประโยชน
กวานี้มาก และโดยเฉพาะผมมีคําถามอีกสองแหงคือวาซุมประตูตรงแยกนากวมจะสอดคลองกับการที่
กรมทางหลวงไดดําเนินโครงการที่จะทําถนนวงแหวนลอยฟาเพื่อแกปญหาจราจรใหดีขึ้นหรือไม เพราะ
ขณะนี้เ ชิง สะพานข า มแมน้ํ าวัง ตรงนั้น ได มีก ารทําตอม อแถวสะพานแล ว สว นในจุ ด ที่ ส องตรงถนน
พหลโยธิน หนาโรงเรียนเทศบาลวัดปารวกหรือเทศบาล 6 ความเหมาะสมความคุมคา ตอบผมทีวา
คุมคาอยางไร แลวในดานความสูง ผมอยากไดคําตอบวา กฎหมายการขนสงขอใดชวยหาคําตอบใหผม
ดวยวาตองมีความสูงไมนอยกวา 5 เมตร แตถา ทานประธานไดขับ รถผานสะพานลอยตรงหางบิ๊ก ซี
ขามไปฝงตรงกันขามนั้นจะมีปายบอกความสูงวา 5.50 เมตร เพราะฉะนั้นผมจึงไมเห็นดวยในเรื่องของ
ซุมประตูอีกจํานวนเงินสองซุม ประมาณเจ็ดลานบาท ซึ่งไมเ หมาะสมอยางแนนอน ยังมิไดมีสมาชิก
ทานใดไดพูดถึงเรื่องรถบุษบก แตอาจจะมีคนพูดตามหลังผมก็ไดในรางเทศบัญญัติของป พ.ศ. 2562 ที่
ไดเสนอมาขอรับหลักการในวาระที่หนึ่งนั้นเปนเงินเจ็ดรอยสองลานบาท ถาจะไมใหผมทวงติงโดยจะให
ผมเชื่อ มั่น ในฝมือ ของฝา ยบริห ารนั้น คงเชื่อ มั่น ไมไ ดค รับ เพราะความเชื่อ มั่น ในสี่ปที่ผา นมาไมไ ด
เป น ไปตามที่ คํา แถลงและก็ ใ นสิ่ ง ที่ห ลายคนคาดหวั ง เลย ในความเชื่ อ มั่ น นั้น ใช ไ ด ใ นบางกรณี
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ในบางธุรกิจเทานั้นเองที่ตองมีการตอบแทนถึงจะเชื่อมั่นกันได แตการที่เราจะเชื่อมั่นความสามารถใน
ฝมือของการบริหารของนักปกครองที่อาสาตัวเขามาตองมีผลงานที่ประจักษโดยเฉพาะในดานคุณธรรม
ในดานความซื่อสัตย ในดานความจริงใจ พูดสิ่งใดทําไดเปนไปตามคําพูดนั้นตางหากถึงจะสรางความ
เชื่อมั่นได ผมขอยุติการอภิปรายเพียงเทานี้เพราะวาอาจจะมีสมาชิกอีกหลายคนไดพูดอภิปรายเพราะวา
มั น เยอะ อย า งที่ ผ มได ก ราบเรี ย น ผมอยากฟ ง คํ า ตอบก อ น เพราะว า พู ด เยอะอาจจะกิ น เวลาไป
พอสมควร แลวอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมผมขออนุญาตทานประธานไดอภิปรายตอ ขอบคุณมากครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เชิญ รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี
รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรีย นทานประธานฯ
ที่เคารพ กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ญัตติเรื่องรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 2562 ของเทศบาลนครลําปางวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการเรียนประธานที่
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง หลังจากที่ผมไดอานรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป 2562 ของผู บ ริ ห ารที่ เ สนอญั ต ติ ไ ด เ ข า มาก็ เ ป น จํ า นวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
743,100,000 บาท (เจ็ดรอยสี่สิบสามลานหนึ่งแสนบาทถวน) ก็เปนงบประมาณรายจายทั่วไปจายจาก
รายไดการจัดเก็บหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินทุนทั่วไปเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น เจ็ดรอยสองลานบาท
และงบประมาณรายจายเฉพาะกาลจายจากรายไดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 41,100,000 บาท (สี่สิบเอ็ด
ลานหนึ่งแสนบาทถว น) ซึ่งก็วาเปนการจัดทํางบประมาณที่สมดุลกันผมอยากจะถามทานประธานฯ
ในความรูอันนอยนิดของผมถาการทํางบประมาณนี้ถาแบบนี้เคาเรียกวางบประมาณที่สมดุลกัน ถาทํา
งบประมาณเกินดุลหรือทํางบประมาณขาดดุลเคาทํายังไงกันครับฝากถามทานประธานสภาจะใหใคร
ตอบก็ไดนะครับถาทําเกินดุล เขาทํากันอยางไร ถาเขาทําขาดดุล เขาทําอยางไร เพื่อผมจะไดเปนความรู
ครับ มาดูงบประมาณรายจายที่ใชในป 2562 ซึ่งผมจะลงในรายละเอียดเลยนะครับวารางเทศบัญญัตินี้
เขาทํ า เสนอมาอย า งไรบ า ง ผมจะเห็ น อยู ที่ โ ครงการจั ด งานเทศบาลนครลํ า ปางพบสื่ อ มวลชน
งบประมาณตั้งไว 100,000 บาท ซึ่งก็มีอยูในเลมสีเหลือง เขาบอกวามีหลักการเหตุผลและวัตถุประสงค
มีเปาหมาย มีสถานที่ดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ วิธีดําเนินการ โครงการงบประมาณที่รางเทศบัญญัติ
มีร างโครงการเขา มาเปรีย บเทีย บ ผมดู ว า งบประมาณตั วนี้ ใ นโครงการจัด งานเทศบาลลํา ปางพบ
สื่อมวลชนดูในงบประมาณรายจายก็มีคาอาหารวาง คาอาหารและเครื่องดื่ม แตผมดูวามีคาเชาสถานที่
10,000 บาทมีคาเชาเครื่องเสียง มีคาเชาอุปกรณจัดทําปายงบตั้งไว 100,000 บาท เทศบาลก็มีหอง
ประชุมหลายที่ ทําไมโครงการนี้เราไมจัดในเทศบาล ทําไมตองไปเสียคา เชาคาบํารุงสถานที่ คาเชา
เครื่อ งเสี ย ง ค า วั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละค า จั ด ทํ า ป า ยมี ป ระชุ ม สองครั้ ง 6000 บาท ป า ยละ 3000 บาท
โครงการเหลานี้ถาอยูในชวงวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติก็จะลดคาใชจายลงหนอยตั้ง 100,000 บาท ลดลง
มาหนอยครึ่งหนึ่งก็ยังดี ผมวานาจะประหยัดงบของเทศบาลนะครับ สวนโครงการที่สองที่ผมไดเห็นก็คือ
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โครงการบวงสรวงเจาพอหลักเมืองและสืบชะตาเมืองลําปางในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการตั้งไวถึง 500,000 บาท ในงบประมาณป 2561 ไดตั้งคาปรับปรุงตกแตงภูมิทัศนแตมสีแตง
เมืองบริเวณศาลหลักเมือง อาคารหลวงพอดํา อาคาร Museum ลําปาง และลานหนาอาคาร Museum
ลําปางตั้งงบประมาณไวสี่ลานบาทซึ่งไมทราบวาโครงการนี้ไดดําเนินการไปถึงไหนแลว แลวปนี้มาตั้ง
โครงการบวงสรวงศาลหลักเมืองไวอีก ผมจะใหขอสังเกตไว แตผมก็ขอชื่นชมผูทํารางเทศบัญญัติที่ทํา
รางโครงการมาเปรียบเทียบ ขอชื่นชมรางโครงการของแผนงานสาธารณสุขประจําป 2562 ซึ่งแตละ
โครงการลงรายละเอียดไวชัดเจนครับทานประธาน เชน เปาหมายจํานวนกี่คน กี่กลุม งบประมาณที่ใช
เทาไหร ผมยกตัวอยางเชน โครงการของแผนงานสาธารณสุข ที่เขียนไวชัดเจนเลยวาใชจายอะไรไปบาง
เชน โครงการรณรงคกําจัด ลูก น้ํายุงลายเพื่อปองกันโรคไขเ ลือดออกและโรคซิก กา ซึ่ง ก็มีหลัก การ
เหตุผลและวัต ถุป ระสงค กลุม เปา หมายในโครงการนี้ระบุไวชัด เจนเลยวาจํานวน 480 คน บอกวา
แกนนํา ชุม ชน อ.ส.ม.จํา นวน 440 คน ผูบ ริห ารสถานศึก ษา ครูอ นามัย โรงเรีย น จํา นวน 30 คน
ครูพี่เ ลี้ย งศูน ยเด็กเล็กสถานรับเลี้ยงจํานวน 10 คน เขาระบุไ วชัด เจนซึ่งเปน โครงการที่ดีม ากที่ระบุ
สถานที่ดําเนินการไวชัดเจนเลย ชุมชนโรงเรียนและศูนยเด็กเล็กทุกแหง งบประมาณที่เขาใชที่เขาเขียน
มาในโครงการนี้ แยกไวชั ด เจนวา งบประมาณกิ จ กรรมที่ ห นึ่ง ค าอาหารวา งและเครื่องดื่ม พิธี เ ปด
โครงการสําหรับผูเขารวมกิจกรรม เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจํานวน 90 คน ๆ ละ 30 บาท เปนจํานวนเงิน
2700 บาท กิจกรรมที่ 2 เขาก็ระบุไวชัดเจนเลยวาคาอาหารกลางวันกี่คน กี่บาท คาวิทยากร คาจาง
ถา ยเอกสาร คา กระเปา ใสเ อกสารอบรม บอกแมก ระทั่ง ปากกา จํา นวน 440 ดา ม จํา นวนเงิน
ดา มละ 6 บาท โครงการนี้ขอชื่นชมจริง ๆ ของแผนงานสาธารณสุข ซึ่งในรางโครงการนี้เขาระบุ ไว
ชัดเจน แตไปดูโครงการอื่น ๆ ระบุรวม ๆ เหมือนทานผูอภิปราย ขออนุญาตเอยนาม คุณหมอวัฒนา
ที่บอกวาเขียนไปรวม ๆ ขอชื่นชมสาธารณสุขเลยครับ ซึ่งเมื่อโครงการระบุรางเลมสีเหลืองไวชัดเจนก็
สามารถจะบอกไดวา ใชง บประมาณไปในงานอะไรบา ง ซื้อ อะไรบา ง เมื่อ ทํา งบประมาณแบบนี้
ขา ราชการก็ส บายใจไม ต อ งกลั ว อะไรหรอกครั บ เพราะเขี ย นมาในโครงการเสร็จ สิ้ น เพื่ อใหก าร
ดํ า เนิ น การตรวจสอบใช ง บประมาณมา ก็ ใ ช ไ ปตามร า งโครงการที่ ร ะบุ ไ ว ใ นโครงการบวงสรวง
ศาลหลักเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองลําปาง ซึ่งเปนโครงการที่ดีที่บรรจุไวซึ่งวัตถุประสงคของโครงการนี้
เขาก็เขียนไววาเพื่อเปนสิริมงคลและสรางขวัญกําลังใจแกประชาชน เพื่อสงเสริมอนุรักษประเพณีและ
และสงเสริมการทองเที่ยวรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและสงเสริมการทองเที่ยวของทองถิ่น
เพื่ออนุรักษสืบสานพิธีบวงสรวงเจาพอหลักเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองลําปางคงอยูสืบ ไป เพื่อสราง
สังคมและชุมชนใหมีสวนรวมจัดกิจกรรมและพัฒนาสูชุมชนที่เขมแข็ง รูรักสามัคคีรัก ใครกลมเกลียว
สรา งความสงบสุข แกสัง คม แต ผมก็ มีขอ กั งวลครับ ท า นประธาน นับ ตั้งแตมีก ารกอ สรางปรับ ปรุง
ศาลหลักเมืองมาจนสิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2559 กี่ปมาแลวครับ ที่พี่นองประชาชนไมได
เขาไปกราบไหวศาลหลักเมืองเพื่อความเปนสิริมงคล กี่ปแลวครับที่ไมไดสืบชะตาเมืองตออายุเมือง
ลําปาง กี่ปมาแลวที่พี่นอ งประชาชนไมไดไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบา นคูเ มืองของลําปาง นี่แหละครับ
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ผมอยากใหสภาแหงนี้ชวยกัน พิจารณาโครงการแตล ะโครงการใหดีล ะเอียดถี่ ถวน เพื่อที่จะไดเ กิ ด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนชาวลําปาง วาโครงการที่สภาแหงนี้อนุมัติใหไป เมื่อโครงการทําไปแลว
ไมสําเร็จ ผมวาสภาแหงนี้ตองมีสวนรับผิดชอบดวยเหมือนกัน จะวาในทางใดทานก็รูดีวาการอนุมัติไป
แลวทําไมไดเพราะอะไร ขอใหสภาแหงนี้ที่ทานจะอนุมัติโครงการในรางเทศบัญญัตินี้ไปชวยกันพิจารณา
ไตรตรองใหถี่ถวน แลวยังมีโครงการดี ๆ อีกหลายโครงการในปงบประมาณ 2561 แลวไมไดมาตอเนื่อง
ในป 2562 เชน ไมไดทํางบประมาณในป 62 เลย เชน โครงการไปถึงเรือนเยือนพันหลัง วาโครงการนี้
เปนโครงการที่ดีครับทานประธาน เพราะไปถึงพี่นองประชาชนที่ยากไรผูดอยโอกาสในชุมชนโดยตรง
เลยครับ ผมก็ไมทราบวาเหตุผลอะไรโครงการนี้ถึงไมไดไปตอ ไมไดงบประมาณป 2562 หรือวาจะยุติ
โครงการนี้ไปหรือบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายแลว หรืออยางไรครับ ผมก็ฝากไปถึงผูบริหารและ
โครงการในป 2562 ที่ไมไดบรรจุไวคือโครงการธนาคารความดี ตอนนั้นเทศบาลก็ไดตั้งงบประมาณไว
ในป 2561 ซึ่งผมก็มีสมุดอยูเลมหนึ่งที่ใหทานประธานดู สมุดประจําตัวสมาชิกธนาคารความดีเทศบาล
นครลําปาง โครงการนี้เมื่อทํามาแลวป 2562 ก็ตั้งงบประมาณไปผมจะยกตัวอยางในหนังสือเลมนี้ที่
ชุม ชนบ า นหัว เวี ย งเขาก็ ไ ดทํ า วา ได ทํ าธนาคารบั น ทึก ความดีใ นสมุ ด นี้ ไดบั น ทึก ว าท า นทํ า ความดี
อะไรบางในแตละครั้ง เชนทีเ่ ขาเขียนวาชวยเก็บขยะที่ตกอยูใกลถังขยะ เก็บใหเรียบรอย
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เดี๋ยวครับรอยเอกศักดิ์ชัย หนังสือเลมนี้เปนหนังสืออะไรครับ
รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง สมุดประจําตัวสมาชิกครับ
ธนาคารความดี
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) แตตอนนี้คุณอภิปรายเรื่องงบประมาณ ไมใชความดีของสมาชิกครับ
รอ ยเอกศัก ดิ์ชั ย หงษ ใ จสี สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง ผมยกตั วอยา งเพื่ อจะ
ประกอบการอภิปรายครับทานประธาน
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯในที่ประชุม) ไมตองยกตัวอยางแลว คุณพูดถึงงบประมาณไปเลยแลวกัน
รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ถาผมไมยกตัวอยางทุกคนก็จะ
ไมเห็นภาพวาออกไปยังไง ถาไปถึงบอกตรงนี้ไ มดีอยางนี้ ก็ไมไดค รับทานประธาน ถาทานประธาน
วินิจฉัย ผมไมอานก็ไดครับ เพียงแตวาเปนสมุดธนาคาร สมุดประจําตัวสมาชิกความดีวา ในป 2561
ไม ไ ด ตั้ ง โครงการไว เ ลย ซึ่ ง ผมไม ท ราบว า ทํ า ไมโครงการดี ๆ เช น นี้ ร า งเทศบั ญ ญั ติ ถึ ง ไม บ รรจุ
งบประมาณเขา ไป สภาแหง นี้จ ะเปน ผูอ นุมัติรา งเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจา ยประจํา ป 2562
ผมจึง ขอใหพิจ ารณาด ว ยความรอบคอบ ระมัด ระวัง เปน โครงการที่ส ามารถทํ าเป น จริง ได ซึ่ง ใน
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โครงการตาง ๆ นี้ หลัก ในพระพุท ธศาสนา ผมก็จะยกตัวอยางมาวา หลักกาลามสูต ร 10 ขอที่วา
1.อยา ปลงใจเชื่อ ดวยการฟงตามกันมา 2.อยาปลงใจเชื่อ ดวยการถือสืบ ๆ กันมา 3.อยาปลงใจเชื่อ
ดวยการเลาลือ 4.อยาปลงใจเชื่อ ดวยการอางตํารา 5.อยาปลงใจเชื่อ เพราะตรรกะ 6.อยาปลงใจเชื่อ
เพราะอนุมาน 7.อยาปลงใจเชื่อ ดวยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 8.อยาปลงใจเชื่อ เพราะเขาไดกั บ
ทฤษฎีที่พินิจไวแลว 9.อยาปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็น รูป ลักษณะนา จะเปนไปได 10.อยาปลงใจเชื่อ
เพราะนับถือวา ทานสมณะนี้เปนครูของเรา นี่แหละครับ ขอใหสภาแหงนี้ใชหลักการกาลามสูตร มาเปน
ขอพิจารณาในการพิจารณารางเทศบัญญัติรายจายงบประมาณประจําป 2562 ขอใหดูวาหลักฐาน
ประกอบโครงการตาง ๆ วา มีค รบถวนไหม ไมวา สิ่ง กอสราง เงิน ลงทุน ไดมีแบบแผนครบถวนไหม
อยาดูวาเปนกระดาษแผนเดียว ไมมีหลักฐานอะไรเลย แลวก็จะเปนโครงการที่ไมสําเร็จ ที่คั่งคางตามมา
ขอใหสภาแหงนี้ชวยกันพิจารณาดวยความรอบคอบ เพื่อที่จะเปนประโยชนสูงสุดใหแกพี่นองประชาชน
ชาวลําปาง ซึ่งระยะทางจะเปนเครื่องพิสูจนมา กาลเวลาจะเปนเครื่องพิสูจนคน ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ผมอยากจะเรียนรอยเอกศั ก ดิ์ชัย ครับ เมื่อ สัก ครูคุณถามประธานสภาในเรื่อ ง
งบประมาณตาง ๆ คุณถามผิดที่เหรอครับ คุณควรจะพูดวา ถามผูบริหารผานประธานสภา เพราะผม
ไมไดเปนคนทํางบประมาณ แลวก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อตอนภาคเชา คุณก็มีกระทูถามเรื่องศาลหลักเมือง
ตอนบายก็ยังถามเรื่องศาลหลักเมืองอีก บอกวาศาลหลักเมืองสรางไมเสร็จ คนจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไมจําเปนที่จะตองเอาศาลาสวย ๆ มาใหพรหรอกครับ อยูที่จิตใจของคน ตอไปถาคุณจะขอพรก็ไปขอ
พรที่นางงามจักรวาลเลยสิครับ ขอใหทราบนะครับ
รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานฯ ครับ ที่ผม
ถามทา นประธาน ผมก็ตองพูด กับ ทา นประธาน ผมไมไ ดพูด กับ ผูบ ริห าร เพราะวา ทา นประธานฯ
ใหญที่สุดในนี้ ก็ตองถามทานประธาน
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ถูก ครับ แตค ุณ ควรจะพูด วา ถามทา นผูบ ริห ารผา นประธานสภา ไมใ ชใ ห
ประธานสภาฯ ตอบ
รอ ยเอกศัก ดิ์ชัย หงษใ จสี สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง ถา ในเมื่อ ทา นใหผ มถาม
ผมก็ถามตรงนี้เลยครับ ถามทา นประธานสภาฯ ไปถึงผูบริหารวา ในการจัดทํางบประมาณที่สมดุล
พอเขาใจ แตทํางบประมาณที่เกินดุลกับขาดดุลทําอยางไร ตอบผมหนอยครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกครับ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย
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นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ
ที่เ คารพและสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ทา นประธานฯ อาจจะงงเล็ ก น อ ย วั นนี้ ก็ ป ล ะครั้ง ที่พิจ ารณาร า งเทศบั ญ ญัติ ง บประมาณรายจ า ย
ประจําป 2562 ปหนึ่งสมาชิกก็ไดมีโอกาสที่จะอภิปรายไดอยางเต็มที่แคปละครั้ง สมาชิกทุกทานก็ได
เตรียมตัวมาอภิป รายงบประมาณ ก็อยากจะขอโอกาสทานประธาน ขอเวลาไมมากในการอภิปราย
ในประเด็น 2-3 เรื่อง ในปงบประมาณ 2562 เทศบาลเรามีงบประมาณจํานวนมากถึงเจ็ดรอยกวาลาน
ในระยะ 4 ปก วาที่ผานมา ที่ผูบริหารชุด นี้ไดม าบริหารเทศบาล รวม ๆ แลวก็เปนเงิน หลายพันลา น
สามสี่พันลาน แตวาดูบานเมืองที่ผานมา มีอะไรใหเราเห็นเปนรูปธรรมบาง ผลงานที่สําเร็จที่พัฒนา
บา นเมือ ง ใหเ ห็น ว า 4-5 ป ที่ผา นมาผลงานของผู บ ริ หารชุ ด นี้ มี อะไรที่เ ดน ชัด บ า ง แทบไมมี น ะคะ
โครงการใหญๆก็ไมสามารถทําใหสําเร็จภายในกําหนดระยะเวลา ไมวาจะเปนโครงการสายไฟฟาลงดิน
อาคารเอนกประสงคเทศบาล 7 ศาลหลักเมือง มิวเซียม ซึ่งสวนใหญก็เปนโครงการที่อยูในแผนอยูแลว
แลวเพียงแตผูบริหารชุดนี้มาบริหารตอใหโครงการตาง ๆ ดําเนินไปได แตก็ยังไมมีความสามารถที่จะทํา
ใหโครงการตาง ๆ สําเร็จลุลวงไปได หรือแมกระทั่งโครงการของผูบริหารที่ชอบทําโครงการใหญๆ
อยางเชน ทุบ รื้อ สรางใหม ยกตัวอยางสะพานรัตนโกสินทร 200 ป อยูดี ๆ ก็หาเหตุจะทุบทิ้ง อาคาร
ศูนยเ ยาวชน สําหรับเยาวนชนไวแขงกีฬา ก็ยังใชงานไดดีอยู ก็จะทุบ ทิ้ง เพื่อ จะไปสรางสถานีรถมา
ซึ่งประชาชนสวนใหญก็ไ มไดตองการ แมแ ตส มาคมรถมา เองก็ไ มไ ดตองการสถานีร ถมา เพราะวา
โดยธรรมชาติแลว รถมาก็จะไปจอดตามที่จุดที่มีนักทองเที่ยว หนาโรงแรม หนาสถานที่ทองเที่ยว หนา
ตลาดอะไรตาง ๆ ถาใหรถมาเขาไปอยูดานใน เขาก็ไมเขาไปอยูแลว ก็เปนการใชงบประมาณที่ไมเกิด
ประโยชน หลาย ๆ โครงการที่ผูบริหารชุดนี้ริเริ่มมาแลวไมสามารถทําได พอเรามาดูตัวเงินสะสมสูงถึง
หารอยเจ็ดสิบกวาลานบาท สวนหนึ่งก็จะเปนเงินที่เหลือจากโครงการตาง ๆ แตอีกสวนหนึ่งก็จะเปนเงิน
งบประมาณที่ไมสามารถดําเนินการได ก็ตกเปนเงินสะสม เงินจํานวนนี้ ถาฝายผูบริหารสามารถใชเงิน
งบประมาณตามแผนงานไดอยา งมีป ระสิ ทธิภ าพ เงินจํานวนนี้ก็ส ามารถไปกระตุนเศรษฐกิจ ในเขต
เทศบาลนครลําปาง เปน คาจ า งแรงงาน จัด ซื้ อ จัด จ าง เงิน จากรัฐบาลก็ เ ขา ไปหมุน เวียนในระบบ
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลําปางก็อาจจะไมซบเซามากขนาดนี้ ถาเงินจํานวนนี้เขาไปสู
ระบบ ตอ มาในภาพรวมของงบประมาณตั้ง แตผูบ ริหารชุ ด นี้ม าเปน ผูบ ริหาร ก็ สั ง เกตไดวาก็ จะเนน
โครงการกอสราง โครงการใหญ ๆ เนนสิ่งที่เปนวัตถุ แตไมคอยใหความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาคน
ไมวาจะเปนเจาหนาที่ พนักงาน ลูกจางของเทศบาล ประชาชน เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส โดยเฉพาะ
เรื่องการกีฬา หรืออะไรตา ง ๆ ไมคอ ยใหค วามสํา คัญ เทา ที่ค วร ไปเนน สิ่ง กอ สรา งวัต ถุสว นใหญ
ก็ อยากจะฝากทางผูบริหารวา หนาจะสงเสริมสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาคนใหมากกวานี้ ปจจุบัน
นี้โลกของเราเปลี่ยนแปลงเร็วมาก โดยเฉพาะในยุคนี้เปนยุคของ AI หรือยุคดิจิตอลตาง ๆ ที่เขามา ทุกสิ่ง
ทุกอยางเปลี่ยนแปลงเร็ว ถาคนเราพัฒนาไมทัน ก็ไมสามารถที่จะแขงขันหรือจะประกอบสัมมาอาชีพ
เอาตัวรอดไดในเศรษฐกิจยุคปจจุบันนี้ อีกประเด็นหนึ่งก็คือการใหความสําคัญกับเรื่องของสิ่งแวดลอม
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นี่เปนปญหาระดับโลกที่ทั่วโลกใหความสําคัญมาก แตปรากฏวาเทศบาลเราตั้งงบประมาณในเรื่องของ
การรักษาสิ่งแวดลอมนอยมาก ๆ ยกตัวอยางเชน โครงการที่เทศบาลตั้งไว ลดละเลิกการใชภาชนะโฟม
บรรจุอ าหารในชุม ชน ตั้ง ไว 20,000 บาท ในเรื่องนี้ค วรจะรณรงคใ หม าก ๆ ลดการใชพ ลาสติก
การใชโฟมซึ่งเปน อันตรายตอสุขภาพ มีสารกอมะเร็งแลว ยังเปนตนเหตุของขยะจํานวนมาก ถาไป
รณรงคเรื่องพวกนี้ก็จะสามารถลดจํานวนขยะตนทางได สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดเก็บ
ขยะไดอีกทางหนึ่ง ผูบ ริหารไมคอยใหความสํา คัญ เทา ที่ค วร เรื่องถัด มาเรื่องรถบุษ บก ในสวนของ
งบลงทุน คาครุภัณฑ รถลากจูงพรอมบุษบก จํานวน 9,999,000 บาท (เกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกา
พัน บาทถว น) บางทา นอาจจะนึกภาพไมออกวา บุษ บกหนา ตาเปน อยา งไร ทําไมถึง ไดแพงขนาดนี้
ขออนุญาตทานประธานแสดงรูปภาพ ตัวอยางบุษบกของจังหวัดเชียงราย สวยงาม 9 คันเหมือนกัน
(ประธานอนุญาต) แตล ะคัน ไมเหมือนกัน บุ ษบกก็เ ปนมรดกขนาดเล็ก มีดานขางโปรงถึ ง 4 ดาน
เอาไวเ ปน ที่ ป ระทั บ ของพระมหากษั ต ริยใ นพระราชพิธี หรือ ใชป ระดิษ ฐานพุท ธรูป สํ า คัญ อั น นี้ คื อ
วัตถุประสงคของการมีบุษบกไวใช ตัวบุษบกก็จะรูปรางหนาตาแบบนี้ เขาใจวาทานนายกฯ ก็คงจะไป
เห็นที่จังหวัดเชียงรายมา เพราะนี่ก็คือตัวอยางจากจังหวัดเชียงราย ทานก็คงเกิดแรงบันดาลใจมาโดย
ฉับพลันไมไดวางแผน แตเอามาใสในแผนงบประมาณป 2562 เทาที่ไปสอบถามจากผูรูมาทางเทศบาล
นครเชียงราย เขาไดมีการวางแผน มีแนวคิดที่จะออกแบบราชรถบุษบก และออกแบบโครงการทั้งหมด
โดยวิธีการทยอยสราง 9 คันนี้ ไมไดมาจากงบประมาณเพียงปเดียว โดยเขานํามาจากแผนแมบทเมือง
เชียงราย เมือ่ ป 2543 แลวก็เอามาเปนแนวคิดในการสะทอนศิลปะของหัวเมืองตาง ๆ ชางฝมือก็เอามา
จากหั ว เมื อ งต า ง ๆ โดยมี แ นวคิ ด ว า เชี ย งรายในอดี ต เป น ต น กํา เนิ ด ของอาณาจั ก รล า นนายุ ค
พญามั ง รายมหาราช เพราะวาสมัยนั้นเชียงรายก็มีความเจริญรุงเรืองทางดานศิลปวัฒนธรรม นี่คือ
ที่มาแนวคิดของการสรางบุษบก ก็อยากจะถามทานนายกเทศมนตรีนครลําปางผานทานประธานฯ
วาทานมีแนวคิดอยางไรในการจัดทํารถบุษบกทั้ง 9 คัน ในเอกสารก็ไมมีคําอธิบายหรือวาไมมีแบบอะไร
ใหท างสมาชิกไดดูเ ลย ขอภาพถัดไปคะ จะใหดูวา แนวคิดของที่อื่น ที่เ ขาทํา ไว เขาทําไวดีขนาดไหน
อยา งของแพรเ ขาพึ่ง มาเริ่ม สรา งคัน แรก คือ ป 2544 ก็ใ ชศิล ปะของแพรคือ เนน เรื่อ งไมแ กะสลัก
ใช ไ ม ส ั ก ทอง ช า งก็ ใ ช ช  า งชาวแพร คั น ถั ด ไปของจั ง หวั ด เชี ย งใหม คั น ที่ 2 ออกแบบโดย
อาจารย เ ฉลิ ม ชั ย โฆษิต พิพัฒน คันนี้ก็มากอสรางเมื่อป 2545 ก็มีที่มาที่ไปจากวัดเจ็ดยอด คันที่ 3
ของเชียงราย อันนี้เวนไปถึง3 ป มากอสรางเมื่อป 2548 ก็ใชศิลปะสลักลายโลหะ ซึ่งเปนเอกลักษณของ
เชียงราย คันที่ 4 เปนศิลปะของลําพูนมาสรางเมื่อป 2548 ตามศิลปะของพระธาตุหริภุญไชย คันที่ 5
ของนานก็ส รางในป 2548 เชน กัน คันที่ 6 ของแมฮอ งสอนมาสรางในป 2549 คัน ที่ 7 ของจังหวั ด
ลําปาง เวนไปถึง 6 ป มาสรางเมื่อป 2555 ใชเวลา
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ขอใหอภิปรายเขาประเด็นนะครับ
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นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขาประเด็นคะ ที่พูดเขาใช
เวลาในการสราง แตของเราจะสรางปเดียว 9 คัน งบประมาณเกือบ 10 ลานบาท ไมเขาประเด็น
ตรงไหนคะ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) คุณพูดงบประมาณของเทศบาลนครลําปางไปสิครับ ไมใชเลาประวัติแบบนี้ ไมถูกครับ
นางสาวอมลยา เจนตวนิ ชย สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง กํ าลัง จะชี้ใ หเ ห็นวา ของ
เชียงราย เขาวางแผนไวอยางไร ใชง บประมาณอยา งไร ไมไ ดทํา ทีเ ดีย วเหมือนของเรา จะชี้ใ หเ ห็ น
ประเด็นนี้ ที่กลาวตั้งแตทีแรกแลว เรียนทานประธานไววา ปหนึ่งสมาชิกมีโอกาสไดอภิปรายเต็มที่เพียง
หนึ่งครั้ง เพราะฉะนั้นตองเปดโอกาสใหสมาชิกไดอภิปราย
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ผมใหคุณอภิปรายเต็มที่ แตคุณอยาไปเลาประวัติศาสตร ไมถูก ถาคุณไปพูดถึงประวัติฯ
ของที่อื่น ผมจะไมใหคุณพูดครับ
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กําลังชี้ใหเห็นถึงเรื่องการใช
งบประมาณ ทานประธานตองเขาใจประเด็นนี้กอนวาของเชียงรายเขาไมไดใชงบประมาณที่เดียว 9 คัน
กําลังชี้ใหเห็นประเด็นนี้ ไมไดเอาเรื่องประวัติศาสตรมาพูด พูดใหเห็นวาทั้ง 9 คัน มีที่มาที่ไปอยางไร
เปรียบเทียบกับของเราที่จะสรางทีเดียว
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) คุณควรจะแนะนําทานนายกฯ เปนป ๆ
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานฯ ใจเย็น ๆ กอน
คะ ตั้งใจฟงสักครูนะคะ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) คุณมาเลาประวัติศาสตรทําปนั้นปนี้ ไมเกี่ยวกันนะครับ
นางสาวอมลยา เจนตวนิช ย สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง ไมไ ดเ ลา ประวัติศาสตร
ขอโทษนะคะทานประธาน เพียงแตบอกวาที่มาที่ไปของทั้ง 9 คัน ใชระยะเวลามาอยางไร แนวคิดวิธีการ
สรางทั้ง 9 คัน ใชเวลาทั้งหมด 10 กวาป แตของเทศบาลนครลําปางของเรา จะทําทีเดียวเลย 9 คัน
อัน นี้คือประเด็นที่ตอ งการพูด แลวอีกอยา งหนึ่ง ประเด็น หนึ่งที่ตอ งการชี้ใหเห็นวา แบบของบุษ บก
ของเรา อันนี้ไปขอแบบจากทั้งกองชางและกองการศึกษา กวาจะไดมา 4 แผน เทศบาลนครลําปาง
ของเรา จะทํ า แบบเดีย วกั น ทั้ง หมด 9 คัน นี่ กํ า ลั ง จะชี้ ใ หเ ห็น นะค ะ ไม ไ ด อ อกนอกเรื่ อ ง ไม ไ ด เ อา
ประวัติศาสตรมาพูด แตจะชี้ใหเห็นแนวคิดวิธีการ การวางแผนการทํางาน ของผูบริหารไมไดวางแผนไว
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อยูดี ๆ ก็มีโครงการนี้ขึ้นมา แลวผูออกแบบคือใคร ใหความสําคัญกับศิลปวัฒนธรรม การออกแบบมี
ที่มาที่ไปมากนอยแคไหน ในเอกสารก็ไ มไดมีบอกวาใครเปนผูออกแบบ มีเพียงแตผูป ระมาณราคา
และผูต รวจเอกสาร ไมมีแ นวคิด ที่ม าที่ไ ป ไมมีบงบอกถึงเรื่องของศิล ปวัฒ นธรรมความเปน ลํา ปาง
ตรงไหนเลย กับงบประมาณอีก 1,000 บาท จะครบสิบลานบาท ไมใชเงินนอย ๆ นะคะ ของเชียงราย
เริ่มตนโครงการเปนแนวคิดตั้งแตป 2543 กวาจะสรางครบ 9 คัน ในป 2558 ใชเวลาถึง 15 ป กวาเขา
จะทําครบทั้ง 9 คัน คําถามขอถามผูบริหารดวยนะคะวา สรางแลว 9 คัน จะเอาไปจอดไวที่ไหน มีที่จอด
หรือยัง ครุภัณฑมูลคาเกือบสิบลานบาท จะไปเก็บรักษาไวที่ไหน มีในใจแลวหรือยัง ชวยตอบสมาชิกให
หายสงสัยในเรื่องเหลานี้ดวย โดยปกติแลว ในการจะทําอะไรก็ตามที่คลาย ๆ ของเดิมที่เขามีอยู ควรจะ
ทํ าใหดีก วาเดิม ไมใชไปเรียนแบบเขาแลวทําไดแ ยกวาของเดิม จะขอรองทานนายกผานไปทางทา น
ประธานวา โครงการแบบนี้อยาทําใหชาวลําปางขายหนาอีกเลย แลวก็สิ้นเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุ
ไมมีความมีสงาราศีหรือมีประวัติศาสตรของลําปางเลย ก็ขอฝายบริหารลองทบทวนและสมาชิกสภา
หลาย ๆ ทานที่ฟงขอมูลนี้วา สมควรหรือไมที่เราจะเอาเงินเกือบสิบลานบาท ไปลงทุนกับ โครงการที่
ไมไดวางแผนมาไวใหพรอม เอาเงินสิบลานบาท ไปพัฒนาคนของเรา เด็ก ๆ เยาวชน การกีฬา เจาหนาที่
นาจะดีกวานะคะ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) มีทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เชิญ นายสมหมาย พงษไพบูลย
นายสมหมาย พงษไ พบูล ย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรีย นทา นประธานฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ณ วันนี้ก็เปนวาระสําคัญ
ที่สมาชิกสภาจะไดทําหนาที่ของการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณป 2556 ผมเห็นดวยกับเพื่อน
สมาชิก ผูอภิปรายเมื่อสักครู กรณีที่เราจะทําโครงการใหญๆครับทานประธาน เราหนาจะมีการวางแผน
ความเปนไปได เปนขั้นตอนไป ใชวานึกอะไรขึ้นมาแลวจะทําๆ ผมยกตัวอยางเชน สายไฟลงดิน ถาเราได
วางแผนตั้งแตเนิ่น ๆ อันไหนบกพรองเราก็แกไขไวกอน ไมใชอยู ๆ มาขออนุมัติสภา และสภาอนุมัติ
ไปแลว ก็ทําไมได เกิดไมได จะเสียเวลา อยางกรณีนี้เหมือนกัน ที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายไปเมื่อสักครู
ผมมาดูแลวไมมีการวางแผนอะไรเลย ไปเห็นแบบอยางเขามา ก็จะมาทําตรงนี้ แลวผมถามหนอยวา
9 คัน จะไปจอดไวตรงไหน ผมเห็นดวยกับเพื่อนสมาชิกตรงนี้ ขอครับ วางแผนไวกอน ตรึกตรองไวกอน
ศึก ษาใหดี ๆ ไวกอนครับ เงิน งบประมาณแตล ะป ๆ มีป ระโยชนทุกบาททุ กสตางค ถาเราใชใหเ ปน
ประโยชนครับทานประธาน ไมใชเอาไปตั้งกองไวเฉย ๆ อยางที่ฝายบริหารเสนอมา เงินสะสมหารอยกวา
ลานบาท ถาเปน อบต. เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เขาเห็นเงินตรงนี้ เขาบอกเราไมฉลาดนะครับ
ทําไมใหตกเปนเงินสะสมไดขนาดนี้ ทําไมไมไปทําประโยชนใหแกประชาชน ตัวเลขตัวนี้หารอยเจ็ดสิบ
สองลานบาท เปนเงินสะสม มองดูแลวนาภูมิใจนะครับ วามีเงินเยอะ แตเราตองนึกถึงวา กอนที่เงินตรง
นี้จะเยอะ มากองตรงนี้เพราะอะไร เพราะโครงการแตละโครงการทําไมทันตามเวลาที่กําหนด ก็ตกเปน
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เงินสะสม แตผมดูแตละโครงการที่ทานตั้งงบไว ที่จะทําเหลือจากโครงการตกมานอยมาก ยกตัวอยาง
งาย ๆ กรณีโครงการที่ลาดยางแอสฟลทติค สะพานรัษฎาภิเษกไปถึงหนาโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
ทานประธานจําไดไหมครับ วาตั้งงบไปเทาไหร สิบเอ็ดลานกวาบาทใชหรือไมครับ แตทําจริง ๆ หกลาน
กวาบาท ถาผมจําไมผิด ก็แสดงวาขาดการวางแผนทํางาน เงินอีกหารอยกวาลานที่เราจะไปทําอยางอื่น
ใหเกิดประโยชนกับไปจมปรักอยูตรงนั้น ตกเปนเงินสะสมมาตรงนี้ อันนี้เปนบทเรียนนะครับ ผมขอความ
กรุณาทั้งทางฝายบริหารของเทศบาลเรา คิดตรงนี้อีกหนอย เพราะวาประชาชนจะไดผลประโยชนตรงนี้
มาก ๆ ลําปางเรายังขาดการพัฒนาอีกหลาย ๆ ดาน ยิ่งการกีฬาในเทศบาลเราไมมี สมัยกอนยังมี
แขง บอล แขงบาสเกตบอล แขงตะกรอ ณ วัน นี้มีแตของโรงเรีย น พรุงนี้ก็เ หมือนกัน ในเขตเทศบาล
ของโรงเรียนเทศบาลเฉย ๆ เปนการกีฬาเพื่อคัดสรรตัวกีฬาไปแขงระดับภาค ประชาชนที่เขาเสียภาษี
นักเรียนในเขตโรงเรียนเอกชน ก็ไมมีโอกาสมาเลนกีฬาตรงนี้ ขอความกรุณาฝายบริหารเห็นคุณภาพ
ตรงนี้ อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องการบริหารจัดการขยะเปนวาระแหงชาติครับทานประธาน ผมก็เห็นทางฝาย
บริห ารตั้ง งบประมาณไวหา สิบ หาลา นบาท อัน นี้ฝา ยบริหารจะไมจา งเอกชนทํา แลวจะทําเองเลย
เหรอครั บ ที่ ผ า น ๆ มาเอกชนก็ ทํา ไม เ คยมี ขา วออกช อ ง 3 ชอ ง 8 ช อ ง 9 เพราะเขาทํา ได ดี
พอเทศบาลเราไปทําเอง ขาวออกกระหึ่มเลย เทศบาลลักขยะ ลักแลวไมทําลาย เอากองไวหนาบานเขา
โดยเฉพาะชุมชนบานดงชัย หนังสือพิมพ นักขาวมาสัมภาษณแมคา แมคาบอกวา 7 วันยังไมมาเลย
ขยะก็คือขยะครับ ทานประธาน ภายใน 3 วันถาไมเก็ บก็เ หม็นแลวครับ แตนี่ 7 วัน เพราะอะไรครั บ
เพราะเราบริหารผิดพลาด ความจริงบริษัทเกาเขาก็ทําดีอยูแลว ในเมื่อกอนหมดระยะเวลาอยางนอย
1 ป หรือ 6 เดือน เราตองเขาไปดูปญหา เราจะทําตอไดยังไง จะแกไขไดอยางไร อันนี้คือที่เสีย อันนี้ไม
สนใจ พอใกลเวลาจริง ๆมาแลว จะมาทําสัญญาตอ บริษัทขาดคุณสมบัติ เพราะระเบียบและกฎหมาย
อะไรแตล ะอยางเปลี่ยนแปลงอยูต ลอดเวลา เราตองใกลชิด ตองติด ตาม ไมใ ชปลอยปละละเลยมา
พอถึงใกลเวลามาก็จะทํา ผลที่สุดทําไมได ผมก็เห็นใจฝายบริหารนะครับ เพราะขัดตอระเบียบกฎหมาย
ตองมาทําเองแลวกรณีทําเอง เหมือนผมเป นนัก ธุรกิ จใหผมไปทํ าสวน ผมก็ทํา ไมเ ปน เชนเดีย วกัน
เทศบาลเราไม มี อ าชี พ ไปเก็ บ ขยะตรงนั้ น มี แ ต ชี้ นิ้ ว ทํา อย า งนู น ทํา อย า งนี้ ตรงนี้ เ หมาะสํา หรั บ
จ า งเอกชนทํา เอกชนทําไมดี ทําผิดพลาดเราชี้เราบอก ระเบียบตองทําแบบนี้แบบนั้น ไปทําเองไมได
เห็นผลไหมครับ ออกขาวชอง 7 ชอง 3 เสียหายไหมครับ เขารูวาผมเปนสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ทําไมถึงปลอยใหขาวแบบนี้ออกไปจากลําปาง ผมเองไมใชคนลําปาง แตผมอยูมา 40 กวาปแลวครับ
เลือ ดลํา ปางฝงอยูใ นตัว หมดแลว ทํา อะไรเราก็ตอ งรัก ลํา ปาง อัน ไหนที่เ สีย หายชว ยกันแกไ ขครั บ
ฝายบริหารของเราเกงทุกอยาง ทําไดทุกอยางเสียอยูอยางเดียวขาดการวางแผน ขาดกําหนดกฎเกณฑ
ในระยะยาวตอ ไป เรื่อ งขยะเปน วาระแหงชาติเ ลย ทา นประธานดูสิค รับ ผมพูด เขายัง ไมฟงผมเลย
แลวงานจะเกิดขึ้น ไดดีไดยังไง ผมเปนอดีต ธนาคารขยะไดรับ รางวัลระดับ ประเทศ ทําไดดีมากครับ
ขยะแต ล ะวัน ในชุ ม ชนตั น ครึ่ ง สามารถทํา ให เ หลือ 900 กิ โ ลกรั ม ไดตอ วัน นะครั บ ท า นประธาน
แต เทศบาลมองไมเห็น ไมสงเสริม แลวยังมีกระบวนการภายนอกขัดแขงขัดขากันอีก จึงหยุดทํา ณ วันนี้
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ชุมชนบา นดงมอนกระทิ ง ที่เ ป น ตน แบบ ประเทศลาวยั งมาดูงาน กลายเป น หายไปเลย เหมือนเดิ ม
ชาวบานก็รองเรียนมา เสียคาขยะเปนรายป 3 เดือนไปเก็บ 6 เดือนไปเก็บ แตขยะเดือนหนึ่งไปเก็บ
15 ครั้ง อาจไมถึงดวยซ้ําไป ปกติจะเก็บวันเวนวันนะครับในซอย เสนใหญเก็บทุกวัน แตจริง ๆ แลวใน
ประกาศใหเก็บวันเวนวัน แตจริง ๆ แลวสามวันเขาครั้งหนึ่ง ไมรูฝายบริหารรูหรือไม แทจริงแลวชาวบาน
ใกลตัวใครก็จะบอกคนนั้น บอกไปทางชุมชนบางบอกสมาชิกสภา เพราะเขาหานายกฯ ยาก หนาหอง
นายกฯ เยอะ มีคนมารองเรียนหลายคนเหมือนกันกวาจะเขาถึงตัวทานนายกได บางทีหนาหองถามมา
มีธุระอะไร ถาไมมีสาระอะไรก็บอกนายกไมอยู เขาก็ถามสมาชิกสภา ถามประธานชุมชน เรื่องขยะทําไม
ไมแ กไ ข แลว เรื่อ งถัง ขยะ จะรณรงคไ มใ หมีถัง ขยะไมไ ด เพราะของเราเปน ชุม ชนเมือ ง ก็ตอ งมี
แตชาวบานขอถังขยะ ถังขยะไมมีหรอกครับ บริษัทถังขยะปดไปแลว อันนี้เปนคําตอบจากเทศบาลนะ
ครับ แตผมก็ยังไมเชื่อ อยางที่ทานสมาชิกสภาพูดเมื่อสักครู อยาไปเชื่อในสิ่งที่เราไดยินมา ผมก็อยากจะ
ฝากถามทานนายกวากรณีคําพูดแบบนี้ออกจากเทศบาลไปวาถังขยะไมมีแลว บริษัทผลิตถังขยะปดไป
แล ว ผมบอกถ า ไม มี ถั ง ขยะเราจะอยู อ ยา งไร เพราะว า ถ า ใส ถุ ง หิ้ ว แล ว ไปห อ ยที่รั้ ว หน า บา น
อยา งสมัยกอนที่ผมบริหารตรงนั้น ทําไมไดแลว เพราะเมื่อกอนเราไปเก็บทุกวัน ณ วันนี้บางทีสองวัน
สามวันไปเก็บครั้งหนึ่ง แลวผมก็รูปญหาดวยทําไม 2-3 วันไปเก็บครั้งหนึ่ง เพราะวารถเอกชนที่เทศบาล
เชาชํารุดบอย นี่แหละครับติดปญหานี้ตลอด เพราะอะไรถึงเปนแบบนี้ และถาเราจะแกไขเราก็พยายาม
ถาเราจะทําก็งาย แตทั้งนี้ทั้งนั้นปญหาที่เกิดขึ้นมา เราเขาไปหาปญหาไมเจอ หรือไมมีการใสใจในปญหา
ก็ฝากทานประธานดวยครับ แลวผมก็มาดูตรงนี้ รายละเอียดที่การจัดการขยะในชุมชน ในรายละเอียด
ของโครงการนี้ที่จะใหเขาถึงชุมชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เขาเขียนรายละเอียดบอกวา อยางนอยใหมี
ครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะชุมชนละ 15 ครัวเรือน ทานประธานครับ ชุมชนมีกี่ครัวเรือน บานดงมอน
กระทิง มี 800 กวาครัวเรือน แลวไปคัดแยก 15 ครัวเรือน ผมวาเอาเงินไปตําน้ําพริกละลายแมน้ําดีกวา
ไมตองไปทําครับ ตองทําทุกคนเลย แลวโครงการนี้อบรมความรูใหกับ คนเทศบาล ความรูเรื่องการ
คัดแยกขยะ 500 คน ที่มีไปตอยอด แลวก็นิสัยคนไทยจะเปนแบบนี้ครับทานประธาน ถารูอะไรแลวจะ
ไมคอยตอยอดกัน ไมคอยบอกกัน จะรูอยูตัวคนเดียว แลวโครงการนี้ 500 คน ในเขตเทศบาลของเรา
ตั้งงบโครงการนี้ไว 200,000 บาท ตอป เงิน 200,000 บาท ถาเราไปทําใหมีประโยชน ก็มีประโยชน
นะครับทานประธาน แตมาทําโครงการนี้ ผมเห็นแลวตําน้ําพริกละลายแมน้ํา การแยกขยะในครัวเรือน
ทั้งชุมชนยังไมเปนผลเลย แลว มาทํานอย ๆ อยางนี้ 15 ครัวเรือนตอชุมชน เสียดายงบประมาณครับ
ทา นประธาน นาจะทําจริง ๆ จัง ๆ เพราะเปนวาระแหงชาติของเรื่องการบริหารจัดการขยะ เปนไปได
ผมวาทางฝายบริหารควรจะหาวิธีที่ดีกวานี้ ที่ไปบริหารจัดการเองตรงนี้ แลวอีกประเด็นหนึ่งครับทาน
ประธาน กรณีที่เราไปจางคนงาน 1 สัญญาตอ 1 คน เฉลี่ยแลวเราจางวันละ 305 บาทตามกฎหมาย
กํ าหนดคาแรงงาน มองดูเ หมือ นเยอะนะครับ ตกเดือนละ 10,500 บาท แตจริง ๆ แลวผมเคยถาม
พนักงานวาคุณไดเงินเดือนเท าไหร ก็ต่ํ ากวานั้นนิดหนอย แตผมวาไมนิดหนอย ต่ํากวานั้น เยอะมาก
เพราะอะไรครับ คาเงินเดือนที่เขาออกแตละครั้ง ไมใชสิ้นเดือนนะครับทานประธาน วันที่ 8 วันที่ 10
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บางครั้งวันที่ 12 เงินเดือนยังไมออกเลย เพราะอะไรครับ สรุปการทํางานของแตละเดือนลาชา กองคลัง
ก็ควรจะทําฎีกามาเบิกไวแตละคนมาชามาก บางครั้งผมก็แอบถามเจาหนาที่ เจาหนาที่บอกทําฎีกาขึ้น
ไปแลวบางทีนายกฯ ติดภารกิจบางอะไรบาง กวาจะไดลายเซ็น กวาจะไดเสร็จคนงาน 100-200 คนมัน
ชา ทําไมไมหาวิธีแกใหเขาครับ กรณีที่เขาไดเงินเดือน 10,500 บาท ไมใชตรงนั้นเลย ไดต่ํากวานั้นเยอะ
มาก เพราะอะไร เพราะกรณีถาบางคนไปซื้อรถซื้อบาน ไปผอนสิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิต ในสัญญา
เขาจะระบุเลยวา ตองจายภายในวันที่ 1 หรือวันที่ 30 ไมมีจายตองทํายังไงครับ ตองไปหาเงินตรงนี้มา
จายเขา เดี๋ยวนี้วิธีการหาเงินงาย ๆ ก็มีวิธีเดียวกูรอยละ 20 โดยไมตองมีอะไรค้ําประกัน ใชไมไดจริง ๆ
ก็หนี รอยละ 20 ถาเขาผอนรถเดือนละ 5,000 บาทละครับ หายไปแลว 1,000 บาท แลวกรณีที่ฝาย
คนงานเขารับเงินเดือนมาขนาดนี้เปนป ๆ ทางฝายบริหารก็ยังไมแกไขใหเขาเลย ผมขอความกรุณาแกไข
ครับ เขามีภาระที่จะตองเลี้ยงลูก เลี้ยงเมีย หาวิธีอะไรก็ไดใหออกตามเวลา เขาทํางาน 100% ไดสิ่งตอบ
แทนไมเต็ม 100% เห็นใจเขาเถอะครับ ผมเองเคยลําบากกวานั้นอีก ไมมีขาวจะกิน ชีวิตมาอยูจุดนี้ได
เพราะปรับ ตัวเองได แตความสามารถ ความคิดของแตละคนไมเหมือนกัน เขาอาจจะคิดตรงนี้ไมได
เขาเลยตองรับภาระตรงนั้นอีกเปนป ๆ ถึงคาตอบแทนที่ออกลาชาไป ขอฝากทางฝายบริหารชวยแกไข
ปญหาตรงนี้ใหเขาดวย แลวทีนี้อีกโครงการหนึ่ง ผมฝากถามฝายบริหาร ผมกลัวจะทับซอนกับโครงการ
กรณีจา ยเงิน ของกองคลัง กรณีโ ครงการใหญ ๆ อยา งเชน สงกรานตเ ห็น มีร ายละเอีย ดบอกวา
คาประชาสัมพันธ ตั้งไว 100,000 บาท จะทับซอนกับของเทศบาลเราหรือไมครับ เทศบาลของเราก็มี
กองประชาสัมพันธอยูแลว รถพรอม บุคลากรพรอม ฝายประชาสัมพันธ ไมใชพรอมอยางเดียว เกงมาก
เลยครั บ พู ด จาดี เข า หา มี ส าระ เนื้ อ หาเรี ย งลํา ดั บ เก ง มาก ดี ม าก หลายคนด ว ย ถ า คุ ณ ไป
ตั้ ง งบประมาณตรงนี้ ไปจางที่อื่นมาแลวคนของเราไปไหน ไมใชนอย ๆ นะครับทาน 100,000 บาท กรณี
ไปตั้งงบประมาณตรงนี้ไว แลวคนงานของเราที่ใหคาตอบแทนแตละเดือน ๆ ไป 3-4 คน ผมเปนหวง
ครับ กลัวจะทับซอน ถาเบิกจายไมไดจะเสียเวลางบประมาณ ไมใชโครงการเดียวครับทาน แมกระทั่ง
สงกรานต ปใหมเมืองก็เหมือนกัน เห็นตั้งไวหมดเลย 100,000 บาท เปนสิ่งที่ดีครับที่สมาชิกของเราแต
ละคนที่ม าพูดมาอภิป รายที่พิจารณางบประมาณ บางสิ่ง บางอยา งที่ท างฝายบริห ารอาจจะไมเ ห็ น
อาจจะมองขามไปเพราะวาเอกสาร นี่เชื่อไหมครับทานประธาน ผมนอนตี 2 ทุกวัน ผมทําเครื่องหมายไว
หมดเลย แตเพื่อนสมาชิกไดพูดไปบางแลว ถาใหผมพูดคนเดียว คงจะใชเวลา 2 วัน แตละเรื่อง ๆ ที่ทํา
แตละอยาง ก็คิดวาคงจะฝากทางฝายบริหาร ชวยแกไขอยางที่ผมพูดไป โดยเฉพาะเรื่องขยะขอใหแกไข
โดยดวนครับ ทุกวันครับทานประธาน ยิ่งเฉพาะทางเขต 1 ผมจะเปนคนที่รับเรื่องมากที่สุด บางครั้ง
นอกเขตยังเขาใจวาเปนเขตของเรา ไมใชเฉพาะเทศบาลของเรานะครับเรื่องขยะที่มีปญหา ที่อื่นก็เปน
แตของเราเปนเทศบาลใหญนาจะแกปญหาไดเร็วกวา ขอบคุณมากครับทานประธานครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญ นายบริบูรณ บุญยูฮง
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นายบริบูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้เ ปนญัตติการพิจารณาวาระที่ 1
ของรา งเทศบัญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํา ป 2562 ตั้ ง แต ฟง เพื่ อ นสมาชิก อภิ ป รายมา
ผมจับ ประเด็นวา มีเรื่องที่ทําใหเกิดเปนปญหาซ้ําซอน เกิดเปนปญหาสะสม ผมยกตัวอยางที่ทางฝาย
บริหารไดสงคําแถลงงบประมาณเขามา ในสวนของ 1.1.4 กอหนี้ผูกพันแลว แตยังไมไดเบิกจาย ก็ถือวา
เขาประเด็น เพราะวาไดทํางานไปแลว แตในสวนของ 1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไว แตยังไมไดกอหนี้
ผูกพันอีก 44 โครงการ 104 ลานบาท ตรงนี้สะทอนใหเห็นถึงการทํางาน เปนแบบนี้มา 3 ปแลว ถาเอา
รายงานการประชุม เดิม มาอา น ก็จ ะเห็น วา ในปกอ น ที่เ ราอภิป รายในเรื่อ งของโครงการกอ สรา ง
สะพานรัตนโกสินทร และโครงการกอสรางศูนยรวมสถานีรถมาจังหวัดลําปาง เราก็ไมไดรับแบบแปลน
ที่ชัด เจน ซึ่งก็ต รงกับ ที่ท างเพื่อนสมาชิก หลายทานไดอภิป รายไววา มีโ ครงการจํา นวนมาก ใชเ งิน
จํานวนมาก แตไมมีแบบแปลนที่ชัดเจน ถึงตรงนี้จึงไดสะทอนกลับมาเปนปญหา ถึงขั้นที่วาในเมื่อเปน
โครงการไปตั้งแตปที่แลวแลว ซึ่งผานกระบวนการของการเพิ่มเติมแผนหรือการพัฒนาแผน หรือวาการ
ที่นําแผนพัฒนามาสูโครงการเปนรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป แลวมาผานสภา ออกมา
เปนเทศบัญญัติประจําป แตไมสามารถปฏิบัติได เนื่องจากพี่นองประชาชนซึ่งเขาอยูในพื้นที่ แลวเขา
คิด วา เขาไดรับ ผลกระทบ เขาก็ออกมาแสดงความเห็น วา ไมเ ห็น ดว ยกับ โครงการ อยา งนอ ยก็
2 โครงการ คือการกอสรางสะพานรัตนโกสินทร และโครงการกอสรางศูนยรวมสถานีรถมาจังหวัด
ลําปาง อันเปนเหตุให เปนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณปที่แลว แตยังไมสามารถดําเนินการได
ตกคางมาจนกระทั่งตองมาตั้งงบประมาณในการที่จะรับฟงความคิดเห็นของประชาชน อันนี้ก็เหมือนกัน
พอยอ นเขา มาดูที่ รางเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจายประจํา ป 2562 ก็มีห ลาย ๆ โครงการที่เ ป น
โครงการใหญ ๆ แตมีลักษณะโครงการที่เ สนอแบบเขามาสูส ภา โดยอธิบ ายวาไดผานกระบวนการ
รับ ฟง ความเห็นแลว ผานการประชาคมแลว แตเมื่อโครงการเขาสูสภา ทางสมาชิกสภาก็ไมเห็นแบบ
กอสรางที่ละเอียด การที่เราจะพิจารณาเห็นดวยกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562
เราจําเปนที่จะตองใชวิจารณญาณ ดังเชนเจตนารมณของฝายบริหาร และฝายสมาชิกสภาวา หนาที่
ของเราก็คือชว ยในการที่จะพิจารณาวาโครงการของฝายบริหารที่เ สนอสูส ภานั้น มีความเหมาะสม
หรือไม ชวยตรวจทาน ชว ยตรวจสอบ ถาเห็นวามีความเหมาะสม เราก็จะตองเห็นชอบกับโครงการ
เหลานั้น แลวเราก็จะอนุมัติงบประมาณใหฝายบริหารไปดําเนินการ การที่ฝายบริหารเมื่อไดรับอนุมัติ
จากสภาแล ว เอาโครงการไปดํา เนิน การจัด ซื้ อจัดจ า ง แนน อนครับ เปน อํ านาจของฝ ายบริ หารใน
บางอยางที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม แตวาในกรณีโครงการใหญ ๆ ที่มีผลกระทบ ผม
ก็ ไ มอ ยากใหเ กิด กรณีเ ดีย วกั น ซ้ํา 2 ปซอ น 3 ปซอน ว าเมื่อโครงการกอ สร างซุม ประตู โครงการ
ปรับปรุงสะพานชางเผือก สะพานพัฒนาภาคเหนือไดผานสภาแหงนี้ออกไปแลว แตไปติดขัดอยูภายนอก
สภาอีก แลวไมไดปฏิบัติไมไดเอาไปดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในสมัยประชุมถัดไป อาจจะตองมีการขอตั้ง
งบประมาณในการที่จะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอีก ซึ่งผมวาตรงนี้ไมถูกตอง อธิบายอยางนี้ไว
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แลว ผมก็ขอเขาในรายละเอียดของรางเทศบัญญัติงบประมาณ ซึ่งมีขอสังเกตไว ทางทานผูบริหาร
จะกรุณาจดไว ดูเปน ประเด็น เหลานี้ก็ได ผมตั้งขอสังเกตวา คาบริการอินเตอรเ น็ต ของเทศบาลเรา
ไปแทรกอยูในหลายหนวยงาน หลายกองมาก ทําใหสงสัยวา แตละกอง แตละแผนก จางเอง ติดตั้งเอง
ไมไดใชเปนอินเตอรเน็ตรวมหรือเปลา ตรงนี้ถามีคําตอบแลวก็ ฝากไวพิจารณาวา อันไหนที่จะทําให
มีป ระสิท ธิภ าพดี แลว วิธีไ หนที่จ ะทํา ใหเ กิด การประหยัด งบประมาณ ยกตัวอยา งเชน ในสว นของ
คา อิน เตอรเ น็ต สํา นัก ปลัด ในหนา 2-136 ไดแ จง ไว 20,000 บาท วิช าการกองแผนนี้แ จง ไววา
55,100 บาท ในขณะเดีย วกันคาอินเตอรเ น็ต ในหนาที่ 2-144 มีอีก 350,000 บาท ประเด็น ตอมา
ในหน า ที่ 2-154 ราคาเครื่อ งพิม พ แ ครสั้ น ผมอ า นข อ มู ล ดู แ ล ว หาซื้ อ ได 7-8 พั น บาท แต ท านตั้ ง
งบประมาณไว 22,000 บาท ก็ไมทราบวามีอะไรเปนพิเศษหรือไม สําหรับในสวนของโครงการตอมา
ที่จะเสนอขอใหพิจารณาดูวาการศึกษาอบรมดูงาน หนาที่ 2-133 เปนบุคลากรสัง กัดเทศบาลตั้งไว
200,000 บาท หนา ที่ 2-176 ครูเ ทศบาลและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตั้ งไว 600,000 บาท ตรงนี้
เหมาะสมกับสัด สวนจํานวนบุค ลากรแลวหรือยังครับ ตอ มา หนาที่ 2-192 พิธีเ ปด มิวเซีย มลํา ปาง
ตั้งไว 1,000,000 บาท สวนนี้ถาจะมีรายละเอียดก็ดี ถาไมอยางนั้นแลวก็อาจจะซ้ําซอนอีก เพราะวา
ในหนาที่ 2-193 ก็ตั้งงบประมาณในสวนของการสงเสริมพิธีเปด-ปดไวอีก 2,500,000 บาท ไมทราบวา
ซอนกัน หรือ ไม ในสว นของงบประมาณโครงการหนา ที่ 2-193 ขอฝากผูบ ริห ารชัด เจนเลยครับ
ชว ยจดวาโครงการสงเสริมหอปูมละกอน ตั้งงบประมาณไว 200,000 บาท ผมขอใหจางคนมาจั ด
นิท รรศการนะครับ สําหรับ แผนการเคหะและชุม ชน หนา ที่ 2-224 รายจา ยเพื่อใหไดม าซึ่งบริก าร
ตั้งไว 5 ลานบาท แบบนี้ไมไดมีสัดสวน บอกวา จะตองไดอะไรมาที่เปนคาบริการ เขียนยอดใหญ ๆ
กลม ๆ ไว 5 ลานบาท เราก็เลยไมทราบวาเหมาะสมหรือไมเหมาะสมอยางไร แลวก็ในสวนของคาซอม
บํารุง วัสดุวิทยุไฟฟา ตั้งแตหนาที่ 2-225 ไปจนถึงหนาที่ 2-226 เขียนไวเหมือนวาจะซ้ําซอน คาซอม
บํา รุง ตั้ง ไว 580,000 บาท คา วัสดุวิท ยุไ ฟฟา ตั้งไว 700,000 บาท บอกวาจางเหมาเอกชน แตวา
ตอมาก็มีการตั้งไวอีก โคมไฟถนน อันนี้จะซ้ําซอนกันอีกหรือไม และก็มีคา อินเตอรเน็ต ในสวนของ
หนาที่ 2-226 อีก 12,000 บาท คือถาอยูกันคนละตึกก็สมควร WIFI อาจจะไปไมถึง แตถาอยูใน
บริเวณเดียวกัน อาคารเดียวกัน ก็พิจารณาวาจะปรับอยางไรใหประหยัดและมีประสิทธิภาพ ก็ฝากไว
และในสวนของโครงการหนาที่ 2-226 ผาใบเตนทขนาด 4x8 เมตร เขียนรายละเอียดวาจะตองมีการ
สกรีนโลโกและอื่น ๆ ตั้งไว 174,000 บาท อานในหลายละเอียดแลวไมเห็นวามีโครงเสาโครงคานเหล็ก
ก็เลยสงสัยวาซื้อเฉพาะผาใบเตนท เอามาใสกับโครงเดิมหรือวาราคานี้ไมไดเขียนโครงเหล็กไว แตมี
หรือไม ก็ฝากใหชวยตรวจสอบดวย ตอมาหนาที่ 2-228 ลักษณะของงานเทยางมะตอย เยอะมาก ก็ดี
ครับที่ทางผูบริหารไดเ ห็นถึงความปลอดภัยในการใชรถใชถนนของพี่นองประชาชน แตวามีขอสังเกต
อยางหนึ่งวาลักษณะที่เทความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ในสวนตรงนี้ ในการกอสรางจริงเททับไปเลยหรือ
วาขุดลอกเอาของเดิมที่เสียหายออกกอน เพราะวาถาคิดวาของเดิมเสียหาย ก็หมายความวาถึงแมเรา
จะเอาของใหมเ ททับ ลงไปอายุก ารใชงานก็ จะไมยาวนานอยูดี เพราะวา ของขา งบนเกาะอยูกับ ของ
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ดา นลา ง ยางมะตอยใหมเ กาะอยูกับ ยางมะตอยเกา ถา ยางมะตอยเกา พรอ มที่จ ะหลุด รอดไดอีก
ยางมะตอยใหมก็อ ยูไ มไ ด ถูก ตอ งหรือ ไมค รับ ทา นรองฯ เพราะฉะนั้น ฝากดูเ ปน ประเด็น ดว ยวา
3-5 เดื อ น นั บ จากนี้ ไ ป ถ า ถนนเป น สิ บ ๆ สายเทใหม ดํ า สวยหมดเลย ตี เ ส น จราจรสวยหมดเลย
งบประมาณตรงนี้หลาย 10 ลานบาท อยากใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน คุมคากับเงินของเทศบาลที่ได
จายออกไปเพื่อประโยชนสุขของพี่นองประชาชน มาถึงหนาที่ 2-243 ประเด็นก็คือ ตั้งงบประมาณไว
โดยบอกวาจะจางเหมาเอกชนในการขนและกําจัดขยะ ในสวนของการกําจัดขยะคําอธิบายโครงการ
เขียนไวชัดเจนวา ใหเปนไปตามหลักสุขาภิบาล แตในคําอธิบายของการเก็บขน ไมไดเขียนไววาเปนไป
ตามหลักสุขาภิบาล ซึ่งอันนี้แยจริง ๆ ผมเชื่อวาผูบริหารทุกทานไมไดขี่มอเตอรไซคในชีวิตประจําวัน
ทานอาจจะขี่จักรยานบางไปในที่บางแหง ซึ่งมีการเตรียมตัวตอนรับทานแลว แตถาทานขี่มอเตอรไซค
เปนชีวิตประจําวันเหมือนพี่นองประชาชน แลวตองไปจอดรอที่ไฟแดงสักแหงหนึ่ง แลวมองไปที่ถนน
ทานเจอรอยคราบดําๆ เหนื่อยก็เหนื่อย หายใจไมออก มีกลิ่นรุนแรงมาก ถาทานผูบริหารเสียสละเดินไป
ตรวจเยี่ยมชุมชน เพือ่ ที่จะดูโครงการในการปรับปรุงผิวการจราจรได ก็อยากจะใหทานไปดูตามสี่แยก
ที่มีรองรอยของน้ําจากขยะตกคาง ศาลาพักคอยรถซึ่งนักเรียนที่จะตองนั่งรอรถ ก็ปรากฏวามีถังขยะ
ซึ่ ง ถึ ง แม ว า จะไม ข ยะมั น ก็ เ หม็ น คุ ณ ภาพชี วิ ต ของพี่ น อ งประชาชนไม ดี เ ลย อั น นี้ อ ยากฝากไว
ในคําอธิบายงบประมาณที่ทานเขียนมา ผมก็เพิ่งอานเจอ เขาบอกวาตองเก็บ ขนกิ่งไม ใบไมดวย ซึ่ง
ไมทราบวาในอดีตที่ผานมาการเก็บขนกิ่งไมใบไมอยูในขอกําหนดหรือไม ผมจึงไดรับการรองเรียนจาก
พี่นองประชาชนหลายคนวา เขาเก็ บแตขยะ เขาก็หมายถึง เจา หนา ที่ ไมวาจะเปนเจา หนา ที่เ ราหรือ
เจาหนาที่เอกชนที่ผา นมา เขาเก็บแตขยะและไมเก็บใบไม ไมเก็บกิ่งไม ซึ่งผมวาถาที่ผานมาไมไดเขียน
ก็ ถือวาดีขึ้น ในการที่ปนี้เ ขียนไวแลววาจะตองเก็บ ขนกิ่งไมและใบไมดวย ทีนี้ผมอยากจะย้ํา ถาทาน
ประธานจะอนุญ าต มัน เกี่ยวพัน เพราะวาผมไดรับ รางแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป เพิ่มเติม ซึ่ง ในนี้ก็มี
รายละเอี ย ดที่ เ ราจะต องไปพิ จารณากั น ในสั ป ดาหห น า แต ก็ ไ ม มี แ บบแปลนมาอยู ดี เวลาผมอ า น
โครงการที่เขียนอยูในรางเทศบัญญัติแลว ไปเจอคําวาแบบแปลนเทศบาล ถาเปนถนน ทอระบายน้ํา
จะมีแบบแปลนมาใหหมดเลย แตกรณีโครงการใหญ ๆ ซุมประตู สะพานหรืออะไรตอมิอะไร ที่เ ป น
ลักษณะโครงการที่ทานตั้งงบประมาณกอนใหญไว แลวไมมีรายละเอียด ตรงนี้สุมเสี่ยงตอการที่จะผาน
งบประมาณ แลว ไปติดขัดกับการอยูภายนอกสภาอีก ไมอยากใหเราติดขัด ในการที่จะดําเนินการใช
งบประมาณของเทศบาลเพื่อแกไขปญหาและสรางความสุขใหกับพี่นองประชาชน ขอบคุณมากครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกครับ เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทยวัฒนา วานิช สุข สมบัติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทา น
ประธานฯ ที่เ คารพ กระผม นายแพทยวัฒ นา วานิช สุข สมบัติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํา ปาง
ผมขอกราบเรียนทานประธานฯ อีกครั้งหนึ่งวา ประการที่หนึ่ง หลังจากที่ฝายบริหารไดตอบคําถาม
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เพื่อนสมาชิก รวมทั้งของผมเองแลวดวย ทานจะอนุญาตใหมีการอภิปรายตออีกหรือไม ถาหากวาไม
ผมจะไดอภิปรายตอ ขอบคุณมากครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ทานอภิปรายตอไดเลยครับ
นายแพทยวัฒนา วานิช สุข สมบัติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทา น
ประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่กระผม
กราบเรียนถามนั้นคือวา มีหลายประเด็น หลายคําถาม ซึ่งตัวกระผมเองรอคําตอบอยู เพื่อนสมาชิก
หลายทานก็รอคําตอบอยู ซึ่งในประเด็นนี้ผมก็ยังอภิปรายไมครบถวน เมื่อสักครูทานประธานถามใน
ที่ป ระชุมวา จะมีทานใดอภิปรายอีกหรือไม ก็เ ทากับวา จะไมมีการอภิปรายตออีกแลว ดังนั้น ผมจึง
เรียนถามทา นวา หลัง จากที่ฝายบริหารโดยนายกิตติภูมิฯ นายกเทศมนตรีไ ดตอบชี้แจงแลว จะให
โอกาสสมาชิกไดอภิปรายหรือถามตออีกหรือไม อยางไร ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขออนุญาตจับประเด็นขอสงสัย ขอติชม ขอฝากฝง ในเรื่องของกิจกรรมโครงการตาง ๆ ผมเชื่อมั่นวา
สมาชิกสภาฯ คงอยากจะทราบที่เปนคําถามเปนหลัก สําหรับขอฝากในเรื่องของการบริหารจัดการใน
แตละเรื่อง ผมและเจาหนาที่ก็ไดจดบันทึกไวแลว ก็จะรับไปปฏิบัติตอ แตสวนที่ทานยังไมเขาใจหรือไม
ทราบที่มาที่ไปของแตละเรื่องเปนอยางไร ผมก็จะพยายามรวบรัด เพราะบางทานก็พูดในเรื่องเดียวกัน
ก็จะตอบเปนเรื่องเดียวกัน โดยจะไมระบุวาเปนคําตอบและคําถามของใคร แตทั้งหมดนี้จะรวมอยูใน
บันทึกของผมที่จดไวทั้งหมด ในประเด็น ที่หนึ่ง กอนอื่นเราตองเขาใจกอนนะครับวา หลาย ๆ ทาน ก็
พยายามสอบถามวา ที่มาที่ไปของงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 เปน อยางไร ทํา ไมไมมี
รายละเอียด รูปแบบที่ผมไดนําเสนอใหทานเห็นเปน รูปเลม ในสภาแหงนี้ตั้งแตตน เปนรูปแบบที่ทาง
กระทรวงมหาดไทยไดกํ า หนดอย างชั ด เจนวา รูป แบบของการนํ า เสนอญัต ติ ง บประมาณรายจา ย
ประจําป เปนแบบนี้ ผมก็ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของทางกระทรวงมหาดไทย ในรายละเอียดที่ทาน
อยากรู อยากทราบนั้น ทานก็ตองใชที่มาของงบประมาณ เพราะงบประมาณมาจากแผนพัฒนาเทศบาล
ทานตองกลับไปดูใ นแผนพัฒนาเทศบาลวา ในรายละเอีย ด วัต ถุป ระสงค เปา หมาย มีร ายละเอีย ด
อยา งไร หากท านยัง ไมพึ ง พอใจอี ก วา แผนพัฒ นาเทศบาลมาจากไหน ถ า จากชุม ชน ทา นก็ ดูจ าก
แผนพัฒนาชุมชนได ถาเปนเรื่องผูสูงอายุ ทานก็ดูจากแผนผูสูงอายุ เมื่อนํามาประกอบกันแลว ก็จะตอบ
โจทยของงบประมาณป 2562 ไดอยางชัดเจน โดยที่ไมจําเปนตองถามผมดวยซ้ํา ในเรื่องถัดมา มีหลาย
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ทานสนใจในเรื่องของซุมประตู จริง ๆ แลวถามวามีความจําเปนระดับที่ตองทําหรือไม เปนวิถีชีวิตหรือไม
แตอยาลืมวา การทํางบประมาณรายจายประจําป ตองชั่งน้ําหนักออกมาใหชัดเจนวา เรื่องไหนควรจะ
เปนเรื่องของการพัฒนาหรืออะไร แบงสัดสวนไดชัดเจน โครงการนี้ก็เปนสวนหนึ่งในการที่จะแตงบาน
เติมเมืองใหเปนสวนหนึ่งของการสรางความภาคภูมิใจ เปนเกียรติภูมิของคนลําปาง ไปที่ไหนเมืองไหน
ก็มีกันทั้งนั้น จริง ๆ แลวผมไมอยากใหลําปางเปนเหมือนจังหวัดไหนหรือเทศบาลไหน เพราะฉะนั้น
ลํ า ปางเราก็ ค วรจะมี ที่อื่ น เขาก็ มี ทั้ง นั้ น ผมเห็ น ว า ถึ ง เวลาแล ว ที่ ค วรต อ งสรา งซุ ม ประตู เ พื่อ เป น
เกียรติภูมิของคนลําปาง เพราะขณะนี้ใคร ๆ ก็รูวาจังหวัดลําปางเปนเมืองรองที่นําไปสูการทองเที่ยว
ผมเชื่อมั่นวา การตัดสินใจทําซุมประตู เปนการตัดสินใจที่ถูกตองแลว และหลายคนอาจสงสัยอีกวา
ไดรับการอนุญาตจากกรมทางหลวงแลวหรือยัง เรามีเอกสารชัดเจนจากทางหลวง มอบหมายใหทาง
เทศบาลดู แลถนนเส นนี้ เป นแบบลงทะเบี ยนทางหลวงแผนดิ น (ทถ.2) เส นทางลํ าปาง ถ2-01 ถนน
พหลโยธิน และผมขออนุญาตมอบเอกสารดังกลาวใหกับประธานสภาเพื่อประกอบการแปรญัตติตอไป
นะครับ เพราะฉะนั้น ในเวลาดังกลาว ซุมประตูก็ถือวามีความเหมาะสมที่สุดแลว เรื่องถัดมา นอกจาก
ซุมประตูที่ทา นสมาชิก สภาฯ ใหความสนใจแลว ก็มีอีก เรื่องคือ ปรับ ปรุงสะพานพัฒ นาภาคเหนือ
กั บสะพานชางเผือก สะพานพัฒนาภาคเหนือ ตอนนี้ท างโยธาธิก ารจังหวัด ไดส รา งสะพานทา มะโอ
ใหเปนสะพานที่นําไปสูเ มืองเกาอยางสวยงามแลว แตเมื่อเขาทํา เขาก็ตองขออนุญาต เพราะสะพาน
ดังกลาวเปนสะพานที่เทศบาลนครของเราดูแล สะพานพัฒนาภาคเหนือก็เชนเดียวกัน เปนสะพานที่
เทศบาลนครลําปางดูแลอยูแลว ซึ่งเทศบาลไดปรับปรุงมาหลายรอบแลว เพราะฉะนั้นสะพานแหงนี้
ก็ไมจําเป นตองมีเอกสารประกอบ เพราะเทศบาลไดดําเนินการตอเนื่อง สวนสะพานชางเผือกคือมี
ปญหา ตอนแรกผมเขาใจวา สะพานชางเผือกไมสามารถทําได เพราะเปนสะพานที่สรางขึ้นมาใหมของ
โยธาธิการ แตระหวางการเชื่อมรอยตอระหวางการถายโอนจากโครงการตาง ๆ หรือครุภัณฑตาง ๆ
ของโยธาธิการไปยังทางหลวงชนบท เทศบาลเราขอรายละเอียดไปยังโยธาธิการ ปรากฏวาไมมีทะเบียน
ครุภัณฑอยู ไปทางหลวงชนบทก็ไมมีทะเบียนครุภัณฑอยู จึงตองยอนกลับไปดูวา ผูอนุมัติลาสุ ดของ
โครงการดังกลา วเป นหนว ยงานไหน ก็เ ปนหนวยงานโยธาธิก ารจังหวัดลํ าปาง เพราะฉะนั้น เวลานี้
โยธาธิการไดทําหนังสือตอบมาใหกับทางเทศบาลเรียบรอยแลว ใหเทศบาลเปนผูดูแลรักษาสะพาน
ดังกลาว สวนการจะลงเปนทะเบียนทรัพยสินของหนวยงานไหน ทางโยธาธิการจะเปนผูดําเนินการ
สงมอบใหเปนทรัพยสินของเทศบาลอยางเปนทางการอีกครั้ง แตตอนนี้มีหนังสือมอบใหเทศบาลดูแล
รักษาสะพานดังกลาวเรียบรอย เรื่องถัดมา สําหรับเรื่องของวัสดุที่จะใชในกอสรางโครงการตาง ๆ ซึ่งมี
สมาชิกสภาทานหนึ่งใหคําแนะนํา ขอขอบคุณมากนะครับที่บอกวาทอพัก ทอระบายน้ํา ควรจะใชแบบ
ไหน ผมพูดแบบไมอายนะครับวา ผมก็ไมมีความรูที่จะไปบอกชางออกแบบวาจะตองเปนอยางนั้น เปน
อยางนี้ ก็ไดรับเสียงสะทอน ชาวบานก็สะทอนวา ถาเปนตะแกรงเหล็กจะมีเสียงดัง ถาเปนคอนกรีต
เททับ น้ําก็ลงไมได ผมจึงเอาขอมูลเหลานี้มาใหกับทีมชาง สวนชางจะออกแบบอยางไรก็ตองใหนําเสนอ
มา แตเรื่องโครงการตาง ๆ จะถูกหรือแพง หลายทานก็บอกวา บางที่ถูก บางที่แพง ผมก็บอกใหไมได
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เพราะเปนเพียงประมาณการ ผมไมไดเปนผูบอกวาจะตองตั้งราคาเทาไหร เรามีคณะทํางานคือทีมชาง
เป นคณะกรรมการประมาณการราคาขึ้น มาเสนอผม ผมก็ยึด ตามประมาณการ กอนที่จะมาถึงผม
ราคาดังกลาวไดผานขึ้นมาตั้งแตแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งแตการประชุมแผน ประชาคมแผน จนมาเปน
งบประมาณ ถา ผมจะไปเปลี่ยนตัว เลขก็ตองเริ่ม นับ หนึ่งใหม ตอมาเรื่องเงิน อุดหนุน ชุมชน ก็ค งเปน
เรื่องของ อสม. เปนเงินสองหมื่นบาทที่ อสม.แตละชุมชนจะเขาไปดําเนินการในเรื่องของโครงการดาน
สาธารณสุข เมื่อสองปที่แลวโครงการดังกลาว เราไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในงบประมาณแตละป
แตสองปหลังนี้ ทางรัฐบาลบอกวา แลวแตทองถิ่นใดถามีสถานะการเงินการคลังเพียงพอที่จะอุดหนุน
ก็ใหทองถิ่นเปนผูอุดหนุนเอง รัฐบาลไมใหเงินตรงนี้แลว ผมคิดวาโครงการดังกลาวทําตอเนื่องมาสิบ ๆ ป
จู ๆ เราจะไปตัดเงินสองหมื่นบาทใหกับ อสม. แลวสถานะการเงินการคลังของเทศบาลก็ไมไดหนักหนา
อะไรที ่จ ะเอาเงิน จํ า นวนเทา นี ้ไ ปอุด หนุน ใหก ับ อสม. ผมก็ดํ า เนิน การตอ ตามแนวทางของ
กระทรวง มหาดไทยที่มีหนังสือสั่งการมา เรื่องถัดไปคือ เรื่องเงินสํารองจายที่ตั้งไวทุกป บางปก็ไดใช
บางปก็ไมไดใช จริง ๆ แลว เงินสํารองจายมีที่มาที่ไป ตัวอยางเชน เกิดภัยพิบัติ หรือใหมีการเลือกตั้ง
อยางเรงดวน ซึ่งเราไมมีในแผน ไมมีในงบประมาณ แตเปนความเรงดวนจากนโยบายแหงรัฐบาง จาก
ความตองการเรงดวนของพี่นองประชาชนบาง เราก็สามารถใชเงินตัวนี้ได แตบางปไมมีเ หตุการณ
อะไร บางปใชไปไมเยอะ แตจําเปนจะตองตั้งงบประมาณไวสองลานบาททุก ๆ ปครับ เรื่องถัดมา เรื่อง
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องของผูสูงอายุ ทานเห็นวาโครงการที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ
ที ่ป รากฏอยู ใ นงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป 2562 คอ นข า งจะน อ ย แต ไ ม ไ ด น อ ยนะครับ เพราะ
โครงการทั้งหมดจะไปเบิก จายจากกองทุนหลั กประกัน สุขภาพ ซึ่งเกี่ยวของกับงานสงเสริมและงาน
ปองกันของผูสูงอายุพอสมควร ขณะนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพเหลือเงินในปนี้อีกเกาลานบาท เพราะ
พี่นองประชาชนไมรูจะเขียนโครงการอยางไร เพราะเงินจะทบปตอป เรื่องตอไป เรื่องชื่อของมิวเซียม
หรือพิพิธภัณฑ วาจะเอาชื่อไหนแน ผมคิดวาสมาชิกสภาคงจะถามเรื่องนี้ จริง ๆ แลวก็อยากจะใชคําวา
พิพิธภัณฑลําปาง แตไมสามารถที่จะดําเนิน การได เพราะใน MOU ระหวางเทศบาลกับ สถาบัน การ
เรียนรูแหงชาติ หรือมิวเซียมสยาม สถาบันการเรียนรูแหงชาติมีมิวเซียมที่อยูในสังกัด ก็คือ มิวเซียม
สยาม แหงที่ส อง คือมิว เซียมลําปาง เราจึงตั้งชื่อเพื่อใหสอดคลองกับ มิวเซียมสยาม เปน มิวเซีย ม
ลําปาง ก็เปนสวนหนึ่งของสถาบันการเรียนรูแหงชาติ ซึ่งตอไปกิจกรรมตาง ๆ ภายใต MOU เราก็จะทํา
รวมกัน เพราะฉะนั้นเราจึงจําเปนที่จะตองใชคําวา มิวเซียมลําปาง ตอไป คําวา พิพิธภัณฑลําปาง คงจะ
ใชในเวลานี้ไมไดนะครับ บางทานอาจมีคําถามเรื่องคําแถลงของงบประมาณที่ผมพูดเมื่อสักครู เพราะ
กระทรวงมหาดไทยได แจงมาใหเปนรูป แบบที่เ หมือนกัน หมด และผมก็ไดอธิบายไปแลววา จะตองดู
แผนพัฒนาประกอบดวย เรื่องถัดมา เงินกูเหลือสี่สิบกวาลานบาท ทําไมไมโปะเสีย ทั้ง ๆ ที่เราไปกูเขา
มา เงินกูของเราตอนนี้เหลืออยูที่เดียว คือที่กูมาสรางตลาดหลัก เมือง ตอนนี้เราจายไปปนี้เปนปที่ 6
แลว ถามวา เราเอาไปโปะใหหมดไปไดมั้ย ตองเปนไปตามสัญญาเพราะเงิน ที่เ รากูเ ปน เงิน ฝากของ
เทศบาลเอง เปน เงิน กสท.ที่เ ราฝากไวที่เ ทศบาล และเราไปกูใ นอัต ราดอกเบี้ยถู ก และเราก็ไ ดรั บ
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ประโยชนจ ากดอกเบี้ย ที่ไ ดรับ ตรงนี้ดว ย เมื่อ สัญ ญาเปน อยางนี้ผมก็ตองดําเนิน การตามสัญ ญานี้
ไปจนกวาจะหมดครับ คงไมสามารถที่จะพิจารณา ณ เวลานี้ไดวา โปะเงินทั้งหมดไดหรือไมหรือจายคืน
ทั้งหมดไดหรือไม ตรงนี้ผมจะฝากใหกับทางทานปลัดเทศบาล และผูอํานวยการกองคลังวา ถาโปะได
ปหนาเราก็จะโปะใหหมดเลย แตก็ตองมีเหตุและผลวาดีหรือไมดีอยางไร ตองตอบคําถามเหลานี้ใหได
เพราะเงิน สี่สิบ กวา ลา น ถา เอามากองไว ก็มีอ ยา งอื่น ที่ใ ชป ระโยชนไ ดม ากกวา ที่เ ราจะขอกูใ หม
เรื่อ งสถานธนานุบ าล จริง ๆ แลว ผมคุย กับ ผูจัด การตลอดวา ถึง เวลาแลว หรือ ยัง ที่เ ราจะเพิ่ ม
สถานธนานุบาลแหงที่สอง แตไดฟงเหตุผลของผูจัดการที่ทําใหเทศบาลเปนหนวยงานระดับภาคแลว
ที่นอกจากดูแลเทศบาลนครลําปางของเราแลว ผูจัดการของเราตองเปนผูตรวจอีกหลายที่ ประกอบกับ
วาเวลานี้ไมใชใหเทศบาลนครลําปางทําโรงจํานํา ไดที่เ ดีย ว เทศบาลไหนก็ทํา ไมวาจะเปน หา งฉัต ร
เขลางคนคร หากเราเพิ่มอีกแหงนี้จะกลายเปนภาระหรือไม เราจะไดรายรับเพิ่มจากสถานธนานุบาล
อีก เทา ไหร เราจะตอ งใชเ วลาในการขบคิด หาขอ สรุป วา จะคุม กับ การลงทุน หรือ ไม เพราะฉะนั้น
ณ เวลานี้ ผมวายั งไมเ หมาะสมดว ยเหตุผลประการทั้ง ปวงที่ไ ดรับ ทราบประสบการณจ ากผู จัดการ
เทศบาลนครลําปางพอแลวสําหรับโรงรับจํานําหนึ่งแหง ณ เวลานี้ คูคลองหนองบึงก็ทําอยู แตปญหา
คูคลองหนองบึงในเขตเทศบาลคอนขา งเยอะ ถา จะทํา เปน คูค ลองหนองบึงน้ํา ใส ก็คงจะไมงา ยนัก
คูคลองหนองบึงทั้งหลายก็เปนคูเกา ถูกบุกรุกไปมาก บางที่ป ลอยน้ําเสีย ปลอยอุจ จาระ ปสสาวะลง
พอถึงหนาแลง น้ําก็แหง พอถึงหนาฝน หญาก็ขึ้น ระบบระบายน้ําไมดี เราก็ทําเทาที่เราทําได เหตุผล
ที่ใชคํานี้เพราะวา รถและเครื่องจักรไมสามารถที่จะลงไปทําได ตองใชกําลังคน เราขอชื่นชมเจาหนาที่
ฝายประจําที่พยายามขบคิดแกไขปญหา ทายที่สุดก็ไดจางหนึ่งคนหนึ่งสัญญาทําเรื่องนี้โดยเฉพาะ ในปนี้
จึงไดมีการขุดลอก ในปที่แลวผมยอมรับความเปนจริงวา เราไมรูจะหาทางออกอยางไร ทําไดเทาที่
รถเครื่ อ งจั ก รเข า ไปได แต ป นี้ เ ราใช ห นึ่ ง คนหนึ่ ง สั ญ ญา เพี ย งไม กี่ ค นก็ ส ามารถทํ า ได แต ถ ามว า
ประสิท ธิภาพรอยเปอรเ ซ็นตหรือไม ไมไ ดค รับ แตก็ดีกวาไมทําอะไรเลย และสามารถระบายน้ําได
พอสมควร การใชจายงบประมาณรายจา ยประจําปเจ็ดรอยสองลานบาทของปงบประมาณ 2562
ถามวาผูวาราชการจังหวั ดอนุ มัติแลว เราใชไดทัน ทีไดหรือไม ผมตอบวา เปนไปตามขอระเบียบและ
กฎหมาย ในงานประจําสามารถที่จะทําไดโดยที่ไมเ กินงบประมาณในปที่ผานมา แตงบลงทุน แมวา
ทานผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว แตงบประมาณยังไมเขา ยังไมส ามารถที่จะดําเนิน การได ถาไมมี
อะไรผิด ปกติ งบประมาณจะเริ่ม เข า ตั้ ง แตเ ดื อ นมกราคม ช ว งสามเดือ นแรกฝ า ยทีม งานจะต องไป
เตรียมการในเรื่องตาง ๆ ถาทําไดขณะที่งบประมาณเขาสูการพิจารณาของสภา มีแบบแปลนทุกอยาง
ทุกโครงการถือวาเปนสุดยอดของงบประมาณแตละป ก็จะงายตอการดําเนินการ แตในทางปฏิบัติทําไมได
สมมุติวาผมตั้งงบประมาณกอสรางอะไรสักอยางราคาหนึ่งลานบาท และหากมีการแปรญัต ติเหลือ
แปดแสนบาท ผมก็ตองกลับไปแก เพราะระเบียบใหมใหงบประมาณประจําปกับแผนพัฒนาเทศบาล
จะตองตรงกัน เพราะฉะนั้นอันไหนเปลี่ยนไปก็ตองเริ่มกลับไปนับหนึ่งใหม เปนประเด็นที่หนึ่ง ประเด็น
ที่สอง แนวปฏิบัติของเทศบาลนครลําปาง ไมใชเริ่มทําแบบนี้ตอนที่ผมเปนนายกเทศมนตรี แตกลายเปน
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วัฒนธรรมของเทศบาลนครลําปางไปแลว 44 โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ ทานก็ตองไปดูใหดีวา
บางโครงการเปนโครงการเชื่อมตอระหวางโครงการ ถาโครงการที่หนึ่งเริ่มไมได โครงการที่สองที่สาม
จะเริ่มไดอยางไร ก็ตองกันเงินไว จํานวน 44 โครงการ ถาเทียบกับเทศบาลใหญดวยกันก็ดูวาโครงการ
ที่ตกคางแตละเทศบาล แตละปเทาไหร เทียบกับเทศบาลใกลบานเราก็ได ผมเชื่อมั่นวา 44 โครงการ
ถือวานอยมาก สําหรับงบประมาณเจ็ดรอยกวาลานในแตละป ซึ่งเปนเทศบาลนครใหญ รายละเอียด
วัน เทศบาลทํา ไมตองใสปจจัยเทาไหร ผมคงไมล งรายละเอียดขนาดนั้น นะครับ คงใหทางเจา หนา ที่
ผูรับ ผิด ชอบโครงการไปบริห ารจัด การเอง งานบวงสรวงศาลหลัก เมือ ง เราก็มั่น ใจวา ปนี้ คงอีก
ไมกี่เ ดือนขา งหนา ศาลหลัก เมือ งเราคงจะแลว เสร็จ ปนี้จึงตั้งงบประมาณเพื่อที่จะทําพิธีบ วงสรวง
ศาลหลักเมือง เรื่องธนาคารความดี เปนความตั้งใจนะครับ ทางกระทรวงวัฒนธรรมใหทองถิ่นทั้งหมด
11 ทองถิ่น ทํา MOU รวมกันเมื่อไมกี่วันมานี้นะครับ เพื่อดําเนินการธนาคารความดี แตทางเทศบาล
พยายามเข็น แตเข็นไมขึ้น เพราะเรื่องดังกลาว เปนเรื่องละเอียดออนไมใชวาจะทําวันนี้พรุงนี้สําเร็จ
แตคณะทํางานก็มีความพยายามที่ทํามาไดสองสามป ผมก็บอกวาลองดูปนี้อีกปหนึ่งดูวารูปแบบของ
ธนาคารความดีเข็ญตอไมได เราจะพัฒนาหรือปรับปรุงหรือจะสรางนวัตกรรมอะไรที่เกี่ยวของกับบริบท
ของคนลําปางใหสอดคลองกับธนาคารความดีเพื่อจะขับเคลื่อนกันตอไป แตถาไมไดจริง ๆ ก็ขออนุญาต
ลมเลิก โครงการนี้ไ ป ประการถัด มา หลายทานก็เ ปน หวงเรื่องการบริหารจัด การของฝา ยบริหาร
ในโครงการตา ง ๆ ทํ า ไมไมดํา เนิน การสะพานรัต นโกสิน ทร ทํา ไมไมดํา เนิน การศูน ยเ ยาวชน
เพราะสภาฯ แหงนี้ไดอนุมัติไปแลว เหตุผลวา มีการคัดคานโครงการขึ้นมาเชนที่สมาชิกสภาฯทานหนึ่ง
ไดพูดไวคือความจริง เมื่อมีการคัดคานขึ้นมาก็ตองไปทําประชาคม ไมไดเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ
เพราะในแตละปเราไดตั้งงบประมาณประชาคมประจําทุกป การตั้งงบประมาณประชาคมของป 2562
ไมไดตั้งงบประมาณเผื่อสําหรับสองโครงการนี้ จะทําปนี้ก็ทําได แตแบบแปลน รูปแบบทั้งหลายยังหา
ขอยุติไมได เพื่อไมใหกระทบตอคนที่บอกวา ไปกระทบตอวิถีชีวิตของเขา เพราะฉะนั้นตองแกไขเรื่องนี้
ใหจ บสิ้น แลว จึ ง จะไปถามพี่นอ งประชาชนว า เมื่ อ ทางฝา ยออกแบบทางสถาปต ย ทางวิ ศวกรรม
ออกแบบแบบนี้แลว กระทบตอประชาชนหรือไม แลวคอยมาคุยกัน ถาประชาชนไมเอา ผมก็ยกเลิก
ตกเปนเงินสะสม ไมไดเอาไปใชอยางอื่น เพราะถาเงินตัดฝากเหลื่อมปไปแลว ไมสามารถที่จะเอามาใช
ในปงบประมาณ 2562 ได ตองเปน เงิน สะสมอยา งเดีย ว เรื่องของการพัฒ นาบุค ลากร ที่ทา นเห็น
อยู ใ นงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป 2562 เป น โครงการที่ เ ทศบาลจะดํ า เนิ น การเองเป น กลุ ม ๆ
ยกตัว อยา งเชน ขา ราชการที่ม าบรรจุใ หมที่ก รมฯ สง มาบา ง พนัก งานภารกิจ ที่เ ปด สอบเองบา ง
เปน กลุม ๆ ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร ในฐานะผูบ ริหารจะสงใครไป หนวยงานที่มีก ารพัฒนา
บุคลากร การอบรม มีมากมาย ไมวาจะเปนมหาวิทยาลัย หนวยงานตาง ๆ ก็อยูที่ผบู ริหารวาจะสงใครไป
ที่เ กี่ย วขอ งกับ งานนั้น ๆ และเปน การประหยัด เรื่อ งนี้ไมไดอยูในรายจายของการพัฒ นาบุคลากร
แตไปจายในงบประมาณคาใชจายเดินทางไปราชการ หรืองบประจํา ตอไปเรื่องของการจัดทําโครงการ
ตาง ๆ เกี่ยวกับ สิ่งแวดลอม โครงการที่เกี่ย วของกั บสิ่งแวดลอมมีคอนขางมาก แตก ารทํ าโครงการ
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เกี่ย วกับ สิ่งแวดลอม ไมใชวา จะทํา พรุง นี้เ สร็จ และมีหนวยงานที่เ กี่ยวของกับ สิ่ง แวดลอมมากมาย
ที่เขามารวมกับเรา ไมวาจะเปนสิ่งแวดลอมจังหวัด สิ่งแวดลอมภาค ก็คิดวาเพียงพอที่จะดําเนินการ
ในเรื่องของงานสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ ตอไปเรื่องของรถบุษบก มีหลายทานสนใจมาก แนวคิด
เรื่ อ งการทํ า บุ ษ บก ผมก็ ไ ม เ คยพู ด ไม เ คยบอกใครว า ผมเลี ย นแบบเชี ย งราย เชี ย งใหม ลํ า พู น
แมฮองสอน ผมพูดตลอดเวลาวา ลํา ปางตองเปนลํา ปาง ทําไมตองเอาลําปางไปเทีย บกับ เชียงราย
ที่ใ ชเวลา 15 ป สราง 9 คัน ผมจะเอางบสิบลานบาททําปเดียวเสร็จ มันผิดระเบียบตรงไหน มีระเบียบ
อะไรที่มารองรับวา หามเทศบาลนครลําปางทํารถบุษบกปเดียว 9 คัน มันไมมี เรามีศักยภาพที่จะทําได
ในปเ ดีย วเราจะทํา 9 คัน ผิด ตรงไหน การตัด สิน ใจทําก็ตองมีก ารวางแผน ถามวา นายกิต ติภูมิฯ
มีความรูหรือเอาแบบมาจากไหน เทศบาลนครลําปางไมไดมีนายกฯ คนเดียว เรามีทีมงานสถาปตย
มีผูรูมากมาย ถาไมมีผูรูก็ถามปราชญชาวบาน ศิลปนมีมากมาย เพราะฉะนั้นคณะทํางานเรื่องการ
ออกแบบเขาตองไปศึกษาและเรียนรูวา จะทําอยางไรใหเ หมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมของคนลําปาง
ลําปางไมจําเปนตองเหมือนใคร ถาใครอยากจะเอาลําปางไปเหมือนคนอื่น ก็ประกาศใหชาวบานไดเลย
วา สมัยหนาเลือกดิฉันนะ ดิฉันจะเอาลําปางเหมือนจังหวัดไหนก็บอกไปเลย แตผมจะเอาลําปางเหมือน
ลํา ปาง ด ว ยความคิ ด ของคนลํา ปาง เข า ใจนะครั บ เรื่ อ งส ง เสริ ม การกี ฬ าก็ เ ป น ปกติ เพราะ
ตั้ ง งบประมาณทุกป แตผมบอกตรง ๆ วา กีฬาบางประเภทผมสั่งยุติ ยกเลิก เหตุผลเพราะ จัดแขงขัน
กีฬา 13 ทีมมาแขงขัน มีลําปางหนึ่งทีม นอกนั้นมาจากที่อื่น จึงสั่งยุติโครงการนี้ และใหไปคิดวาจะทํา
อยา งไรให เ ป น การส งเสริม กี ฬาที่เ ป น คนในเขตเทศบาลนครลํา ปาง คณะทํ า งานก็ เ ฉย ไม ทํา อะไร
แขงขันเซปคตะกรอมี 14 ทีม 13 ทีมมาจากโรงเรียนกีฬาทั้งหมด เขาไมจําเปนตองแขงครับ เขาซอม
ทุกวัน เขาเปลี่ยนที่ซอมมาลารางวัลจากเราเทา นั้น และมีปงแสนทองอีกหนึ่ง ทีม ถา เปนนักบริหาร
ตองคิดใหดีวา แบบนี้ใ ชห รือที่ใ ชเ งิน จํานวนมาก เปน คา รางวัล พิธีเ ปดอยา งยิ่งใหญ ทานจะปลอย
ใหโครงการอยางนี้เกิดขึ้นอีกหรือ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจอนุมัติโครงการใด ๆ ตองมีเหตุมีผลทั้งนั้น
ครับ ตอไปเรื่องของการบริหารจัดการขยะ จริง ๆ เรื่องนี้ตองคุยกันยาว เพราะเรื่องการบริหารจัดการ
ขยะชุม ชน ผมไมไ ดเ ปน คนคิด ตั้ง แตส มัยผมเป นรองนายกฯ ผมไม ไ ด คิด เอง คือ UN มาทดลองทํา
ที่ ลําปางเรื่องของการบริหารจัดการตนเอง เรื่องของการบริหารจัดการขยะ ตอนนั้นมี 3 เรื่อง 1. เรื่อง
การบริหารจัดการขยะในชุมชน 2. เรื่องการบริหารจัดการไฟสาธารณะในชุมชน เรื่องที่สามผมจําไมได
แตส องเรื่อ งนั้น จบไปแลว เหลือ แตเ รื่อ งการบริห ารจัด การขยะ ทํา 3 ที่ คือ บา นดงมอ นกระทิง
ประตูตาล และศรีชุมปาไผ ตอนนี้เหลือเพียงที่บานดงมอนกระทิง ผมเขามาเปนรองนายกเทศมนตรี
รับผิดชอบงานดานสาธารณสุข คณะทํางานของบานดงทําหนังสือมาขอยกเลิกวา ไมทําแลว ทําไมคุม
ผมก็บอกไปวา ไมได ใหเอารายละเอียดทั้ง หมดมาดูกันใหมวา ติดตรงไหน และเริ่มนับ หนึ่ง กัน ใหม
จนทําใหบา นดงมอนกระทิงไดรับ รางวัล พระราชทาน คนมาดูงานมากมาย และขยายผลตอไปอีก
16 ชุมชน ปรากฏวา ในวาระที่ 2 ที่ผมเปนรองนายกฯ เกิด อุบัติเ หตุท างการเมือง ถูกปลดออกจาก
รองนายกฯ ผูบริหารนายกฯ สมัยนั้น ลมเลิกที่บานดงมอนกระทิง เพราะอะไร ผมไมพูด ตั้งแตวันนั้น
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ถึงวันนี้ การบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลนครลําปางลมหมดทั้ง 17 แหง เพราะฉะนั้นสิ่งที่สมาชิก
สภาฯ ไดพูดถึงถูกตองแลว เปนเรื่องที่ดี แตคนที่ลมเลิกไมใชนายกิตติภูมิฯ เปนใครไมรู ยังอยูในเรื่อง
ขยะนะครับ ถามวาทําไมขณะนี้ทําไมขยะตกคาง ทําไมเหม็นเนา ทานตองเขาใจนะครับวา สัญญาขยะ
กับบริษัทเดิมไดหมดไปเมื่อปที่แลว เราพยายามประกาศเขาสู e-bidding เพื่อหาผูรับจาง แตปราฏวา
ไมมีผูรับ จาง คณะทํางานก็ บอกวา เราจะตองแกไขป ญ หาเพราะเราไมมีรถแลว เพราะเราใหบ ริษั ท
รับเหมาขยะตั้งแตสัญญาแรก เทศบาลไดมอบรถใหกับบริษัทไปหมดแลว และบริษัทดังกลาว เมื่อครบ
สัญญาสงคืนใหเทศบาล รถก็ใชไมได และเทศบาลไดจําหนายไปหมดแลว วิธีเดียวคือ เชา และจะเชา
อยางไร ปกติรถเทศบาลในการเก็บขยะตองใชทั้ง หมด 16 คัน มีรถ 6 ลูก บากศเมตร และรถ 6 ลอ
ในการเกี่ยวถังขยะ และรถเปดทายอีก 2 คัน อํานาจนายกเทศมนตรีสามารถจางคิดเปน เงิน ทั้งหมด
6 คัน แลวเอาของเทศบาลที่ดีบาง ไมดีบางมาเสริมอีก เทาที่มีอยู แกไขปญหาไป และก็อยูร ะหวา ง
ดํา เนิ น การหาผู รับ เหมามาตลอด ตอนนี้ ร ะยะเวลาล ว งเลยมาหนึ่ง ป ก็เ หลื อ อี ก สี่ ป พอเหลื อ สี่ ป
ก็ไมส ามารถดํา เนิน การตอไปแลว ก็ตองขออนุมัติผูวา ราชการดํา เนิน การใหค รบหาปใ หม และผม
จะเอาสูก ารพิจารณาของสภาอีกครั้ง เพราะหากสี่ปก็ไมคุมกับ การลงทุน แตผมก็ไดใหน โยบายไป
เรีย บรอ ยแลว วา ถาคราวนี้ไ มไ ดผูรับ จางจริง ๆ เราตอ งเปลี่ย นวิธีแลว เพราะไมมีบ ริษัท ไหนแลว
บริษัทเดิมที่เ คยทําก็ ยกเลิกไปแลว เหตุผลที่ยกเลิกเพราะเขาเปลี่ยนไปเขาองคกรมหาชน ไมมีธุรกิจ
ที่เกี่ยวของกับขยะ แตมีบ ริษัท ลูก ที่ดําเนิน การอยูเ ชีย งใหม แตบ ริษัท ลูก ไมส ามารถที่จ ะเอาคนงาน
มาดําเนินการใหเราได เพราะเขายังดําเนินการไมครบหาป ยังไมสิ้นสุดสัญญา บริษัทอื่นก็ไมมีใครมา
เพราะฉะนั้นไมเกี่ยวของเรื่องของการบริหารของผูบริหารคนใดคนหนึ่งทั้งนั้น แตเปนอยางที่ผมเลามา
จึงเปนปญหาเรื่องรถขยะ และเมื่อรถขยะมีจํากัดอยางนี้ เราจะทําอยางไร ก็จะตองบริหารจัดการใหม
ในขอจํากัดที่มีอยู ไดขนาดนี้ก็ถือวาปญหานอยที่สุดแลว ถามวามีปญหาหรือไม ผมไมปฏิเสธแมแต
คําเดียว มีแนนอน จาก 16 คัน เหลือ 6 คัน เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเปนผูบริหาร เราจะทําอยางไร
ใหเกิดปญหานอยที่สุดก็เทานั้นครับ เรื่องถังขยะก็เชนเดียวกัน ไมมีใครตอบวาถังขยะไมพอ โรงงานเจง
เปน ไปไมไ ดค รับ แตใ นทางปฏิบัต ิแลว ในสมัยที ่บ ริษ ัท เปน ผูรับ เหมา จะงา ย เพราะในสัญญาระบุ
ชัดเจนวา จะตองสงถังขยะเดือนละกี่ถัง พอกรรมการตรวจรับ และชาวบานมาขอ ก็สงไปตามที่ขอ
แตเดี๋ยวนี้เทศบาลตองจัดซื้อเอง เพราะฉะนั้นการจัดซื้อเองก็เปนไปตามระเบียบของพัสดุ อาจจะไมตรง
และรวดเร็วเหมือนบริษัท ดําเนิน การ เราตองยึด ขอระเบี ยบและกฎหมายเปน ที่ตั้ง ความลาชาของ
เงินเดือนคนงานสัญญาจาง ผมอยากใหพอสิ้นเดือนจายทันที แตกระบวนการไมใชอยางนั้น วันนี้วันที่
30 สิ้นเดือน พอครบสิ้นเดือน คนงานตามสัญญาจางตองสรุป ผลงานตามสัญญาทํากับ เทศบาลวา
ไดทํา อะไรบา ง เพื่อสง ใหค ณะกรรมการตรวจการจา ง แลว จึง จะขออนุมัติเ บิก เงิน กระบวนการ
เปน อยางนี้ ไมไดเปนเงินเดือนเหมือนลูกจางตามภารกิจ เหมือนขาราชการ แตเปนกระบวนการจัดซื้อ
จัดจาง เปน การจางเหมา ตองมีป ริมาณงาน ถามวาจะแกวิธีไหน เหมือนที่ทานสมาชิกสภาไดพูดไว
นะครับ ผมยังมีการปรับตัว คนเหลานี้ก็ตองปรับตัวดวย เขาใจนะครับ ทานสมาชิกสภาเปนหวงเรื่อง
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งานซ้ํ า ซอ น โดยเฉพาะงานด า นประชาสั ม พั น ธ ขออนุ ญ าตชี้ แ จงว า ทุ ก โครงการใหญ ๆ จะมี ง บ
ประชาสั มพั น ธ ไ ว และงานประชาสั ม พั น ธ ก็จ ะมี งบประชาสั มพัน ธ เ อาไว แตง บประชาสั ม พัน ธข อง
เทศบาลก็จะดําเนินการภายใตงานที่ไมเกี่ยวของกับโครงการใหญ ๆ เพราะฉะนั้นในโครงการใหญ ๆ
ถา มีงบประมาณรายจายเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ จะเบิกซ้ําซอนที่งานประชาสัมพันธไมได นี่เปน
แนวทางปฏิบัติที่ยึดถือกันมายาวนาน เพราะฉะนั้นสบายใจไดวางบประมาณไมซ้ําซอนแนนอน ตอไป
เรื่องเครือขายอินเตอรเน็ต ขอบคุณมากนะครับ ก็เปนความรูของผมดวย ผมเชื่อมั่นวานาจะเปนอาคาร
หรือแมแตสํานักการศึกษาก็นาจะเปนเรื่องของโรงเรียน ถาเปนสํานักการชาง นา เปน เรื่องของศูน ย
ที่อ ยู ฝง เคนเน็ต เพราะฉะนั้น ถา เป น การซ้ํา ซอนในอาคารเดีย วกั น ทางฝา ยงบประมาณก็ ค งจะไป
ตรวจสอบอีกครั้ง เรื่องครุภัณฑตาง ๆ ก็เ ชนเดียวกัน หลายทานก็เ ปนหวงวา ทําไมตั้งครุภัณฑแพง
เรามีโครงการเยอะ เราเห็นตัวเลขวาทําไมสูง เหตุผลที่สูงเพราะวาการตั้งงบประมาณรายจายเกี่ยวกับ
ครุภัณฑหนึ่งชิ้น มีที่มาที่ไป คือมาจากมาตรฐานครุภัณฑ คนตั้งงบประมาณถาไมอิงจากมาตรฐาน
ครุภัณฑ หากซื้อไมไดตองรับผิดชอบนะครับ หรือไมเงินก็ตองตกไป เพราะเดี๋ยวนี้หากโครงการใด ๆ
เงินตกไป ตองมีการตั้งกรรมการสอบ เพราะทําใหเกิดความเสียหาย แตเมื่อดําเนินการไปแลว จะถูก
จะชา จะเร็ว ก็เ ปน เรื่อ งของเหตุแ ละผล แตเ มื่อ ตกไป โครงการไมส ามารถดํา เนิน การได ก็ตองมี
คนรับ ผิด ชอบ เพราะฉะนั้นทานไมตองกังวล เจาหนาที่ที่ตั้งงบประมาณแตล ะเรื่องมีที่มาที่ไปอยา ง
ชัดเจน แตการจัดซื้อจัดจางอาจไมเทากับงบประมาณที่ตั้งไวก็ได อาจจะนอยกวาที่ตั้งไว แลวที่เหลือ
ก็ตกเปน เงิน สะสม หรือเป นเงินเหลือจา ยที่เราเอามาพัฒนาโครงการอื่นตอไป ผมคิด วานา จะตอบ
ครบถวนแลว นะครับ ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกทานที่บ างเรื่องก็ ไดฝากเตือนสติ บางเรื่องก็ฝากให
รอบคอบในเรื่องนั้น เรื่องนี้ โครงการนั้น โครงการนี้ บางคนก็ถามถึงปญหาตาง ๆ ทุกเรื่อง ทุกคําถาม
ทุ ก ป ญ หา ทุ ก รายละเอี ย ดทั ้ ง หมด คณะผูบ ริ ห ารก็จ ะเอาไปเป น แนวทางในการทํ า งานให
ประสบผลสําเร็จในงบประมาณป 2562 ตอไป ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญ นายสมบูรณ คุรภุ ากรณ
นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมบู ร ณ คุรุ ภ ากรณ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ผมได ฟง ท า นนายกฯ ชี้แ จง
ก็ มากมาย แตในสวนของผมก็ยังไมครบ ผมจึงอยากอภิปรายเพิ่มอีกนิดหนึ่ง ในสวนที่ผมไดอภิปรายไป
กอนหนานี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับซุม เรื่องฝาบอพักทอระบายน้ํา และเรื่องราคาตอตารางเมตรของพื้น
แอสฟลทติคคอนกรีตที่มีอยูส ามราคา และผมยังไมไดรับคําตอบจากทานนายกฯ นะครับ คือ 225 บาท
250 บาท และ 400 บาท แตที่ทานชี้แจงมาบางแลว หลาย ๆ เรื่องก็ไมจ ริง พูดเกิน ไปนะครับ เชน
เรื่องฝาบอพัก เปนเหล็กตะแกรงเสียงดัง ที่เหล็กเสียงดัง ไมใชเพราะเปนเหล็กตะแกรง เปนเพราะวา
การก อ สร า งไม ไ ด ม าตรฐาน คอบ อ พั ก ตะแกรงไม ไ ด ร ะดั บ พอฝาตะแกรงชิ้ น เดี ย วที่ เ ชื่ อ ม
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มาอย า งดี วางแลวก็ไมเสมอกัน พอรถทับก็เกิดเสียงดัง ตรงนี้ผมขอแจงใหทราบวาสาเหตุเปนแบบนี้
นะครับ และเรื่องฝาเหล็กหลอ และน้ําขัง ก็ไมจริงนะครับ การที่น้ําขังไมไหลลง เพราะพื้นคอนกรีตที่อยู
รอบ ๆ บอพักทรุดตัว แตบอพักอยูกับที่ ฉะนั้นบอพักหลายแหงจะสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้ว เพราะถนน
รอบ ๆ ทรุดไป น้ําก็ไมสามารถไหลลงบอ ทานนายกฯ พูดแบบนี้คือพูดไมจริงนะครับ ถาผมไมหักลาง
คนก็ จ ะเชื่ อ ทั้ ง หมดนะครั บ ส ว นที่ บ อกว า ท อ ระบายน้ํ า ได รั บ การประชาคมจากชุ ม ชน จาก
คณะกรรมการแผน ตรงนี้จ ริง ครับ ถา ไลขึ้น มาจากชุม ชนขึ้น มาเปน กรรมการแผนและมาสูส ภา
นี่ ถูกตอง แตผมไดยินมา ก็ไมถึงขั้นประชาคมวา ในซอยนี้จะขอเปนบอพักที่เปนฝาเหล็กหลอ เพียงแต
บอกวาอยากไดทอระบายน้ํา เพราะฉะนั้น ทานนายกฯ พูดในสภาวาเขาขอมาตั้งแตแรกอยางนี้แลว
ผมวาทานพูดเกินไปนะครับ ชาวบานพูดเพียงตองการถนนกับทอเทานั้น ไมมีใครพูดวาจะเอาขนาดนั้น
แตท า นมาพูด วา ตั้ง แตเ ริ่ม แรกเขาตองการเปน ฝาเหล็ก หลอ จะตัดไดอ ยา งไร ทา นพูด แบบนี้ และ
เรื่องที่ผมเสนอแนะไปเพราะผมมีความหวังดี ถาทานเห็นวาอยากจะเอาของแพงก็ไมวากัน เพราะเปน
อํานาจของทาน ผมเพียงแตวา ตรงไหนเปนถนนหลัก ถนนทองเที่ยวก็ไมเปนไร แตถนนที่เปนซอกซอย
ก็ไมจําเปนถึงขนาดตองใชของแพง เอาแบบธรรมดาไปกอน และเอาเงินสวนที่เกินไปทําโครงการใหม
เทานั้นเอง ไมไดมาขัดขวางไมใหทํานะครับ และในสวนของซุมประตู ผมก็ยังคลางแคลงใจในเรื่องฝมือ
ถาทานมีความอยากแตงบานแปลงเมืองใหสวยงามเหมือนกับจังหวัดอื่น ทานพูดไดสละสลวยวา ใหมี
เกียรติภูมิ มีความเหมาะสมกับเปนเมืองทองเที่ยว ถาทานมีฝมือจริง ทานควรจะทําของที่มีอยู ผมเห็น
ซุมประตูเขาเมืองหนาโรงแรมเวียงทองเปนอยางนี้มาหลายปแลว ถาทานรักบานรัก เมืองตองการให
สวยงามจริง ทา นควรจะทํา เมื่อหลายปมาแลว และมาชี้ใ หส ภาดูวา ทํา ออกมาแลว จะสวยแบบนี้
สื่อความหมายชักชวนใหคนมาทองเที่ยวได ถาทานมาบอกผม ผมก็ไมขัดของเลย แตนี่ของเดิมก็ไมทํา
อะไรใหดี อยูดี ๆ มาทําของใหม ที่ผานมาหลาย ๆ ป ผมก็เห็นทานชอบนิยมที่จะจัดซื้อจัดจางในงานที่มี
มูลคาสูง ๆ ตลอดเวลา อันไหนที่เปนโครงการที่กระทบตอประชาชนสวนมากก็ไมไดทําประชาคมกอน
สวนตัวนี้ ถาทานคิดวางบประมาณนี้อยากจะเอาไปทําโครงการอื่นที่จําเปน ขอใหทานโยกไปทําอยางอื่น
และทานทําของที่มีอยูกอนใหเปนตัวอยางนะครับ ในสวนของราคาแอสฟลทติคคอนกรีตทานจะไมชี้แจง
ก็ไมเปนไร ผมก็ถือวาทานไมมีความสุจริตใจที่จะบอกสภา ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
ทา นสมาชิก สภาฯ ผูท รงเกียรติทุก ทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีน ครลําปาง
จริง ๆ แลว เรื่องที่สมาชิกสภาผูอภิปรายเมื่อสักครู เปนเรื่องรายละเอียดในเชิงเทคนิคของชาง ผมไมได
เปนคนกําหนดนะครับวาจะตองซื้อตารางเมตรละกี่บาท เขาเสนอมาดวยเหตุและผล อยาพูดเอาดีใสตัว
เอาชั่วใสคนอื่น คนอื่นจะงงไปหมด ภายใตภารกิจหนาที่ผมไมไดเปนคนออกแบบวาถนนเสนนี้ จะตองใช
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เนื้อที่เ ทา ไหร ขนาดไหน มีทีมงานตอเนื่องไป ทีมออกแบบก็ออกแบบ ทีม วิศวกร ทีม สถาปนิก ก็มี
เรื่องถัดมา เรื่องซุมประตู ผมเสนอแกไขซุมประตูที่หนาโรงแรมลําปางเวียงทองในงบประมาณป 2561
ที่ผา นมา แตไ มสามารถดํา เนิน การได เพราะมีคนไปปลุก ปน ท ายที่สุด ตองมีก ารประชาคม พอทํา
ประชาคมก็บ อกวา ทํา กับ คนไมกี่ค น การทําประชาคมคุณรูหรือไมวาวิธีก ารทําประชาคมมีวิธีก าร
แบบไหนบาง ไปอานรายละเอียด ถาคิด จะมาตอวาคนอื่น เปน คนไมดี คุณ ตองไปอา นรายละเอีย ด
กอนวา วิธีการทําประชาคมมีวิธีแบบไหนบาง จึงจะประมวลออกมาได เพราะฉะนั้นถาในป 2561 ไมมี
คนคัดคาน ก็ไดดําเนินการไปแลว ผมจึงชี้ใหคุณดูไมไดวาซุมประตูหนาเวียงทองทําสวย ดีขนาดนี้ ทั้งที่
ไดออกแบบไปหมดแลว เพราะฉะนั้น ตองแกไขใหเ ปน ไปตามกฎของการประชาคมวา เขาตองการ
แบบไหน ใหถูกตอง แลว จึงจะเริ่มเขาสูกระบวนการจัด ซื้อจัดจางตอไป ผมขอรองนะครับ ทําอะไร
อยาใชเวทีอยางนี้ อยาคิดวาผมอายุนอยกวาจะไมตอบโตอะไรนะครับ ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทยวัฒนา วานิช สุข สมบัติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทา น
ประธานฯ ที่เ คารพ กระผม นายแพทยวัฒ นา วานิช สุข สมบัติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํา ปาง
การประชุมวันนี้กระผมเองมีความคิด วาอึดอัดพอสมควรครับ จากคําตอบที่นายกฯ ไดรวบรวมและ
ตอบมานั้น ก็ แปลไดหลายอยาง ผมไดก ราบเรียนทานประธานฯ ตั้งแตตนแลววา ผูเ สนอญัตตินี้ คือ
ผูบริหารสูงสุดขององคกรนี้ สภาแหงนี้โดยทานประธาน และสมาชิกก็ทํ าหนาที่ตรวจสอบ ผูบริหาร
สู ง สุ ด คื อ นายกเทศมนตรี นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค พร อ มคณะเป น ผู เ สนอญั ต ติ ร า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอสภาแหงนี้ โครงการทั้งหลายทั้งปวงที่อยูใน
เอกสารทั้งหมด ทั้งในคําแถลงงบประมาณรายจายก็ดี โครงการเหลา นี้ยอมตองมีผูอนุมัติโครงการ
ซึ่ง ก็ค งจะไดแ ก นายกเทศมนตรีเ ปน ลํา ดับ สุด ทา ย จากคํา ตอบเมื่อ สัก ครูนั้น ฟง ดูแ ลว เหมือ นวา
ผูอนุมัติโครงการไมไดมีความบกพรองใด ๆ ทั้งสิ้น อยูที่ผอู อกแบบเสนองานมาอยางไร ก็เห็นไปตามนั้น
สิ่งนี้ทําใหผมมีความคลางแคลงใจหลายประการ ผมไดกราบเรียนในการอภิปรายครั้งกอนวา เทศบาล
มีรายรับมากกวาที่ประมาณการไว แคในรอบ 10 เดือนมากกวาที่ประมาณการไวตั้งสามสิบลานบาท
ไดเจ็ดรอยสิบหาลานหรือมากกวานั้น เหมือนกับวามีกําไร แตผูบริหารชอบที่นํากําไรคืนใหกับประชาชน
บาง ในดานบริการสาธารณะ ที่เห็นไดชัดที่สุด คือคนที่มาเสียภาษี เขานํารถเขามาในนี้ เขาหาที่จอดรถ
ลําบากมาก มาติดตองานทะเบียนราษฎรก็ดี งานสวัสดิการสังคมสงเคราะหเรื่องเบี้ยยังชีพ คนสูงอายุ
คนพิการก็ดี ติด ตอกองชา งก็ดี หาที่จอดรถยาก ปรากฏวาที่จอดรถสวนหนึ่งมีปายกํา กับ ไววา เปน
ของนายกฯ รองนายกฯ หรือหัวหนาทั้งหลาย ความเห็นของทานประธานจะเหมือนผมหรือไม วานี่คือ
การเบียดบังงานบริการของประชาชน เขาขายฉอโกงไดหรือไม เงินมีเยอะแยะทําไมไมคิดสรางอาคาร
ที่จอดรถบริการคืนกับประชาชนบาง นอกเหนือจากบริการพนักงานเทศบาลซึ่งเปนผูปฏิบัติงานแลว
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บริการประชาชนผูเสีย ภาษี แลว แตค นที่เ ขาคิด ดีคิดเปน เขาจะไดป ระโยชน จากการรับ ฝากจอดรถ
รายวัน รายเดือ น รายปดว ย ซึ่ง ทํา ไดทั้ง นั้น เพีย งแตจ ะคิด ดีห รือ ไมเ ทา นั้น ทา นประธานครับ
รางเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ 1 รับหลักการถึงแมวาสภาแหงนี้ไ มผานให การปฏิบัติงานของเทศบาล
ก็ ทําตอได พนักงานก็รับเงินเดือนเหมือนเดิม ไมนาจะมีปญหาอะไร สิ่งที่ผมอยากจะเรียนคือวา ผมไมมี
ความเห็นชอบที่จะผานรางเทศบัญญัติงบประมาณแหงนี้ในวาระที่ 1 เพราะอะไร ผมไมไววางใจในทีม
ผูบริหาร โดยการนําของนายกเทศมนตรีกิตติภูมิ นามวงค วิสัยทัศน คําขวัญของเทศบาลนครลําปาง
เมืองนาอยู ผูคนเปนสุข สังคมดีงาม และวัฒนธรรมล้ําคา เกิดมาตั้งนานแลว ตั้งแตนายกเทศมนตรี
คนกอนที่ชื่อ ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกฯ ปจจุบันเขามาไมมีวิสัยทัศน ไรซึ่งวิสัยทัศน ทําใหผมเกิด
ความไมไววางใจในการบริหารงานของทาน 4 ปที่ผานมาเราพบเห็นอะไรบาง เราเสียโอกาสอะไรบาง
ชอบแตกอสรางสิ่งใหม ๆ แตไมนําพาในสิ่งเดิม ไมมีการซอมแซมทํานุบํารุงใด ๆ ทั้งสิ้น ตัวอยางสะพาน
พัฒนาภาคเหนือ ตั้งแตปรับปรุงเมื่อป 2545 เปนตนมา ผมกราบเรียนวา เมื่อวานฝนตก ผมไมสามารถ
ไปถ า ยวิ ดี โ อได ก็ เ ลยไม มี ภ าพมาใหเ ห็ น รา งเทศบั ญ ญั ติ ที่ นํา เสนอสภาในวั น นี้มีห ลายโครงการ
ที่ ไ มส มบูร ณ เมื่อ สัก ครูคํา ตอบของทา นบอกใหส มาชิก สภาไปยอ นดูใ นแผนวา ถู ก ตอ งมาตั้ง แต
ทํา แผนแลว และมาถึงทีมงานออกแบบทั้งหลาย แผนพัฒนานั้น เปนแตเพียงหลักการความเห็นชอบ
เบื้องตน ซึ่งนอยโครงการที่จะมีแบบแผน แบบแปลน และแผนผังประกอบละเอียด และจนผานเขามาใน
รางเทศบัญญัติฉบับนี้ก็ตาม แบบแปลนแผนผังรายละเอียดจริง ก็ไมไดนํามาแสดงใหที่ประชุมแหงนี้
ไดเห็น ไดรู ไดทราบ ไดเกิดความเขาใจ เพราะทานไมไดแถลงประกอบคําแถลงเบื้องตนที่เปนเอกสาร
เปนรางเทศบัญญัติที่มีแตเ ครื่องหมายคําถาม แลว สมาชิกสภาอยางผม ซึ่งไมไดอยูฝายปฏิบัติการ
ไมไดทราบอะไรเลยวา เปนมาอยางไร เราก็ไมกลาที่เขามาลวงลึก ถามวาทําไมไมจางเหมาเก็บขนขยะ
เหมือนเดิม ไฟฟาดับเราก็ไมรูวาจะจางบริษัทเดิมดูแลการเปลี่ยนหลอดไฟฟาหรือไม เหลานี้เปน ตน
แมแตใ นเรื่องงานบริก ารที่จํา เปน แกชีวิต ผูค นในเขตเทศบาล ผมก็ไ ดจัด โซเซียลมีเ ดีย ในไลนก ลุม
ของสมาชิก สภาทองถิ่น นั่น คือหนังสือดว นที่สุด ที่ ลป 0021/ว 20815 ลงวัน ที่ 10 สิง หาคม 2561
เรียนผูวาราชการจังหวัดลําปาง ถึงนายอําเภอทุกอําเภอ นายกเทศมนตรีนครลําปาง นายกเทศมนตรี
เมืองเขลางคนคร นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นายกเทศมนตรีอําเภอลอมแรด และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนเรื่องแจงเตือนมรสุมที่จะเขามาหรือภัยพิบัติ ผมยังไมเคยเห็น ก็มีคําถามอีกครับทานประธานฯวา
นายกฯไดสั่ง การประชาสัม พันธใ ด ๆ หรือ ไมกับ ราษฎรในเขตเทศบาลโดยในเขตริม แมน้ํา ที่มัก จะ
เกิดเหตุการณเหลานี้ มีการประชาสัมพันธทั่วถึงหรือไมอยางไร มีการใหขอมูลขาวสารประชาชนหรือไม
วาน้ําในเขื่อนของกิ่วลม เขื่อนกิ่วคอหมา ตอนนี้มีระดับความจุน้ําเทาไหร สิ่งเหลานี้ตางหากที่ราษฎร
อยางผม สมาชิกสภาอยางผมตองการเห็น ตองการรู ดังนั้นผมเรียนสรุปงาย ๆ เพื่อไมใหเสียเวลาทาน
สมาชิกที่เคารพ ผมไมเห็นชอบในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ฉบับนี้ที่ผูเสนอญัตติโดยนายกเทศมนตรีกิตติภูมิ นามวงค นําเสนอใหพิจารณาในวาระที่ 1 เพราะเปน
งบประมาณที่ ไ ม ป ระหยั ด ไม รั ด กุ ม และไม ร อบคอบ ผมยกตั ว อย า งไม ป ระหยั ด คื อ สะพาน
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สองสะพาน สะพานพัฒ นาภาคเหนือ งบประมาณสามลา นกวา บาท สะพานชา งเผือ กอีก เทา ไหร
สิ ่ง ที ่ต อ งการก็ คื อ ทางเท า ที่ เ ป น ทรายล า ง ทํ า ให ใ หม เ สี ย ราวเหล็ ก กั้ น ขอบสะพานสี ล อกหลุ ด
กระดํากระดาง ทําใหดีเสีย ไมจํา เปน ตองไปลอกปูผิว แอสฟล ทติค คอนกรีต ใหมซึ่ง ชุด นี้ทํา ไวดีม าก
ไมนอยกวา 7 ป ทําไวตั้งแตสมัยทานรองนายกฯ สมเกียรติ ยังเปนปลัดเทศบาล ขออนุญาตที่เอยนาม
แกไขปญหาระหวางรอยตอไดดีมาก แอสฟลทติคไมลอกหลุดเลย ดีมาก ๆ ปูนสะพานแหงนี้ถาจําไมผิด
เมื่อป 2508 ชื่อสะพานกิต ติข จร แลวมาเปลี่ย นชื่อ เปน สะพานพัฒ นาภาคเหนือ แตทํา ไมตองเวอร
ไปทํา อะไรมากมายทั้ ง สองสะพาน การทํา นุ บํา รุ ง ซึ่ ง ควรจะต อ งดู แ ลในสมั ย ยี่ สิ บ กว า ป ก อ น
มี งบประมาณการบํารุงรักษาดูแลสะพานและทางเทา แตในงบประมาณสมัยใหมนี้ไมมี ไปอยูในงบวัสดุ
บางก็เลยไมชัดเจน ที่กระผมกราบเรียนทานประธานวาไมประหยัด ไมรอบคอบ ไมรัดกุมเพราะอะไร
ผมเรียนแลววา งบลงทุน งานกอสรางโครงการทั้งหลายควรจะมีแบบแปลน แผนผังที่แนนอนชัดเจน
กําหนดจุดที่ชัดเจน ซุมประตูที่นากวมใตก็ดี ถนนพหลโยธินที่โรงเรียนเทศบาล 6 ก็ดี ทานกําหนดจุด
หรือยังวาจะตั้งเสาตรงไหน พาผมไปชี้ใหดูหลังจากการอภิป รายหรือเลิก ประชุมนี้ไดหรือไม บานผม
ถาผมจะกอสรา งอะไร ที่เรียนไปแลว จะตองกําหนดใหชัดเจน ไมตองไปพูด ถึงเรื่องวาจะประชาคม
หรือไม หลายโครงการก็มิไดบอกวาทําประชาคมหรือยัง มิหนําซ้ําการทําประชาคมก็ไมไดถูกหลักสากล
ทั่วไปที่ควรพึงกระทํา ไปสอบถามแตผูคนรอบ ๆ ไมกี่หลังคา จริง ๆ แลวจะตองกระจายไปใหทั่วถึง
ทุก ครัวเรือนในเขตเทศบาลดวยซ้ํา รวมทั้งประชาชนที่เขามาทํามาคาขายดวย วาเขาเห็นชอบหรือไม
อยางไร และผมไมเชื่อวา โครงการทั้งหลายที่เสนอมานี้นั้นไดผานความเห็นชอบในแผนพัฒนาเทศบาล
ทั้งหมด เพราะผมเคยเรียนในการประชุมครั้งกอนวา แผนพัฒนาเทศบาลนั้น ทําเมื่อไหรก็ได ใหเขา
หลักเกณฑเทานั้นวาตองผานแผน ผมไดรับหนังสือเชิญรวมปรับแผนพัฒนาอีกแลว ในวันที่ 20 ที่จะถึงนี้
ปรับเพื่อใหเขากับความตองการของผูบริหาร นาจะเปนอยางนั้นมากกวาครับ ที่ผมไมเห็นชอบประการ
ที่สองก็คือ เปนงบประมาณที่ไมประหยัด ไมรัดกุม ไมรอบคอบ ไมสงเสริมการรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
ไมสง เสริม การสุข าภิบ าลเพื่อ การอนามัย ของประชาชนในเขตเทศบาล โครงการดี ๆ จัก รยาน
เมือ งสีเ ขีย ว สวนสาธารณะอีก แหง หนึ่ง บริเ วณนากวมใตริม แมน้ํา วัง หายไปไหน มีใ ครพูด ถึง บา ง
หลายโครงการดี ๆ ที่เ พื่อ นสมาชิก อภิป รายไปแลว ทอดทิ้งทํา ไม พญาพรหมโวหารซึ่ง เปน กวีเ อก
แหงลา นนา สวนสาธารณะเขื่อนยางถูก ทอดทิ้ง การดูแ ลสิ่ง แวดลอ ม เขื่อ นยางเสีย หายมากี่ สิบ ป
ก็ทําใหเ กิด น้ํา เนาขัง เกิด น้ํา เสีย แคบ ริเ วณชว งนี้เ ทา นั้น แหลงน้ําทา ยเขื่อ นยางก็ดี น้ํา เหนือ เขา มา
เขตเทศบาลดานบนก็ดี เปนน้ําที่ไมเสียเพราะผานการบําบัดจากธรรมชาติ จากแสงแดด จากการไหล
ของน้ํา ตามธรรมชาติ แตพ อเขา มาในเขตเทศบาล น้ํา ไหลไมไ ดก็เ กิด เลนตกคา ง น้ํา หมัก หมม
เป น น้ํา เสี ย เฉพาะช ว งเท า นั้ น ที่ ผ มกราบเรี ย นท า นประธานว า ผมไม เ ห็ น ชอบในหลั ก การของ
รางเทศบัญญัตินี้ในวาระที่ 1 จึง ขอแสดงความคัด คาน ไมเ ห็น ชอบดวย ประการที่หนึ่ง ไมไ ววางใจ
ในการบริหารงานของทางผูบริหาร ประการที่สองงบประมาณหลายโครงการที่ไมประหยัด ไมรัดกุม
ไมรอบคอบ และไมชัดเจน ประการที่สาม ไมไดเปนการสงเสริมในทางเศรษฐกิจการทองเที่ยวที่ดีเลย
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คําที่อางวาจะทําซุมประตูเปนอัตลักษณ หรือแมแตสรางยานยนตบุษบก 9 คัน ก็ไมไดบอกวาพระพุทธ
คูบานคูเ มืองในจังหวัดจากตางอํา เภอเอามารวมดวยมีเทาไหร ในแตละอําเภอก็มียานยนตมีราชรถ
ของเขา ทอ งถิ่น ทํา ไวพ อสมควรอยูแ ลว นี่ก็เ ปน อีก งบประมาณหนึ่ง ที่ไ มนา จะดีง ามและถูก ตอ ง
การสงเสริมการทองเที่ยวเอาไปลงทุนทําซุมสามสี่ลานบาท แตโครงการสตรีทอารททําไมการมีภาพสี
สวย ๆ ที่ตอมอสะพานรัษฎาภิเษก ผมเสียดายมาก ก็ไมไดปรากฏวานายกเทศมนตรี กิตติภูมิ นามวงค
ซึ่งบอกวา ใครรูวาทําไมถูกก็ลบออกไปเสียนั้น มีโครงการที่จะทําอะไรใหดีกวานี้ไหม ของเดิมที่สกปรก
มีรา มีสีพน เลอะเทอะ คนทํา ไวใ หดีกลับ ไปทําลายทิ้ง เสีย เปนเรื่องที่ผมไววางใจไมไ ด ขอเรีย นวา
ในวาระนี้ผ มไมเ ห็น ชอบกับ เทศบัญ ญัติง บประมาณรายจา ยป พ.ศ. 2562 ขอบคุณทา นประธานฯ
ที่ใหเวลาผม ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ทานนายกฯ จะตอบหรือไมครับ ไมตอบนะครับ ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกครับ
เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ
ที่เ คารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิช ย สมาชิก สภาเทศบาลนครลํา ปาง เมื่อ สัก ครูที่ไ ดถ าม
ทานนายกฯ ทานยังไมไดตอบคําถามเลยนะคะวารถบุษบกทั้ง 9 คันจะเอาไปจอดที่ไหน ขอบคุณคะ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ทานนายกฯ จะตอบคําถามหรือไมครับ ไมตอบนะครับ จะมีสมาชิกฯ ทานใดอภิปราย
อีกหรือไม ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะปดอภิปราย และจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอ
ญัต ติรางเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบรับหลักการ
โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุร งค พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมาชิ ก สภาฯ ท า นใด
เห็นชอบรับหลักการในวาระที่ 1 ครับ ผมจะไดนับ เห็นชอบ 15 เสียงครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบรับหลักการ (ในวาระที่ 1) โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบไมรับหลักการฯ
1 เสียง นอกนั้นงดออกเสียง
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มติที่ประชุม ที่ป ระชุม มีม ติเ ห็น ชอบรับ หลัก การของรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) จํานวน 15 เสียง ,
ไมเห็นชอบไมรับหลักการ 1 เสียง , และงดออกเสียง 4 คน
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เมื่อที่ประชุมเสียงขางมากมีมติเห็นชอบรับหลักการฯ ในวาระที่ 1 แลว ผมจะขอนํ า
เรียนปรึกษากับสมาชิกสภาฯ ในเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ และกําหนดระยะเวลาการ
แปรญัตติ และกําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ โดยจะใหทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงถึงขั้นตอนและ
ระเบียบการประชุมฯ เชิญทานเลขานุการสภาฯ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ
ที่เ คารพ และทา นสมาชิกสภาฯ ทุ กทาน กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุก ารสภา
เทศบาลนครลําปาง เกี่ย วกับ ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.2 ที่ป ระชุม แหง นี้ไดพิจ ารณารางเทศบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ า ย ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลํา ปาง วาระที่ 1
(ขั้ น รั บ หลักการ) ซึ่งเราไดมีการอภิปราย และในที่สุด ทานประธานฯ ก็ไ ดขอมติ และที่ป ระชุมเสีย ง
ขา งมากรับหลักการไปแลวนั้น ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ในขอ 45 วรรค 3 มีหลักการวา ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไมไ ด และในการพิจ ารณาวาระที่ส อง ใหกํา หนดระยะเวลาเสนอคํา
แปรญัต ติไ วไ มน อ ยกวา ยี ่ส ิบ สี ่ชั ่ว โมงนับ แตส ภาทอ งถิ ่น มีม ติร ับ หลัก การแหง รา งขอ บัญ ญัติ
งบประมาณนั้ น ประกอบกั บ ข อ 49 กํา หนดไว ว า ญั ต ติ ร า งข อ บั ญ ญั ติ ที่ ส ภาท อ งถิ่ น ลงมติ
รั บ หลัก การแลว ถา จะตองสง ใหค ณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหป ระธานสภาทองถิ่นสง รา ง
ขอบัญญัตินั้น ไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ป ระชุมสภาทองถิ่น จะตอง
กํ า หนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัต ติตอคณะกรรมการแปรญัต ติดว ย วรรคสอง ความวา ภายใน
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัต ติที่ส ภาทองถิ่น กํา หนดตามวรรคหนึ่ง ผูบ ริหารทองถิ่น หรือสมาชิก สภา
ทอ งถิ่น ผูใ ดเห็น ควรจะแกไ ขเพิ่ม เติม รา งขอ บัญ ญัติก็ใ หเ สนอคํา แปรญัต ติลว งหนา เปน หนั ง สือ
โดยใหแ ปรญัต ติเ ปน รายขอ และเสนอตอ ประธานคณะกรรมการแปรญัต ติ ในกรณีที่ส มาชิก สภา
ทองถิ่น เปน ผูแปรญัต ติจะตองมีส มาชิกสภาทอ งถิ่น รับ รองเชน เดีย วกับ การเสนอญัต ติ วรรคสาม
ความวา การเสนอคําแปรญัต ติใ หอนุโ ลมใชต ามแบบทา ยระเบียบนี้ และขอ 103 คณะกรรมการ
สภาทองถิ่นมี 2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิก สภาทองถิ่น มีจํา นวน
ไมนอยกวา สามคนแตไมเกินเจ็ดคน ซึ่งการเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
นั้นจะตองเปนไปตามระเบียบขอบังคับฯ ขอ 103 วรรคหนึ่ง คือ คณะกรรมการสามัญ เทา นั้น สว น
การเลื อ กคณะกรรมการแปรญั ต ติ ต ามที่ ผ มได ชี้ แ จงเมื่ อ สั ก ครู นั้ น วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เ ราต อ งเลื อ ก
ที ล ะคน เปน ลํา ดับ ไปจนครบจํา นวนที ่ส ภาฯกํา หนด ดัง นั้น ที ่ป ระชุม แหง นี้จ ะตอ งพิจ ารณาวา
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ประเด็น แรก เราจะกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลํา ปาง รวมทั้ง หมดกี่วัน ประเด็น ที่ส อง จะกํา หนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัต ติ ตอ คณะกรรมการแปรญัต ติกี่วัน และประเด็น ตอไป เราจะคัด เลือ ก
คณะกรรมการแปรญัต ติรา งเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจา ย ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2562
ของเทศบาลนครลําปาง กี่คน และสมาชิกสภาฯ ทานใดจะไดรับเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ
นอกจากนั้นแลว ผมขอเรียนใหทราบอีก วา เมื่อคณะกรรมการแปรญัต ติไดพิจ ารณาเรียบรอยแลว
ตามระเบีย บขอ บัง คับ การประชุม สภาฯ ขอ 50 กํา หนดไวว า เมื ่อ คณะกรรมการแปรญัต ติไ ด
พิจ ารณาแลว จะตองเสนอรา งขอบัญ ญัตินั้น ตามรา งเดิม และตามที่มีการแกไ ขเพิ่ม เติม พรอมทั้ง
รายงานและบัน ทึก ความเห็น ยื่น ตอ ประธานสภาทอ งถิ่น รายงานนั้น อยา งนอ ยจะตอ งระบุวา ไดมี
หรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัต ติ
เกี่ย วดว ยการแปรญัต ตินั้น เปน ประการใด การสงวนความเห็น ของกรรมการแปรญัต ติ ตลอดจน
การสงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา ประกอบกับขอ 115 คณะกรรมการสภาทองถิ่นจะกําหนดนัดประชุ ม
เมื่อใด ใหแ จง ใหผูบ ริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ผูเ สนอญัต ติ และผูแ ปรญัต ติท ราบลวงหนา
ไมนอ ยกวา ยี่สิบ สี่ชั่วโมงกอ นกํา หนดเวลานัด ประชุม เมื่อ ที่ป ระชุม เขา ใจระเบีย บตรงนี้แ ลว ตอ ไป
ทานประธานสภาก็จะไดนําปรึกษาที่ประชุมแหงนี้ และจะไดดําเนินการตามประเด็น ที่ผมไดชี้แ จงไป
เมื่อสักครูนี้ ขอบคุณมากครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ตามที่ทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงใหสมาชิกฯ ไดรับทราบเมื่อสักครู ผมขอนําปรึกษา
ที่ประชุมแหงนี้วา จะกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติกี่วัน ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอครับ เชิญ นายสันติ
เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอระยะเวลาในการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2561
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) นายสัน ติ เขียวอุไ ร เสนอระยะเวลาในการแปรญัต ติรางเทศบัญ ญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแตวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ถึง
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ขอผูรับรองครับ มีผูรับรองถูกตองนะครับ จะมีสมาชิกฯ ทานใดเสนอเปนอยางอื่น
หรือไม ไมมีนะครับ
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มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีม ติกํ าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรา งเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง เปนระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแตวันที่
17 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2561
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ตอไปผมขอทานสมาชิกฯ ไดเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
ตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 3 วัน คือ ตั้งแตวันที่ 17, 18 และ 19 สิงหาคม 2561 ตั้งแต
เวลา 8.30 – 16.30 น. ของแตละวัน ณ หองสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ฝายกิจการสภา
ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
ตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 3 วัน คือ ตั้งแตวันที่ 17, 18 และ 19 สิงหาคม 2561 ตั้งแตเวลา
8.30 – 16.30 น. ของแตละวัน ณ หองสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ฝายกิจการสภา ขอผูรับรองครับ
มีผูรับรองถูกตองนะครับ จะมีสมาชิกฯ ทานใดเสนอเปนอยางอื่นหรือไม ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหมีระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ
จํานวน 3 วัน คือ ตั้งแตวันที่ 17, 18 และ 19 สิงหาคม 2561 ตั้งแตเวลา 8.30 – 16.30 น. ของ
แตละวัน ณ หองสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ฝายกิจการสภา
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ตอไป ผมขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ไดเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ วามีกี่คน
เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 5 คน
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) นายสันติ เขียวอุไร เสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 5 คน ขอผูรับรองครับ
มีผูรับรองถูกตองนะครับ จะมีสมาชิกฯ ทานใดเสนอเปนอยางอื่นหรือไม ไมมีนะครับ
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 5 คน
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ตอไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่จะทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผมจะใหมีการเสนอชื่อ
ทีละคน และจะขอมติในที่ประชุมฯ ทีละคนไปจนครบจํานวน 5 คน เชิญผูเสนอครับ เชิญ พันตรีวิชานนท
แดงสรอย เสนอคนที่ 1 ครับ
พันตรีวิชานนท แดงสรอย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผมพันตรีวิชานนท แดงสรอย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสันติ เขียวอุไร ทําหนาที่
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คนที่ 1
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) มีผเู สนอ นายสันติ เขียวอุไร เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 ขอผูรับรองครับ
มีผรู บั รองถูกตองนะครับ จะมีสมาชิกฯ ทานใดเสนอทานอื่นหรือไม ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให นายสันติ เขียวอุไร ทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คนที่ 1
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ตอไปขอเชิญสมาชิก ฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่จะทําหนาที่เปนคณะกรรมการ
แปรญัต ติรา งเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจาย ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2562 คนที่ 2 เชิญ
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายเกษม ปญญาทอง
ทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คนที่ 2
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) มีผูเสนอ นายเกษม ปญญาทอง เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 ขอผูรับรอง
ครับ มีผูรับรองถูกตองนะครับ จะมีสมาชิกฯ ทานใดเสนอทานอื่นหรือไม ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให นายเกษม ปญญาทอง ทําหนาที่เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คนที่ 2
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จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ตอไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่จะทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คนที่ 3 เชิญ นางสุดารัตน บุญมี
นางสุดารัตน บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ และ
สมาชิก สภาฯ ทุก ทา น ดิฉ ัน นางสุด ารัต น บุญ มี สมาชิก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ขอเสนอ
นายจรูญ เติ ง จั น ต ะ ทํ า หนา ที่ เ ปน คณะกรรมการแปรญั ต ติรา งเทศบัญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คนที่ 3
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่
แทนประธานสภาฯ) มีผูเสนอ นายจรูญ เติงจัน ตะ เปน คณะกรรมการแปรญัต ติฯ คนที่ 3 ขอผู
รับรองครับ มีผูรับรองถูกตองนะครับ จะมีสมาชิกฯ ทานใดเสนอทานอื่นหรือไม ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให นายจรูญ เติงจันตะ ทําหนาที่เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คนที่ 3
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ตอไปขอเชิญสมาชิก ฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่จะทําหนาที่เปนคณะกรรมการ
แปรญัต ติรา งเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจา ย ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2562 คนที่ 4 เชิญ
นายณัฐธนวัฒน ปญญาพันธ
นายณัฐ ธนวัฒน ปญ ญาพัน ธ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํา ปาง เรีย นทา นประธานฯ
ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาฯ กระผม นายณัฐธนวัฒน ปญญาพันธ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอเสนอ นายพิทักษ แสนชมภู ทําหนาที่เ ปน คณะกรรมการแปรญัตติรา งเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คนที่ 4
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) มีผูเสนอ นายพิทักษ แสนชมภู เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 ขอผูรับรอง
ครับ มีผูรับรองถูกตองนะครับ จะมีสมาชิกฯ ทานใดเสนอทานอื่นหรือไม ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให นายพิทักษ แสนชมภู ทําหนาที่เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คนที่ 4
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ตอไปขอเชิญสมาชิก ฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่จะทําหนาที่เปนคณะกรรมการ
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แปรญัต ติรา งเทศบัญญัติง บประมาณรายจา ย ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คนที่ 5 เชิญ
นายพิทักษ แสนชมภู
นายพิทักษ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายพิทักษ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสุบิน ชุมตา ทําหนาที่
เปนคณะกรรมการแปรญัต ติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คนที่ 5
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) มีผูเสนอ นายสุบิน ชุมตา เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 ขอผูรับรองครับ
มีผูรับรองถูกตองนะครับ จะมีสมาชิกฯ ทานใดเสนอทานอื่นหรือไม ไมมีนะครับ
มติที่ป ระชุม ที่ป ระชุม มีม ติเ ห็น ชอบให นายสุบิน ชุมตา ทํา หนาที่เ ปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คนที่ 5
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) เปนอันวาสภาแหงนี้ไดเลือกสมาชิกสภาฯ ทําหนาที่เ ปนคณะกรรมการแปรญัตติราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 5 ทาน คือ
1. นายสันติ เขียวอุไร
3. นายจรูญ เติงจันตะ
5. นายสุบิน ชุมตา

2. นายเกษม ปญญาทอง
4. นายพิทักษ แสนชมภู

มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบแต ง ตั้ ง สมาชิ ก สภาฯ จํ า นวน 5 ท า น ทํ า หน า ที่ เ ป น
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดแก
1. นายสันติ เขียวอุไร
3. นายจรูญ เติงจันตะ
5. นายสุบิน ชุมตา

2. นายเกษม ปญญาทอง
4. นายพิทักษ แสนชมภู

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ในญัต ติรา งเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจา ยประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2562
ในวาระที่ 1 เปนอันเสร็จสิ้นเรียบรอย ตอไปจะดําเนินการใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดปฏิบัติหนาที่
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว จากนั้นจะไดนัดประชุมสภาฯ พิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3 ตอไปนะครับ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
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จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ระเบี ย บวารที่ 6 เรื่ อ งอื่ น ๆ มี ส มาชิ ก ท า นใดจะเสนอเรื่ อ งอื่ น ๆ หรื อ ไม
เชิ ญ นายสมหมาย พงษไพบูลย
นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมสงสัยกรณีที่เพื่อน
สมาชิกอภิปรายเรื่องที่จอดรถครับ ผมไปที่กองสาธารณสุขเห็นรถ อปพร.ของเทศบาลจอดตากแดด
ตากฝนมีกิ่งไมใบไมตกใสเต็มไปหมด ที่ตรงนั้นเปนที่จอดรถของเจาหนาที่และผูมาใชบ ริการเทศบาล
ทําไมจึงเอารถของ อปพร.ไปจอดตรงนั้น เพราะ อปพร.ของเทศบาลมีอยูที่เขื่อนยาง ทําไมไมเอารถ
ไปจอดตรงนั้นครับ มีชาวบานถามผมและถายรูปสงใหดู ผมจึงไดไปดูเอง และก็เปนจริงตามที่เขาวา
ผมเกรงวาจะเสียหายหรือชํารุดสึกหรอ และที่ อปพร.เขื่อนยางก็มีที่จอดอยู และก็เปนเวลาหลายเดือน
แลวนะครับ ผมก็อยากใหทานนายกฯ ไดสอบถามวา ทําไมไมไปอยูที่เขื่อนยาง ทําไมถึงมาอยูที่เทศบาล
ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาฯ) ทานนายกฯ จะชี้แจงหรือไมครับ ไมชี้แจงนะครับ ในระเบีย บวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมีใครจะเสนอเรื่องอื่น ๆ แลว วันนี้เราก็ใช
เวลาในการประชุมมาพอสมควร ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมการประชุมฯ ผมขอปดประชุมครับ
เลิกประชุม เวลา 17.15 น.
(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายจาตุรงค พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื่อ) จาสิบเอก....................................................................
(สมบูรณ บรรจงจิตต)
รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
หมายเหตุ

ที่ประชุมสภาฯ ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ในการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
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