
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  2  ประจําปี 2558 

วันพุธท่ี  9  กันยายน  พ.ศ.2558  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

------------------------- 
รายนามผู้เข้าประชุม 
 1. นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 2. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  
 3. นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 4. นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 5. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 6. นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 7. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 8. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 9. นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 10. ร้อยเอกศักด์ิชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 11. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 12. นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 13. นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 14. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 15. นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 16. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 17. นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 18. นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 19. นายณัฐกิตต์ิ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
  20. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 21. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 22. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 23. นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  (ลากิจ) 
 
รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 
  1. นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  2. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 3. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
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 4. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 5. นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 6. นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นางทัศสุวรรณ สายปะละ ตัวแทนจากสํานักงานปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    จังหวัดลําปาง 
 2. นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 3. นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 4. นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 5. นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 6. นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 7. นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 8. นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 9. นายพงค์กร รัตนประเวศ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 10. นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 11. นายอรรณพ สิทธิวงค์ ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
 12. นางอรวรรณ แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 13. นายวันชัย เรืองวิไล แทนผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ 
 14. นายบรรยง เอ้ือนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 15. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 16. นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 17. ส.ต.ท.สวาท จําปาอูป หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
 18. นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกร 
 19. นางสาววิไล วงศ์พรหม หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 20. นางพัชนิดา สุวรรณจักร์ หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 
 21. นางวิจิตรา เตียวตระกูล นักวิชาการคลัง 
 22. นางวิชนันท์ จุลบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 23. นางสาวฉลัทชา ปัดสาพันธุ์ หัวหน้างานพัสดุ 
 24. นางเบญญาภา ต้นกันยา รก.หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 25. นางสาวญาดา ณ วงค์จันทร์ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 26. นายอัษฎา พรชนะภากร รก.หัวหน้างานรักษาความสงบฯ 
 27. นางยุพิน จันทร์ทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการ 
 28. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการ 5 

ฯลฯ 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านท้ังหลายท่ีเคารพ วันน้ี 
เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปีพุทธศักราช  
2558 บัดน้ีสมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหน้าส่วนการ
งานของเทศบาลนครลําปางส่วนหน่ึงได้เข้าร่วมประชุมครั้งน้ี  และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 
10.00 น. ในการน้ีกระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ  
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ได้ข้ึนมาทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมครั้งน้ี ขอ
เรียนเชิญครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2558  ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง 
ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เจ้าหน้าท่ี  ผู้นําชุมชน  ตลอดท้ังตัวแทนจังหวัดท่ีมาร่วมรับฟังการประชุม
ในครั้งน้ีด้วยความยินดียิ่ง 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน
จะแจ้งต่อท่ีประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ   

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนท่ีท่านประธานฯ จะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระของการ
ประชุมสภาในวันน้ี  กระผมมีประกาศจังหวัดลําปาง  และหนังสือของเทศบาลนครลําปาง  เพ่ือเรียนแจ้งให้
ท่ีประชุมได้รับทราบ ดังน้ี 
 

ประกาศจังหวัดลําปาง 
เรื่อง  ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3  

ประจําปี 2558 
........................................ 

โดยท่ีประธานสภาเทศบาลนครลําปาง รายงานว่า เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ขยายเวลาการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ.2558  ออกไปอีก 30 วัน ต้ังแต่วันท่ี 31 
สิงหาคม  2558  ถึงวันท่ี 29  กันยายน  2558 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  24  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง จึงขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัย
ท่ี 3 ประจําปี 2558 มีกําหนด 30 วัน ต้ังแต่วันท่ี  31  สิงหาคม  2558  ถึงวันท่ี  29  กันยายน  2558 

ประกาศ     ณ     วันท่ี   31   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2558 
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มงคล  สุกใส 
(นายมงคล  สุกใส) 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 

และหนังสือ 
ท่ี  ลป 52001/5054               สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
                 ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000 
                               3   กันยายน   2558 
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 

ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ท่ี ลป 52001(สภา)/73  ลงวันท่ี  31  สิงหาคม  2558 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 
สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2 ประจําปี 2558 ในวันพุธท่ี  9  กันยายน  2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน 

เพ่ือให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รอง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่ีรับผิดชอบสํานักและกอง เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อ
สภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อต่อไปน้ี 

1. นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
2. นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
3. นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบ จากน้ีไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าท่ี 
ในการประชุมครั้งน้ีต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

1.1 ประกาศจังหวัดลําปาง  เรื่อง  ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2558 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน
จะแจ้งต่อท่ีประชุม ข้อ 1.1  ประกาศจังหวัดลําปาง  เรื่อง  ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2558  ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศไปแล้วเม่ือสักครู่ 
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1.2 ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เพ่ิมเติม  
ฉบับท่ี 6 เทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน
จะแจ้งต่อท่ีประชุม ข้อ 1.2  ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง  ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6 เทศบาลนครลําปาง  ตามเอกสารท่ีทุกท่านได้รับแล้ว 

1.3 ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง  ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 เทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน
จะแจ้งต่อท่ีประชุม ข้อ 1.3 ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง  ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 เทศบาลนครลําปาง  ตามเอกสารท่ีทุกท่านได้รับแล้ว 

1.4 ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง  ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เปล่ียนแปลง 
ฉบับท่ี 1 เทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน
จะแจ้งต่อท่ีประชุม ข้อ 1.4 ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง  ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 เทศบาลนครลําปาง  ตามเอกสารท่ีทุกท่านได้รับแล้ว 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1
ประจําปี 2558 (วันท่ี  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2558) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2558  เม่ือวันท่ี 11  
สิงหาคม  พ.ศ. 2558  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เชิญ นายสมัย  เมฆนคร 

นายสมัย  เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผม  
นายสมัย  เมฆนคร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  
ในหน้าท่ี 13 บรรทัดท่ี 7 ข้อความว่า “แต่เด๋ียวน้ีตกเป็นวิมานอาณาจักรแห่งความกลัว” ขอแก้ไขโดยตัดคําว่า 
“วิมาน” ออก เป็น “แต่เด๋ียวน้ีตกเป็นอาณาจักรแห่งความกลัว” ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขอีกหรือไม่
เชิญ สมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง  ในหน้าท่ี 15 บรรทัดท่ี 13   ข้อความว่า  “สมาชิกก็มีไหวพริบดี ให้ประสานชุมชนเป็นคนร้อง” 
ขอแก้ไขเป็น  “สมาชิกก็มีไหวพริบดี ให้ประธานชุมชนเป็นคนร้อง” ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขอีกหรือไม่ 
เชิญ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม  นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ในหน้าท่ี 16 บรรทัดท่ี 3 และ 4  ข้อความว่า “โคมไฟสูงท่ีหน้าสวนสาธารณะเขลางค์ เสาแรก 1 ดวง 
เสาท่ีสอง 4 ดวง เสาท่ีสาม สี่ ห้า หายไป 2 2 2 ดวง และหาย 1 ดวงใหม่ และ 4 ดวงหายไปอีก” ขอแก้ไข
เป็น “โคมไฟสูงท่ีหน้าสวนสาธารณะเขลางค์ดับ เสาแรก 1 ดวง เสาท่ีสอง 4 ดวง เสาท่ีสาม, สี่, ห้า ดับไป 2, 2, 
2 ดวง และดับ 1 ดวงใหม่ และ 4 ดวงดับไปอีก” ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขอีกหรือไม่ 
เชิญ นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม  นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง ในหน้าท่ี 8 บรรทัดท่ี 9  ข้อความว่า “ผมขอให้ภาพประกอบการอภิปราย” ขอแก้ไขเป็น “ผมขอ
ใช้ภาพประกอบการอภิปราย” และบรรทัดท่ี 14  ข้อความว่า “น่ีเป็นภาพท่ีผมถ่ายมาเม่ือวันศุกร์ท่ี 7 ท่ีผ่านมา”  
ขอแก้ไขโดยเพ่ิมข้อความเป็น “น่ีเป็นภาพท่ีผมถ่ายมาเม่ือวันศุกร์ท่ี 7 สิงหาคม 2558 ท่ีผ่านมา” ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 2  จะมีสมาชิกท่าน
ใดขอแก้ไขอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  กระผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขตามท่ีสมาชิกฯ 
ขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 
2558 เม่ือวันท่ี  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 ขอได้โปรดยกมือข้ึน  มติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2558 เม่ือวันท่ี  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2558   

1. หน้าท่ี 13 บรรทัดท่ี 7  ข้อความว่า “แต่เด๋ียวน้ีตกเป็นวิมานอาณาจักรแห่งความกลัว” แก้ไขโดยตัด
คําว่า “วิมาน” ออก เป็น “แต่เด๋ียวน้ีตกเป็นอาณาจักรแห่งความกลัว” 

2. ในหน้าท่ี 15 บรรทัดท่ี 13   ข้อความว่า  “สมาชิกก็มีไหวพริบดี ให้ประสานชุมชนเป็นคนร้อง” 
แก้ไขเป็น  “สมาชิกก็มีไหวพริบดี ให้ประธานชุมชนเป็นคนร้อง” 

3. ในหน้าท่ี 16 บรรทัดท่ี 3 และ 4   ข้อความว่า “โคมไฟสูงท่ีหน้าสวนสาธารณะเขลางค์ เสาแรก 
1 ดวง เสาท่ีสอง 4 ดวง เสาท่ีสาม สี่ ห้า หายไป 2 2 2 ดวง และหาย 1 ดวงใหม่ และ 4 ดวงหายไปอีก” 
แก้ไขเป็น  “โคมไฟสูงท่ีหน้าสวนสาธารณะเขลางค์ดับ  เสาแรก 1 ดวง เสาท่ีสอง 4 ดวง เสาท่ีสาม, 
สี่, ห้า ดับไป 2, 2, 2 ดวง และดับ 1 ดวงใหม่ และ 4 ดวงดับไปอีก” 

4. ในหน้าท่ี 8 บรรทัดท่ี 9   ข้อความว่า “ผมขอให้ภาพประกอบการอภิปราย” แก้ไขเป็น “ผมขอใช้
ภาพประกอบการอภิปราย”   

5. ในหน้าท่ี 8 บรรทัดท่ี 14   ข้อความว่า “น่ีเป็นภาพท่ีผมถ่ายมาเม่ือวันศุกร์ท่ี 7 ท่ีผ่านมา” แก้ไขโดย
เพ่ิมข้อความเป็น “น่ีเป็นภาพท่ีผมถ่ายมาเม่ือวันศุกร์ท่ี 7 สิงหาคม 2558 ท่ีผ่านมา” 
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และท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2558 เม่ือวันท่ี  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
  
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 3.1  ญัตติ  เรื่อง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
(วาระท่ี 1) 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ข้อ 3.1 เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (วาระท่ี 1) เชิญ 
ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ก่อนท่ีผมจะนําเสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ผมขออนุญาตชี้แจงให้กับสมาชิกสภาฯ  
ผ่านท่านประธานสภาฯ มายังสภาท่ีทรงเกียรติ  ปีน้ีในงบประมาณ พ.ศ.2559 ท่ีเราจะนําเสนอต่อสภาให้
พิจารณาในวันน้ี จริงแล้วผมต้องกราบขอโทษทางสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่ีมีความจําเป็นต้องขอขยาย
เวลา ด้วยเหตุผลสองสามประการ  ประการท่ีหน่ึง เป็นการแก้ไขปัญหางบประมาณบริหารงานบุคคลท่ีถูก
กําหนดด้วยข้อระเบียบและกฎหมาย 40% เพราะว่าในเทศบาลของเรา ในงบประมาณแต่ละปีก็มีการปรับ
เงินเดือนในแต่ละครั้ง ปรับค่าครองชีพตามนโยบายของภาครัฐแล้ว และยังเกิดปัญหา 40% เพราะฉะน้ันก็เป็น
เหตุผลหน่ึงท่ีต้องละเอียดอ่อนในการแก้ไขในเรื่องดังกล่าว ในเรื่องท่ีสอง ก็มีเหตุท่ีว่า มีความต้องการของพ่ีน้อง
ประชาชนตามแผนพัฒนาชุมชน มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ซ่ึงประกอบกับประการถัดมา  ในงบประมาณ
ปี 2558 ทางเทศบาล  คณะผู้บริหารรวมถึงข้าราชการ พนักงาน ได้ช่วยกันประหยัดงบประมาณปี 2558 จึงมี
เงินเหลือจ่ายในการท่ีจะนํามาแก้ไขปัญหาได้อย่างเร่งด่วน ซ่ึงผมเองจะได้นําเสนอเข้าสู่การพิจารณาในการ
ประชุมในครั้งต่อไป ในส่วนท่ีสาม เราเพ่ิงได้รับแจ้งในเบ้ืองต้นว่า ปีน้ีมีงบเพ่ิมเติมเข้ามาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาในการท่ีจะนําเสนอต่อสภา  ในการพิจารณางบประมาณเหลือจ่ายในครั้งน้ี   ด้วยเหตุประการท้ังหมด
ก็เป็นเหตุผลท่ีทําให้การนําเสนองบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2559 ล่าช้า ไม่มีเหตุผลอย่างอ่ืนเป็นท่ีมาก
ไปกว่าน้ี เพราะฉะน้ันก็ขอให้สภาผู้ทรงเกียรติแห่งน้ีได้รับทราบในประเด็นดังกล่าว ซ่ึงทางคณะฝ่ายบริหารมี
ความจําเป็นจริงๆ สําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 ขอนําเสนอญัตติ ต่อไปน้ี 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้า  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ  
เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ฉบับน้ีมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อท่ีประชุมสภา
เทศบาลนครลําปางในสมัยประชุมน้ี  ซ่ึงได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวมา
ด้วยแล้ว 
 ขอได้โปรดนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)   กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
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นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

------------------------------ 
หลักการ 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ยอดรวม 610,780,000 บาท 
ประกอบด้วย 

งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ยอดรวม 572,050,000 บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังน้ี 
ด้านบริหารท่ัวไป ยอดรวม   95,934,020 บาท 
 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป   รวม   76,718,610 บาท 
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   รวม   19,215,410 บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 422,944,760 บาท 
 1. แผนงานการศึกษา   รวม 183,015,030 บาท 
 2. แผนงานสาธารณสุข   รวม   20,265,810 บาท 
 3. แผนงานสังคมสงเคราะห์   รวม     4,550,930 บาท 
 4. แผนงานเคหะและชุมชน   รวม 171,436,800 บาท 
 5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   รวม     3,979,500 บาท 
 6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   รวม   39,696,690 บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม   21,749,250 บาท 
 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   รวม   14,453,110 บาท 
 2. แผนงานการพาณิชย์   รวม     7,296,140 บาท 

ด้านการดําเนินงานอ่ืน ยอดรวม   31,421,970 บาท 

 1. แผนงานงบกลาง   รวม   31,421,970 บาท 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ยอดรวม   38,730,000 บาท 

งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม   35,244,000 บาท 
 1. แผนงานการพาณิชย์   รวม   26,705,200 บาท 
 2. แผนงานงบกลาง   รวม     8,538,800 บาท 

งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ยอดรวม     3,486,000 บาท 
 1.แผนงานการพาณิชย์   รวม     3,335,100 บาท 
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 2.แผนงานงบกลาง   รวม        150,900 บาท 

เหตุผล 

 เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ท่ีได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
ขอบคุณครับ 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (วาระท่ี 1) จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ นายสันติ  เขียว
อุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม 
นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนท่ีจะอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2559 จะขออนุญาตสอบถามท่านประธานสภาฯ ผมเข้าใจว่า การประชุมทุกครั้งจะมีการ
ถ่ายทอดเสียงสําหรับการประชุมในบริเวณของเทศบาลเรา เพ่ือท่ีจะให้ข่าวสารในการประชุมไปถึงพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล  ผมเข้าใจว่าการประชุมสองครั้งท่ีผ่านมา รู้สึกเสียงจะไม่ไปถึงพนักงานเจ้าหน้าท่ีเรา แต่
ครั้งน้ีต้องถามก่อนว่าวันน้ีมีการถ่ายทอดหรือไม่  มีนะครับ เพราะว่าวันน้ีเป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ของเทศบาลเรา ผู้ท่ีควรจะต้องรู้และทราบรายละเอียดก็คือเจ้าหน้าท่ีของเราท่ีได้ทุ่มเทในการทํางบประมาณมา
หลายเดือน หลายๆ คนก็ได้มีความคิด มีการสร้างสรรค์งานผ่านโครงการต่างๆ เพ่ือท่ีบรรจุเป็นงบประมาณ ผม
คิดว่าบุคลากรของเราควรจะมีส่วนรับทราบว่า ในการพิจารณางบประมาณครั้งน้ี อะไรบ้างท่ีจะเป็นประโยชน์ 
อะไรบ้างท่ีจะเป็นข้อแนะนํา อะไรบ้างท่ีควรจะต้องเป็นข้อปรับปรุง สําหรับวิธีการใช้งบประมาณในปีต่อๆ ไป ก็
กราบขอบพระคุณท่ีได้มีการถ่ายทอดเสียงครั้งน้ี ผมได้รับคําขอเสนอร่างงบประมาณมาเป็นอาทิตย์แล้ว  ดูแล้ว
ก็ปรกติเหมือนในปีท่ีผ่านมา จะต้องขอชื่นชมท่านผู้บริหาร ตัวเลขปีนี้อาจจะมาก แต่ในหลายๆ ส่วน ผมเป็นคน
ชอบดูตัวเลข ตัวเลขน้ีบางทีบ่งบอกถึงเรื่องอะไรต่างๆ ได้มากมาย ย่ิงตัวเลขงบประมาณจะเป็นตัวเลขท่ีสําคัญ
ว่า เป็นการประมาณการรายจ่าย  รายรับของเรา ท่ีจะอยู่ท้ังปีในอนาคตข้างหน้าน้ี ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 
จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 เราจะต้องมีรายได้อย่างไร รายจ่ายอย่างไร เราต้องมีวินัยอย่างไร และเราจะทํา
อย่างไรให้ตัวเลขเหล่าน้ันใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  หรือการลงทุนในตัวเลขเหล่าน้ันจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาใน
รูปกําไร หรือตัวเงินท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างคุ้มค่า  ถ้าเป็นเชิงธุรกิจ เราอ่านตัวเลขพวกน้ีแล้วจะบ่งบอกอะไรได้หลาย
อย่างว่าปีหน้าเราจะใช้ตรงน้ี เราจะลงทุนเท่าน้ี เราจะได้กําไรเท่าไหร่  แต่เราเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีเราต้องมี
การบริการ ก็คําตอบเดียวกันว่า เราลงทุนเงินไปขนาดน้ีแล้ว ชาวบ้านจะได้อะไรท่ีคุ้มค่ากับสิ่งท่ีเราลงทุนไป ผม
คิดว่าตัวน้ีสําคัญ ก่อนท่ีเราจะอภิปรายในรายละเอียดต่างๆ น้ัน ความจริงผมว่าท่านผู้เสนองบประมาณน่าจะมี
คําตอบอยู่ในใจท่ีดีว่า ตัวเลขเหล่าน้ีท่ีท่านเสนอมา จะตอบโจทย์อะไรได้บ้าง ด้วยความห่วงใย และเป็น
ข้อสังเกตนะครับ  เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 ท่ีผ่านมา ผมน่ังเฝ้าหน้าจอถ่ายทอดการแถลงนโยบาย การ
แถลงงบประมาณของนายกรัฐมนตรี ท่านประยุทธ จันทร์โอชา ใช้เวลาร่วมสองชั่วโมงในการนําเสนอ
งบประมาณในการพัฒนาประเทศในปี 2559 รายละเอียดสาระผมคิดว่าน่าจะเป็นคําอธิบายได้ดีสําหรับ
นโยบายรัฐบาลของประเทศในปีน้ี  ปี 2559 น้ีนายกรัฐมนตรีได้แถลงออกมาแล้ว มีนโยบายหลักเยอะแยะ
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มากมาย  บางอย่างส่งถึงการพัฒนาของท้องถ่ิน งบประมาณท้องถ่ินควรจะต้องใช้จ่ายอะไร อย่างไรบ้าง ผมมา
ดูแล้วในส่วนท่ีขอมาน้ี ถ้าพิมพ์เยอะอาจจะเปลืองเน้ือท่ีในการอ่าน  แต่โดยหลักการและเหตุผลของเรามีไม่เต็ม
สามบรรทัดน่ีนะครับ ในการพิจารณาผมคิดว่าน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างมากกว่าน้ีกับรายละเอียดในการ
ประกอบพิจารณาต่างๆ มีคําถามว่า งบประมาณหกร้อยกว่าล้านบาทท่ีเสนอมาน้ี วัตถุประสงค์คืออะไร ถ้าบอก
ข้อแรกก็คงรู้อยู่ในใจว่า ใช้จ่ายในปีหน้า  แต่รายละเอียดควรจะมีมากกว่าน้ัน  ซ่ึงผมคิดว่าอยู่ในใจของผู้บริหาร
ท่ีเสนองบประมาณมา เราใช้ยุทธศาสตร์อะไรในการใช้เงินงบประมาณหกร้อยกว่าล้านสําหรับปีหน้าน้ี ผมคิดว่า
น่าจะมีเป้าหมายซ่ึงอาจจะอยู่ในใจของผู้บริหารอยู่แล้ว  หลายๆ ท่านท่ีเป็นผู้เสนองบประมาณมา เป้าหมาย
ของเราคืออะไร ในครั้งน้ี ความเข้มแข็งของประชาชนเป็นหลักหรือไม่ หรือว่าเราจะใช้งบประมาณน้ีหลายๆ 
โครงการผมอ่านดูแล้ว แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเราเตรียมตัวท่ีจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในสิ้นปีน้ีหรือไม่ หรือ
อย่างไร หรืองบลงทุนท่ีดูแล้วในภาพรวมมากข้ึนในปีน้ีนะครับ ก็เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจใช่หรือไม่ครับ สิ่งเหล่าน้ี
ผมคิดว่าน่าจะมีสิ่งอธิบายและเรื่องท่ีจะตอบโจทย์ต่างๆ ได้ ผมดูท่านนายกรัฐมนตรีเสนองบประมาณสองล้าน
ล้านกว่าบาท สมาชิกท่ีน่ังพิจารณาได้รับความกระจ่างชัดจากตัวเลขท่ีท่านประกอบให้ จากคําอธิบายท่ีมาท่ีไป 
ผมคิดว่าน่าจะเป็นสาระสําคัญซ่ึงนโยบายของรัฐบาลในยุคน้ีในปีนี้ขอให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัดท่ีสุด เราก็
คงจะต้องเอามาตีความว่า ของเราท่ีเสนอมาน้ีประหยัดท่ีสุดแล้วหรือไม่อย่างไร ในหกร้อยกว่าล้านน้ีถ้าเราจะ
สามารถสร้างความเข้มแข็งสมัครสมานสามัคคีความปรองดองให้กับประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของเราได้มากน้อย
เพียงใด แล้วเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใดจากการลงทุนท่ีเรามีงบลงทุนในปีน้ี ซ่ึงถ้ามองใน
ภาพรวมแล้ว การจัดทํางบประมาณผมคิดว่าเราจะต้องมองหลายๆ ด้านนะครับ และด้านของ Domestic 
Spending หรือเรื่องของการใช้จ่ายของคนในประเทศ หรือถ้าเรา scope ลงมาเล็กนิดหน่ึงคือการใช้จ่ายเงิน
ของคนในเขตเทศบาลเป็นอย่างไร ถ้าเราลงทุนให้เขามาก แต่เขาใช้จ่ายน้อย ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจได้ ในการลงทุนต่างๆ ท่ีเราจะลงทุนให้ได้ หรือว่าในเรื่องของการส่งออกท้ังหลาย การทํา
งบประมาณของประเทศเขามองว่า การส่งออกของประเทศเราจะต้องลงทุนอย่างไร ก็เช่นกันท่ีเรามีงบลงทุนท่ี
จะต้องลงทุนทําโน่นทําน่ีเยอะแยะ แต่ว่าการส่งออกเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเทศบาลของเราน้อย ตอบโจทย์ได้
หรือไม่ในการท่ีเราจะต้องทํา เรื่องของ Consumsion ต่างๆ เรื่องของการใช้เงินหมุนเวียน ในระดับประเทศเขา
มองในภาพรวมในการใช้เงินหมุนเวียนในประเทศถึงต้ังงบประมาณในส่วนต่างๆ ข้ึนมา แต่เทศบาลเรา เราได้
มองไปถึงขนาดน้ันหรือไม่ ฝ่ายวิชาการมีการเก็บข้อมูลเหล่าน้ันหรือไม่ว่าเงินหมุนเวียนในเทศบาลเรา ซ่ึงผมยํ้า
อยู่บ่อยๆ ว่าเราต้องมองในภาพของเศรษฐศาสตร์พอสมควร เพราะการใช้จ่ายเงินหกร้อยล้านบาท  ถ้าเรา
หมุนเวียนใช้หกร้อยล้านบาท ถ้าจะลงทุนสร้างโน่นสร้างน่ี และใช้คนในพ้ืนท่ีเราสร้าง เงินหมุนเวียนอยู่ในน้ีนะ
ครับ แต่ถ้าบางอย่างเราลงทุนไปแล้ว แต่ใช้คนท่ีอ่ืนมาก่อสร้าง มาลงทุนบ้านเราโดยท่ีเราลงทุนไปขนาดน้ี แล้ว
เงินก็ออกไปจากบ้าน เรา ตามหลักเศรษฐศาสตร์บอกไว้อยู่แล้ว ท่านคงทราบอยู่แล้ว หน่ึงบาทหมุนเวียนอยู่ห้า
บาทห้ารอบในบ้านเรา ผมไม่ติดใจท่ีจะมีการลงทุนเยอะแยะมากมายแปดสิบล้าน หลายร้อยล้าน เพ่ือท่ีจะ
กระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีการลงทุน และมีการใช้แรงงาน ใช้วัสดุก่อสร้าง ใช้ผู้ประกอบการก่อสร้างในบ้านเรา  
โดยท่ีให้เงินหมุนเวียนในบ้านเรา ส่วนสําคัญอีกหน่ึง เรื่องของงบประมาณอุดหนุนต่างๆ เราก็ควรจะต้องมองใน
เรื่องของ Government Spending เรื่องของการใช้จ่ายของรัฐบาล ปีน้ีสองล้านล้านกว่าบาทก็จริง ตกถึง
ท้องถ่ินเราไม่รู้เท่าไหร่ อาจจะเหลือก่ีพันล้าน และตกมาถึงเทศบาลนครลําปางอีกเท่าไหร่ แล้วเม่ือไหร่จะได้ 
การใช้จ่ายของรัฐบาลเขาก็มีขอบเขตมีข้อจํากัดอยู่เยอะแยะมากมาย ถ้าประมาณการด้านโครงสร้างในยุคน้ี 
เศรษฐกิจไม่เป็นตามฝัน เศรษฐกิจยํ่าแย่ ผมไม่แน่ใจว่า ภาษีรัฐบาลจะได้มากน้อยแค่ไหน ไข่ไก่ข้ึนราคาแล้ว 
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จาก 10 ละ 30 เป็น 10 ละ 47 บาทแล้ว  เบอร์ท่ีผมซ้ืออยู่ประจํา  นํ้ามันก็ข้ึนๆ ลงๆ ค่าเงินบาทตกไปแล้ว
วันน้ีเหลือ 36 บาท 10 สตางค์ ในการคาดการณ์ ค่าเงินของไทยภายในปีน้ีผมคิดว่าแน่นอนแตะ 38 บาท ก็
อย่างน้ีแหละครับ เศรษฐกิจส่งผลกระทบเยอะแยะมากมาย  แทนท่ีทองจะอยู่ท่ีหน่ึงหม่ืนเจ็ดพันบาท ตอนน้ีอยู่
ท่ีหน่ึงหม่ืนเก้าพันบาท  ค่าเงินเราไม่อ่อนตัวลง ผมคิดว่าน่ีเป็นสิ่งสําคัญท่ีเราจะต้องมาพิจารณา ซ่ึงในหลักการ
งบประมาณท่ีดีน้ัน ผมคิดว่าน่าจะเป็นสาระสําคัญว่า งบประมาณน้ีควรจะเป็นศูนย์รวมของงบประมาณ
เทศบาลเราท้ังหมด  ในการเป็นศูนย์รวมน้ัน หมายถึงอะไรครับ  หมายถึงว่ารายละเอียดต้องมีมาก แต่ตามหลัก
ของราชการผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นฟอร์มน้ีหรือไม่  แต่ในคําอธิบายท่ีจะประกอบงบ คิดว่าน่าจะสําคัญท่ีเราจะ
สื่อสารกันได้ ซ่ึงเป็นการพิจารณาในห้องประชุมเราน้ี  อย่างน้อยมีรายละเอียดและอย่างน้อยต้องเป็นธรรมกับ
ทุกฝ่าย เพราะผมคิดว่างบประมาณเล่มน้ี หลายหน่วยงาน ข้าราชการประจํา หน่วยงานต่างๆ เป็นผู้เสนอข้ึนมา 
อาจจะถือตามนโยบายของผู้บริหารเรา ว่าจะต้องทําโครงการอะไรบ้างอย่างไร  แต่ท่ีพูดซํ้าแล้วซํ้าอีก หลายๆ 
โครงการผมก็ดูรายละเอียดแล้วก็เหมือนกับปีท่ีแล้วเราก็ทํา  ปีน้ีเราก็ทํา  แต่ทําแล้วคิดหรือไม่ เราได้วิเคราะห์
มากน้อยแค่ไหนว่า ปีท่ีแล้วเราทําแบบน้ี ได้ผลมา แต่ปีน้ีเหมาะหรือไม่ท่ีจะทําในปีต่อไป  หรือต้องเปลี่ยน
รายละเอียดอะไรหรือไม่  ลักษณะงบประมาณท่ีดีผมเข้าใจว่าต้องใช้หลักในการพัฒนาเป็นหลัก จากหกร้อยกว่า
ล้านบาท เราพัฒนาอะไรบ้าง ผมว่าน่าจะมีโจทย์ตอบชัดเจน ก็สอดคล้องกับปัจจัยอะไรบ้างในการทํางาน อย่าง
ท่ีผมเรียนไปเม่ือสักครู่ว่า ปัจจัยในทางเศรษฐศาสตร์  ทางเศรษฐกิจเริ่มต้นวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 น้ี นโยบาย
เศรษฐกิจต่างๆ จะเกิดข้ึน นโยบายการพัฒนาต่างๆ จะเกิดข้ึนจากรัฐบาล บางอย่างอาจจะยังมาไม่ถึงเรา แต่
บางอย่างเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าสําคัญท่ีจะเกิดข้ึนได้ เราเตรียมรับแผนการเหล่าน้ันไว้อย่างไร การตรวจสอบ
ก็เป็นเรื่องสําคัญท่ีจะต้องบรรจุอยู่ในงบประมาณท่ีดี สิ่งสําคัญอีกเรื่องหน่ึงคือ เรื่องของการช่วยให้เกิดการ
ประหยัดสําหรับงบประมาณ ถ้าเราดูตามตัวเลขก็คงไม่ใช่เป็นการประหยัดนะครับ เพราะเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้ว  
แต่ก็มีเหตุผลว่า ท่ีเพ่ิมข้ึนน้ันจะช่วยประหยัดได้อย่างไร และจะเป็นผลดีอย่างไร จะมีสิ่งตอบแทนท่ีดีข้ึนอย่างไร  
ผมชื่นชมในงบประมาณของสถานธนานุบาล บริหารก็ดีมีกําไร  ขนส่งก็มีกําไร ถึงจะน้อยไป แต่ผมดูแล้วมีเงิน
ลงทุนเยอะในแต่ละปี ถ้าเราจะเป็นเทศพาณิชย์ เป็นการท้าทายท่ีเราจะได้กําไรมาช่วยให้เงินงบประมาณของ
เทศบาลเรามากข้ึน  น่ีเป็นสิ่งสําคัญท่ีผมอยากจะเรียนว่า เราย้อนกลับมาดูว่า มีหลายๆ โครงการในน้ีท่ีดูแล้ว
บางทียังไม่ตอบโจทย์ ผมคงไม่พูดลงรายละเอียด แต่ว่าถ้าอ่านดูแล้วในวิสัยทัศน์  ในแผนของจังหวัดลําปาง 
บอกว่า ปี 2557 – 2560 จังหวัดลําปางจะเป็นจังหวัดท่ีมีวิสัยทัศน์ เป็นนครแห่งความสุข และสุจริต อีกกลยุทธ์
หลายๆ กลยุทธ์เยอะแยะมากมายเพ่ือท่ีจะตอบโจทย์ว่าจะทําอย่างไรให้นครลําปาง จังหวัดลําปางเป็นนครแห่ง
ความสุข และสุจริต ผมก็มาดูในส่วนของเทศบาล ก็ล้อกันนะครับ วิสัยทัศน์ของเทศบาลนครลําปางปี 2558 – 
2562 บอกไว้ว่า เทศบาลนครลําปาง จะเป็นนครท่ีน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ําค่า นคร
น่าอยู่ก็ตอบโจทย์หลายๆ โครงการในน้ี ผู้คนเป็นสุข สุขอย่างไร สุขด้วยการเอางบประมาณไปให้เขาทําโน่นทํา
น่ีให้บ้านเขา  แต่ในใจเขามีความสุขหรือไม่เม่ือเขากินอยู่ 365 วันเขามีความสุขหรือไม่  ย่ังยืนหรือไม่อีกหลายๆ 
ปี สังคมดีงาม หลายๆ โครงการก็ตอบโจทย์ จะดีงามอย่างไร ผมคิดว่าหลายๆ โครงการควรจะต้องมีคําอธิบาย 
มรดกวัฒนธรรมล้ําค่า เปลี่ยนชื่อจังหวัดแล้วดีข้ึนหรือไม่ดีข้ึน หรือว่าเอาโน่นเอาน่ีมาโชว์แล้วเป็นมรดก และจะ
ทําให้บ้านเมืองกินดีอยู่ดี มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนหรือไม่ ผมว่าหลายๆ โครงการก็ตอบโจทย์  แต่หลายๆ 
โครงการก็ตอบโจทย์ไม่ได้ ผมเห็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครลําปางท่ีผู้บริหารได้กําหนดมีอยู่ 7 ยุทธศาสตร์ 
ถ้าจะทําพร้อมกันหมดก็คงจะไม่ได้ เพราะดูในแผนแล้วมีเป็นพันๆ โครงการ ปีหน่ึงเรามีเงินเพียงเท่าน้ี สาระ
หลักก็คือว่าเราจะใช้จ่ายเงินอย่างไรให้คุ้มค่ากับการลงทุนท่ีผ่านมา เพราะว่าถ้าเราพิจารณาไปแล้ว จากตัวเลข
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ก็คงไม่เหมาะสมนะครับ  แต่ถ้าพิจารณาจากคําแถลงเพ่ิมเติม ท่านผู้บริหารท่ีได้เสนองบประมาณมา ผมคิดว่า
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมท่ีจะช่วยกันตัดสินใจถึงแนวทางและความเห็น สิ่งท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อการเสนองบประมาณของท่านนายกเทศมนตรีในครั้งน้ี ผมก็หวังเป็นเช่นน้ันว่า หลังจากท่ีผม
อภิปรายเสร็จ ท่านนายกฯ คงจะให้คําอธิบายพวกเราเพ่ิมเติมมากข้ึน  ก่อนท่ีเราจะลงไปในรายละเอียดของ
โครงการต่างๆ  สักเล็กน้อยก็ยังดี ท่านนายกรัฐมนตรีใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงกับเงินสองล้านล้านบาท  
แต่ของเราหกร้อยกว่าล้านบาทใช้เวลาสักนิดหน่อยน่าจะเป็นการดี  น่ีเป็นข้อสังเกตนะครับซ่ึงในรายละเอียด
ต่างๆ ของการพิจารณาก็จะเป็นวาระต่อๆ ไปท่ีผมจะได้อภิปราย ขอบคุณท่านประธานครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญสมาชิกท่านต่อไป เชิญ นายแพทย์
วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ี
เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ต้องขอขอบคุณท่ีท่าน
ประธานได้เรียกประชุมในวันน้ี หลังจากท่ีได้รับหนังสือจากท่านนายกเทศมนตรี เรื่องเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 ขอบคุณท่ีท่านให้ความห่วงใย ถึงเรียกประชุมโดยเร็ว เพราะเราช้าไปไม่ได้
แล้วครับ ในภาวะหลายๆ ด้าน ในเศรษฐกิจท่ี  บางท่านอาจจะว่า ถดถอย หรือฝืดเคือง แต่ความจริงแล้วเงินมี
อยู่ในกระเป๋าแต่เขาไม่กล้านํามาใช้ วันน้ีเป็นวันดีครับท่านประธาน วันท่ี 9 เดือน 9 รวมกันเป็น 18 และ 1 
บวก 8 ก็เท่ากับ 9 ผมเชื่อว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2559 ในวันน้ีก็คงจะผ่านไป
ด้วยความเรียบร้อย อาจจะใช้เวลาวันสองวันก็แล้วแต่ เพราะว่าในสภาแห่งน้ีก็คงจะใช้การพิจารณาหรือดุลย
พินิจอย่างรอบคอบ รัดกุม และเหมาะสมว่าจะให้ความเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติดังกล่าวน้ีหรือไม่ ประการใด 
คําว่า รายจ่าย ถ้ามองเผินๆ ทุกคนก็จ่ายอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นเรื่องของเทศบัญญัติงบรายจ่ายแล้ว ก็คงจะ
หมายถึงงบรายรับด้วย  ก็เป็นท่ีน่าเสียดายอย่างย่ิง จริงๆ แล้วผมอยากจะให้การประชุมดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ใช้เวลาอย่างรวดเร็ว ถ้าหากว่าผู้เสนอได้เตรียมการมาอย่างดี ในการเสนอหลักการและเหตุผลใน
เวลาเพียง 10 นาที พร้อมด้วยเอกสารอีก 1 เล่มใหญ่ๆ ไม่ได้แสดงถึงการเตรียมตัวท่ีดีแต่ประการใด มีองค์กร
มหาชนเขาพิจารณางบประจําปีของเขาเป็นพันๆ ล้าน เขาใช้เวลาชั่วโมงเศษๆ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นและกรรมการ
บริษัทได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยไม่ต้องพลิกหนังสือเล่มหนาๆ อ่านเลย เขาคาดเดาว่า มีคําถามเม่ือไหร่ เขา
เตรียมมาหมดทําเป็นแผ่นสไลด์บรรยายภาพ คําอธิบาย คําชี้แจง ประกอบว่าปีน้ีเขาจะลงทุนอะไรท่ีได้กําไร 
ให้กับบริษัท ให้กับผู้ถือหุ้น เขาจะลงทุนอะไรให้บริการสังคมเป็นการตอบแทน สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งท่ีผมฝัน
อยากจะเห็นในสภาแห่งน้ี  เคยมีบ้างเหมือนกันในสมัยก่อนๆ มีการเตรียมการอย่างดี เพราะฉะน้ันการใช้เวลา
อภิปรายก็ไม่ต้องมีการต้ังคําถามรอคําตอบ  ในงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ห้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาทเศษน้ัน 
ถ้ารวมท้ังงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของสถานธนานุบาลและโรงรับจํานําอีก รวมกับสถานีขนส่งสามสิบ
แปดล้านแล้วก็เป็นจํานวนเงินประมาณหกร้อยสิบล้านบาท  ก็นับว่าสูงกว่าปีท่ีแล้ว  แต่ถ้าย้อนไปดูปีท่ีแล้วท้ัง
รายรับรายจ่ายเพ่ิมข้ึนประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยประมาณ เห็นเล่มน้ีแล้วก็จะมีแต่คําถาม ผลการลงทุนในงบ
ลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง หน่ึงร้อยสิบเจ็ดล้านบาทเศษน้ัน เอาไปใช้อะไรบ้าง  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างแท้จริงโดยตรงหรือไม่ หลังบ้านเขายังมีลําเหมือง คูคลองท่ีรก ต้ืนเขิน ถูก
บุกรุก เกิดนํ้าเน่า ยุงชุม สุขอนามัยดีข้ึนยาก คุณภาพชีวิตก็ยังถูกทอดท้ิงอยู่เช่นเดิม รายละเอียดท่ีฝ่ายบริหาร
ควรจะแสดงว่าเขาได้กระทําอะไรไปบ้าง ก็ไม่ปรากฏ ต้องรอให้สมาชิกในห้องประชุมแห่งน้ีได้สอบถาม และก็
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รอคําตอบ  มีการสนับสนุนอย่างไรให้คุณภาพชีวิตของคนในเขตเทศบาล ท้ังคนท่ีมีถ่ินฐานตามทะเบียนราษฎร์
อย่างแท้จริง หรือแม้แต่คนต่างถ่ินท่ีเข้ามาอาศัยทํางาน หรือมาท่องเท่ียวก็ดี ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินไม่ปรากฏชัดเจน ถนนหนทางซ่ึงควรจะได้รับการตีเส้นการจราจรอย่างสะอาด หญ้ารกข้างทางควรจะ
ได้รับการดูแล ขยายไหล่ทาง เพ่ือแก้รถติดหรืออะไรก็แล้วแต่ ให้ดูเรียบร้อย ไม่มีปรากฏ ความสว่างของไฟฟ้า
ในยามคํ่าคืน ก็ยังมืดอยู่หลายๆ ท่ี หลายๆ แห่ง ถ้าท่านประธานจะดูในงบเรื่องรายรับนะครับ ก่อนจะใช้จ่าย
อะไรในหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องดูเงินในกระเป๋าก่อนว่า เรามีเงินอยู่เท่าไหร่ และยืนยันได้ว่าเทศบาลแห่งน้ี
อยู่ในข้ันไม่เดือดร้อน มีเงินสะสมเยอะ มีเงินฝากในธนาคารจํานวนมาก  ถ้าดูในน้ีก็เจ็ดร้อยกว่าล้านบาท แม้น
ว่าจะมีเงินในกระเป๋าเยอะขนาดไหน แต่คนท่ีจะใช้จ่ายก็ต้องคํานึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยว่า  เงินน้ันเป็น
เงินของประชาชน นโยบายก็ดี สิ่งต่างๆ ท่ีอยากจะทําก็ควรจะส่งผลถึงพ่ีน้องประชาชนโดยตรง  ประโยชน์แก่
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเป็นสําคัญ ในหลักการน้ันผมมักต้องดูรายรับก่อนเสมอครับ
ท่านประธาน ในรายรับท่ีเราจัดเก็บเองได้ ถ้าท่านดูในหมวดภาษีอากรท่ีจัดเก็บเองได้น้ัน มีท่ีเด่นๆ อยู่ก็คงต้อง
ดูท่ีภาษีโรงเรือนและท่ีดินเท่าน้ันเอง ซ่ึงมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของรายรับในหมวดภาษีอากร ในปี 
2557 หมวดภาษีอากรจัดเก็บเองได้หกสิบสี่จุดสามเก้าห้าล้าน และในประมาณการปี 2558 ซ่ึงรับจริงตัวเลขยัง
ไม่ปรากฏชัด แต่ได้ประมาณการไว้สี่สิบหกล้าน  ในปี 2559 ประมาณการไว้สี่สิบเจ็ดล้าน ตัวเลขน้ีเห็นชัดๆ ว่า
ลดลง ในหลักโดยท่ัวไปแล้ว เราจัดเก็บเอง ถ้าเราสามารถหาวิธีทําให้ได้รับเพ่ิมข้ึนก็ย่อมจะเป็นการดีแก่ท้องถ่ิน 
ภาษีโรงเรือนก็จะอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ถ้าดูในยอดน้ี  ถ้ามาดูในหมวดรายจ่ายแล้ว ไม่ได้มีงบ
ลงทุนอันไหนเลยท่ีสามารถกระตุ้นในด้านน้ีโดยเด่นชัด ถ้าท่านไปดูในงบลงทุนเฉพาะหมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง หน่ึงร้อยสิบเจ็ดจุดสามแปดเจ็ดล้านบาท ท่านประธานจะมองเห็นว่า ตัวเลขเด่นๆ และชัดเจนท่ีสุด 
สามสิบเอ็ดจุดหน่ึงล้านบาทเป็นงบวางระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ ดูให้ดี  แก้ปัญหาความเดือดร้อน
อะไรหรือไม่ มีใครเดือดร้อนหรือไม่กับสายไฟท่ีพาดเสาอยู่ข้างบน ไม่ได้เป็นการคุ้มค่าแต่ประการใดเลย ถามว่า
สนองความต้องการของประชาชนหรือไม่ คุณภาพชีวิต ถนนหน้าบ้านเขาควรจะสะอาดเรียบร้อย หลังบ้านท่ีอยู่
ชิดลําเหมืองก็ดี ลําธารสาธารณะก็ดี ก็ยังมีหญ้าข้ึนรกรุงรัง ยุงชุม ลูกหลานจะไปน่ังพัก จะไปวิ่งเล่น ก็เจอ
ปัญหาเหล่าน้ีส่งผลให้สุขภาพชีวิตไม่ได้ดีข้ึนเลย และปีนี้ก็มีแนวโน้มว่าไข้เลือดออกจะระบาดเพ่ิมข้ึนกว่าปีท่ีแล้ว 
ในสามสิบเอ็ดจุดหน่ึงล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละย่ีสิบหกจุดสี่เก้าของงบลงทุน เพ่ือพัฒนาท่ีเขียนว่างบค่า
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  มหาศาลเลยครับ เกินหน่ึงในสี่ด้วยซํ้า ถ้าท่านประธานดูอีกนิดหน่ึงในงบลงทุนท่ีว่าน้ี มี 4 
โครงการท่ีเป็นการลาดยางเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลติกค์คอนกรีต ถนนสี่สายใช้เงินไปท้ังสิ้นรวมย่ีสิบจุดสี่เจ็ด
สามล้านบาท คิดเป็นร้อยละสิบเจ็ดจุดสี่สี่ของงบลงทุนหน่ึงร้อยสิบเจ็ดล้านบาท  ไม่ได้มีการชี้แจงแสดงเหตุผล
ใดๆ เลยว่าถนนน้ันชํารุด ชาวบ้านเดือดร้อนมีความต้องการ ยกตัวอย่างถนนเจริญประเทศ   สิบล้านบาทเศษ 
ท่ีจริงผมควรจะดีใจใช่ม้ัยครับ เพราะเป็นถนนท่ีผ่านหน้าบ้านผม  เพราะฉะน้ันผมย่อมรู้ดีว่าถนนสายน้ีเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็กท่ีทํามาเกินย่ีสิบปีแล้ว แต่สภาพการใช้งานยังดีอยู่ เพราะสมัยน้ัน อิฐ หิน ดิน ทราย เหล็ก 
ไม่มีการกิน จําได้คับคล้ายคับคลาว่า สมัยแม่เลี้ยงบุญเทียม สุวรรณอัตถ์ เป็นนายกเทศมนตรี  ถ้าจําไม่ผิดจะ
เริ่มก่อสร้างจากรัษฎามาปี 2518 หรือ 2520 ก่อนนํ้าท่วมปี 2518 ด้วยซํ้า ปัจจุบันก็ยังใช้การได้ดี งบลาดยาง 
4 สายใช้เงินย่ีสิบล้าน ร้อยละสิบเจ็ด วงเงินร้อยสิบเจ็ดล้านบาท แต่ในเขต 1 ตําบลเวียงเหนือน้ันมีสิ่งท่ีจะต้อง
พัฒนาอีกมากมาย คูคลอง ลําเหมืองสาธารณะ ซ่ึงเป็นปัญหาในปลายทางทําให้นํ้าไหลไม่สะดวกต้ังแต่ปงสนุก
ลงมาถนนเจริญประเทศผ่านหลังโรงเรียนวิชชานารี มาหลังองค์การโทรศัพท์ ติดกันลงไปแยกเคนเน็ต และลง
แม่น้ําวัง เคยปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี ว่าจะต้องใช้เงินจํานวนมาก  มีการสํารวจ มีการทําแผนผัง Lay Out ไว้
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เรียบร้อย ถ้าพัฒนาเต็มรูปแบบเราจะมีพ้ืนท่ีเป็นสวนหย่อม สวนสาธารณะหลังบ้านติดลําเหมือง ไม่น้อยกว่า
สามถึงห้าไร่ ตลอดแนวเส้นทาง ถ้าประธานดูต่ออีกทีในงบลงทุน 7 โครงการทําถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ท่อระบายนํ้า ในถนน ในซอยเล็กๆ ฝั่งเวียงเหนือก็ถนนสุรารัฐ  ฝั่งอ่ืนก็มีอีกหลายสาย  แต่ 7 โครงการน้ีมีเงิน
ลงทุนท้ังสิ้นเพียง 6.914 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของงบลงทุนท้ังหมด สิ่งน้ีต่างหากเป็นสิ่งท่ีควรจะ
กระทํา เพราะจะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในหมู่บ้าน ในทุกๆ เขตมีความเป็นอยู่ดีข้ึน เขาสามารถท่ีจะ
ประกอบอาชีพได้สะดวกข้ึน ผู้ท่ีทําหอพัก หรือมีบ้านเช่า ก็ย่อมจะมีคนเข้ามาเช่าพักอยู่อาศัยเพ่ิมข้ึน แล้ว
รายได้ภาษีโรงเรือนจะลดได้อย่างไร น่ีเป็นการลงทุนท่ีได้ประโยชน์ทุกฝ่าย  ได้มีภาษีโรงเรือนเพ่ิมข้ึน ผู้คนก็
ได้รับความอ่ิมอกอ่ิมใจ คุณภาพชีวิตดีข้ึน อันน้ีเป็นด้านหน้าบ้าน ก็ทําไมถ้าผู้บริหารจะเปลี่ยนโครงการอีก 4 
โครงการย่ีสิบล้านบาทมาทําให้ถนนทุกซอก ทุกซอยให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายนํ้าจะมิดีกว่า
หรือครับท่านประธาน แต่ละสายใช้เงินไม่มาก  สามแสน สี่แสน ห้าแสน มากท่ีสุดก็หลักล้าน เพราะฉะน้ันการ
เห็นชอบในหลักการน้ัน  สําหรับตัวกระผมเองถ้าจะลําบากใจพอสมควร แต่โดยเฉพาะอย่างย่ิงงบ 31.1 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 26.49% ของงบลงทุนน้ัน ไม่ได้สร้างความคุ้มค่า ไม่ได้แก้ปัญหาความเดือดร้อน ในตรงกัน
ข้ามจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนตลอดแนวเส้นทางน้ี ต้ังแต่แยกข่วงนครไปตามถนนบุญวาทย์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านการค้าขาย การขาดประโยชน์ ยังมิได้รับการประเมินแต่
อย่างใด การลงทุนเพ่ือสนองนโยบายท่ีหาเสียงไว้ มิใช่สิ่งท่ีสมควรกระทํา มีคําพูดสั้นๆ ของนักการเมืองท่าน
หน่ึง Jame ผมก็ลอกเขามาจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า เขียนไว้สองประโยชน์ว่า นักการเมืองคิดถึงแต่การ
เลือกต้ัง แต่รัฐบุรุษคิดถึงอนาคตของคนรุ่นต่อไปครับท่านประธาน คุณภาพชีวิตท่ีจะดีข้ึนหรือจะแย่ลงก็อยู่ท่ี
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร  ในงบประมาณด้านอ่ืนๆ น้ันก็ยังขาดในหลายๆ ด้าน และก็ไม่มีความชัดเจนดังท่ีผมได้
กราบเรียนท่านประธานไว้  ผมอยากจะเห็นเหลือเกินว่า ถนนทุกสายในเขตเทศบาลหลายร้อยกิโลเมตร มีเส้นสี
การจราจรพร้อมท้ังป้ายสัญญาณท่ีชัดเจน จะใช้วงเงินก่ีล้านก็ช่าง แต่ผมเชื่อว่าเกิดประโยชน์แก่ท้องถ่ิน สอง
ข้างทางสะอาดเรียบร้อย ทางเท้าได้รับการบํารุงรักษา ในงบบํารุงรักษาและซ่อมแซมน้ัน  ถนนและสะพานหรือ
ทางเท้าก็ดี  ถึงแม้นยังไม่ปรากฏชัดเจน แต่ถ้าดูลึกๆ แล้วก็มีเพ่ิมมากข้ึน หรือไม่ได้เน้นหนักในด้านน้ีแต่ประการ
ใด  ทางเท้าถนนสุเรนทร์ ก่อนถึงไปรษณีย์สบตุ๋ย ก็ยังเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนเดิม  ทางเท้าหลายๆเส้นในเขต
ตําบลหัวเวียงก็ทรุดตัว ทอดท้ิง ต้นไม้ท่ีปรากฏก็ต้ังบนทางเท้าก็ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ก่ิงก้านรกรุงรัง 
ร้ายท่ีสุดบนสะพานพัฒนาภาคเหนือ ของเดิมน้ันเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สองข้างก็เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่
ในยุคสมัยหน่ึงก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงทุบคอนกรีตเสริมเหล็กผนังราวสะพาน มาเป็นท่อเหล็กและโปร่งๆ ทางเท้า
ท้ังสองฝั่งน้ันเป็นทรายล้าง ซ่ึงปูทับลงบนพ้ืนคอนกรีตซ่ึงสร้างมา ถ้าจําไม่ผิดสมัยท่านนายกรัฐมนตรีจอมพล
ถนอม  ถ้าจําไม่ผิด ปีก่อน 2516 แน่นอน คอนกรีตสมัยน้ันแข็งแกร่ง การก่อสร้างท่ีจะเอาอะไรไปปาดทับหน้า
น้ันย่อมจะต้องได้รับการดูแล หรือการกระทําอย่างถูกต้องตามหลักการก่อสร้าง ไม่ให้ร่อนง่าย และเหล็กท่ีก้ัน
เป็นลวดลาดน้ันก็โผล่ข้ึนมา อันตรายเหลือเกินสําหรับคนใช้ทางเท้าสองฝั่งบนสะพานพัฒนาภาคเหนือ เดินไป
มาเพ่ือจะเดินชมทิวทัศน์ของแม่นํ้าวังก็ดี หรือเพ่ือการอย่างอ่ืนก็ดี น่ีเป็นเพียงตัวอย่างท่ีกระผมนําเรียนท่าน
ประธานสภาไว้ ในด้านของการส่งเสริมสุขภาพจากวันแม่ท่ีเราได้มีการป่ันจักรยาน Bike For Mom ก็ดี ก็ไม่ได้
รับฟังคําอธิบายจากคณะผู้บริหารชุดน้ีแต่ประการใด ว่าท่านจะส่งเสริมจะสนับสนุน จะทําอะไรให้ปรากฏได้
ชัดเจนข้ึน เม่ือดูท้ังรายรับและรายจ่ายแล้ว ผมมองว่าในหลักการของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 
2559 น้ี มีส่วนดีอยู่บ้าง แต่ส่วนเสียก็เยอะ เพราะฉะน้ันการท่ีจะให้ความเห็นชอบโดยส่วนตัวผม คงจะเห็นชอบ
ไม่ได้ แต่ถ้าเราจะดึงรั้ง ถ่วงไม่ให้งบประมาณน้ีผ่าน ก็คงจะไม่ดีนัก เพราะเวลามาล่วงเลยมานานพอสมควร  
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เราก็อยากจะให้งบประมาณผ่านสภาไปใช้ เพ่ือจะทําให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจก็ดี แต่ในบางโครงการท่ี
เกิดประโยชน์แก่ชุมชนก็ดี ก็อาจจะต้องมีเง่ือนไข ว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมลด หรือเปลี่ยนแปลงโครงการ
อะไรก็ดี ในวาระท่ี 2 ก็ต้องเรียนท่านประธานสภาไว้ก่อน  ผมเองอาจจะงดออกเสียง กล่าวโดยสรุป ในร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 น้ันไม่ได้แก้ปัญหาใหญ่ๆ ท่ีประชาชนเดือดร้อน ไม่ได้เกิดเป็นความคุ้มค่า
ในทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด  ไม่ได้มีการส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้ผู้คนในเขตเมืองมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
โดยเฉพาะผู้พิการ ไม่ได้ถูกหยิบยกข้ึนมาพูดเลย  งบแสนกว่าบาทก็เท่าเดิม มีเรื่องหน่ึงอยากจะกราบเรียนท่าน
ประธานทราบ ปีท่ีแล้วผมได้ทําหนังสือฉบับหน่ึงถึงท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ถึงท่านพัฒนาการความ
ม่ันคงจังหวัด ขอได้โปรดนําเรียนถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขอรับเบ้ียสงเคราะห์คนพิการ 
ซ่ึงเม่ือสองวันมาน้ี สถานีโทรศัพท์ ไทยพีบีเอส ในช่วงบ่ายก็มีชุมชนจังหวัดไปร้องเรียนเรื่องน้ี ในหลักการก็คือ 
คนพิการโดยเฉพาะทางการเคลื่อนไหว ขาขาดก็ดี หรือประสบเหตุร้ายแรงกว่าน้ัน เม่ือเขาได้ลงทะเบียนเป็นผู้
พิการ มีบัตรประจําตัวเรียบร้อยแล้ว ก็ควรจะได้รับเงินสงเคราะห์จํานวนดังกล่าวน้ีโดยเร็ว มิใช่จะต้องรอไปใน
ปีงบประมาณหน้า ต้องมาแจ้งข้ึนทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือในเทศบาลแต่ละท่ีท่ีตนมี
ภูมิลําเนาอยู่ ต่างกับเบ้ียยังชีพคนสูงอายุนะครับ  ท่านเหล่าน้ันยังไม่ครบ 60 ปี ถ้าใกล้จะครบ 60 ปี ถึง 90 ปี 
ต้องแจ้งภายในเดือนพฤศจิกายน  อันน้ีความเดือดร้อนต่างกัน  แต่คนพิการเหล่าน้ันซ่ึงต้องการเงินสงเคราะห์
แม้จะน้อยนิดก็ตาม เขาควรท่ีจะต้องได้รับการดูแล การจะอ้างว่าต้ังงบประมาณล่วงหน้าตามระเบียบน้ัน พูดได้ 
แต่ถ้าใจอยากจะทําจริงๆ ผมเองก็เพ่ิงทราบว่า ตัวเลขคนพิการในประเทศท่ีลงทะเบียนแล้ว มีอยู่ หน่ึงล้านเจ็ด
แสนกว่าคน ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเงินสงเคราะห์ประมาณหน่ึงล้านสามแสนกว่าคน อีกสี่แสนกว่าคนหาย 
ท่านเหล่าน้ันอาจจะเสียชีวิตไปก่อนก็ได้  ก่อนท่ีจะถึงตุลาคม ถ้าต้ังใจจะทําจริงๆ ท้องถ่ินสามารถบริหารจัดการ
เองได้ ไม่ใช่เรื่องยาก ท่านจะรอแต่เอาตัวเลขท่ีรับแจ้งจาก พมจ.มา แล้วเอามาต้ังงบส่งไปเพ่ือรองบกลางเป็น
เงินอุดหนุนมาให้น้ันหรือ  ปีหน่ึงผมคาดว่าในเขตเทศบาลจะมีตัวเลขคนพิการเพ่ิมข้ึนไม่ก่ีรายหรอกครับ แค่
หลักสิบ คงไม่ถึงหลักร้อย มีตัวเลขโดยประมาณอยู่แล้วว่า คนพิการใน 7 ประเภทน้ันจะเกิดข้ึนประมาณ 6% 
ของประชากร แต่ในปัจจุบันตัวเลขน้ีถูกเปลี่ยนเป็น 10% ถ้าท่านลองประเมินดูคร่าวๆ ว่าในเขตเทศบาล เอา
ตามทะเบียนท่ีมีอยู่เท่าน้ัน แค่ 6% จํานวนก็เกินกว่าผู้ท่ีมาข้ึนทะเบียนรับเงินจํานวนดังกล่าวแล้ว ถ้าเป็นนักบริหาร
ฟังแค่น้ีเขาก็คิดออกแล้วครับว่าเขาจะยืมเงินอะไรมาต้ังรอไว้ จ่ายให้ทันที ถ้าระเบียบยังไม่มี ก็ทําเรื่องไปท่ี
กระทรวงสิครับ ท่ีแสดงถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ผมไม่แน่ใจว่าจดหมายฉบับน้ันไปอยู่ท่ีไหนเสียแล้ว ก็เรียน
ท่านประธานทราบไว้เป็นสังเขป ขอบคุณอีกครั้งหน่ึงท่ีได้เร่งรัด และเรียกประชุมให้พวกเราได้พิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณปี 2559 ในวันน้ีนะครับ ซ่ึงผมคิดว่าเราก็คงจะทําหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี มีความรอบคอบในการ
พิจารณาให้ถ่องแท้ สิ่งไหนท่ีเป็นประโยชน์ ก็เห็นชอบ สิ่งไหนท่ีไม่เป็นประโยชน์ก็อาจะมีการแสดงความคิดเห็น
ลดทอนกันบ้าง ท้ังน้ีก็เพ่ือผลประโยชน์โดยรวมของบ้านเมืองต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ร้อยเอกศักด์ิชัย  หงษ์ใจสี 
 ร้อยเอกศักด์ิชัย  หงส์ใจสี   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม  ร้อยเอกศักด์ิชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมได้นํา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ีทางสภาฯ นําส่งให้ แต่ผมมีหนังสือฉบับหน่ึงของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในส่วนของซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยท่ีเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุก
จังหวัด  ในฐานะผู้ว่าราชการเป็นผู้กํากับดูแลสภาเทศบาลนครลําปาง หนังสือฉบับน้ีก็คงส่งมาถึงเทศบาล คณะ
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ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทุกคนก็คงจะได้รับ และทําความเข้าใจบ้างแล้วนะครับ ผมจะดูว่าในระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อ 23 เขียนไว้ว่า “ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณใน
ชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถ่ิน” ในวรรคสอง เม่ือคณะผู้บริหารท้องถ่ินได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังเงิน
งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจําปีแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณรวบรวมและจัดทําเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถ่ินอีกครั้งหน่ึง  เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถ่ินได้นําเสนอต่อสภา
ท้องถ่ินภายในวันท่ี 15 สิงหาคม” ซ่ึงหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณปี 2559  ของ
กระทรวงมหาดไทย ก็ออกมาต้ังแต่วันท่ี  19  มิ.ย. ก็ได้แจ้งให้ท้ังหมดได้ทราบระเบียบว่า ต้องนําเสนอภายใน
วันท่ี 15 สิงหาคม เม่ือผู้บริหารไม่สามารถจะนําเข้าตามท่ีท่านได้ชี้แจงเหตุผล เราก็ไม่ว่ากัน  เม่ือกฎหมายเปิด
ไว้ในกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2543 ข้อ 5 
วรรคสอง “สําหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี  หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่สามารถนํา
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ ให้ชี้แจงเหตุผล
ความจําเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันท่ี 15 สิงหาคม ของปีงบประมาณปัจจุบัน” เม่ือกฎหมายเปิดให้
ท่านทํา ท่านก็จะอ้างกฎหมาย แต่หนังสือซักซ้อมกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งไว้ว่า ก่อนวันท่ี 15 สิงหาคม  เม่ือไม่
ทันก็ไม่ว่ากัน  ในหนังสือซักซ้อมของการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ปี 2559 ของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงให้ทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน e-LAAS ท่าน
ผู้บริหารท้องถ่ินได้ดําเนินการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาท้องถ่ินภายใน 15 สิงหาคม ซ่ึงการ
จัดทํารายรับ  ถ้าจะทํารายรับต้ังยอดเงินรวมท้ังปีโดยประมาณการได้ใกล้เคียงกับปีท่ีงบประมาณท่ีผ่านมา  
ทางร่างเทศบัญญัติทําก็คงใกล้เคียงกับรายจ่ายก็ต้ังให้รายจ่าย จะได้จากเงินอุดหนุนท่ัวไป ได้จากรายจ่ายท่ีจ่าย
จากเงินรายได้ และเงินท่ัวไป เพราะในการต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ให้ต้ังไว้ตามหนังสือซักซ้อมนะครับ การต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตก็มีปัญหาการป้องกัน ปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน ท่ีเกิดจากสาธารณภัยเช่น 
อุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง อัคคีภัย และภัยป่า  ซ่ึงก็อ่านดูในร่างเทศบัญญัติงบประมาณก็
โยงไปโยงมา ฝากให้ท่านประธานไปถึงผู้บริหารว่า ปัญหาแก้ไขความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตมีอยู่ใน
หมวดไหน ข้อไหน อย่างไรบ้าง  การดําเนินการภารกิจการควบคุมไฟป่า ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อันน้ีอยู่
ในเทศบัญญัติข้อไหน หมวดไหน ขอให้ผู้บริหารชี้ให้เห็นด้วยว่าต้ังไว้หรือไม่  การแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม  
โรคเอดส์  การละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี การพนัน  การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ  ตัวน้ีได้ต้ังไว้ข้อไหน 
หมวดไหน ขอให้ชี้ให้ดูด้วยนะครับ  การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อยู่ในข้อไหน หมวดไหน ช่วยดูด้วยนะครับ  การส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน และกิจกรรมการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน การสร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชน และการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ  อันน้ีไว้ตรงไหนช่วยบอกด้วยนะครับ  
การส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การดูแล
การคุ้มครองดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ต่อไปการต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพ่ือ
สร้างความรู้ความสามัคคีของประชาชนในชุมชน  การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อันเป็นท่ียึดเหน่ียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยท้ังชาติ  การจัดอบรมประชุม
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ชี้แจง ทําความเข้าใจเพ่ือสร้างทัศนคติ  จิตสํานึกท่ีดีงาม  การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชน  การจัดกิจกรรมโครงการ การปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ตรงน้ีก็จะให้ท่านประธาน 
ให้ผู้บริหารช่วยชี้แจงตลอดด้วยครับว่า อยู่ตรงไหน หมวดไหน ข้อไหน การต้ังงบประมาณรายจ่ายตามนโยบาย
ของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. และกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ  การแก้ไขปัญหายาเสพติด การวางและปรับปรุงผังเมือง ชุมชนและการวางแผนชุมชน การ
จัดทําค่าพิกัดแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ  การส่งเสริมการดําเนินงานโครงการกิจกรรมด้านพัฒนาสตรีและครอบครัว การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย  การบํารุงและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน การจัดบริการหรือปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะในเขตพ้ืนท่ี  ตัวน้ีก็
อยากจะทราบว่า เอาไว้ตรงไหน  ข้อไหนนะครับ  และอีกอันหน่ึงคือการจัดทํางบประมาณโครงการประเภท
ก่อสร้าง  ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในการจัดทํางบประมาณ ค่าใช้จ่ายในโครงการโดยแสดงราคาโครงการประเภท
ก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้จัดทําประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการโดยแสดงราคากลางค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าแรงและราคาต่อหน่วย ให้จัดทําเป็นเอกสาร แยกต่างหากจากร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี และจัดส่งให้
สภาท้องถ่ิน ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอท้องถ่ินทราบก่อนการพิจารณา คือเล่มน้ีนะครับ ท่ีส่งให้สมาชิก
สภาว่า มีค่าอะไร มีค่าประมาณการ ค่าครุภัณฑ์ แต่ดูอยู่โครงการหน่ึง เด๋ียวคงจะมีสมาชิกสภาอภิปรายในเรื่อง
น้ี แต่หากพาณิชย์จังหวัดมิได้กําหนดราคาวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้ต้ังคณะกรรมการกําหนดราคาวัสดุของ
โครงการท่ีเป็นการก่อสร้างการลงทุนอะไรต่างๆ ครับท่านประธาน ในเม่ือราคาของพาณิชย์จังหวัดไม่ได้ต้ังไว้ 
ในหนังสือซักซ้อมบอกว่า ให้ ต้ังคณะกรรมการกําหนดราคาวัสดุ ไม่ทราบว่าให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว884 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2550  ตัวน้ีไม่ทราบว่าได้ต้ังไว้หรือไม่
ครับ ราคาวัสดุท่ีพาณิชย์จังหวัด ยังไม่ได้ให้ราคาต้ังไว้นะครับ  ผมก็คงจะมีหนังสือซักซ้อมการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายท่ีจะให้ผู้บริหารช่วยชี้แจงหรือตอบผม ตามท่ีผมได้สอบถามว่าอยู่ในหมวดไหน กองไหน 
แผนไหน  ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชื่อว่ายังมีสมาชิกอีกหลายท่านจะได้
อภิปรายนะครับ  คิดว่าคําถามคงจะมาก  ท่านนายกฯ จะตอบตรงน้ีก่อนหรือไม่ครับ ท่ีร้อยเอกศักด์ชัย ได้
สอบถามเม่ือสักครู่  เชิญฝ่ายบริหาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ก็ขออนุญาตตอบในภาพรวมของการจัดทํางบประมาณในครั้งน้ี สําหรับรายละเอียดซ่ึงในข้ันตอนของการแปร
ญัตติ ผมจะส่งมอบเจ้าหน้าท่ีงบประมาณไปชี้แจงในรายละเอียด ในเชิงลึกในแต่ละโครงการ แต่ละประเด็น ให้
ชัดเจน และให้เป็นไปตามข้อระเบียบและกฎหมาย ในการจัดทํางบประมาณอย่างชัดเจนอีกครั้งหน่ึง  จริงๆ
แล้ว การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 ในปีน้ี จากตัวเลขก็คงต้องตอบรวมสมาชิกทุกท่านต้ังแต่ต้น
นะครับว่า  ในปีน้ีงบประมาณได้เพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเจนก่อนท่ีจะนําเสนอญัตติต่อสภา ผมก็ได้ชี้แจงใน
เบ้ืองต้นแล้วว่า เหตุผลท่ีจําเป็นท่ีจะต้องนําเสนองบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 สู่การพิจารณาล่าช้าไป ก็
มีเหตุผลเพราะว่า ตัวเลขท่ีมากข้ึนก็ทําให้การจัดทํางบประมาณช้าลง และละเอียดมากข้ึน เพราะว่าไปเก่ียวพัน
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ในข้อระเบียบและกฎหมาย แต่ท้ังน้ีท้ังน้ัน การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี คณะผู้บริหารจะให้
นอกเหนือจากข้อระเบียบกฎหมายเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะน้ันในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี เรา
จะต้องยึดแผนพัฒนาเทศบาลเป็นท่ีต้ังอยู่แล้ว อะไรท่ีไม่อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล เราก็ไม่สมารถท่ีจะจัดต้ังใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีได้  และในแผนพัฒนาเทศบาลประกอบด้วยอะไรบ้าง 1. นโยบายแห่งรัฐท่ีปฏิเสธ
ไม่ได้ ไม่มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธนโยบายแห่งรัฐได้ 2. คือนโยบายของจังหวัด 3. งบรายจ่ายประจํา อย่างท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติได้อภิปรายก่อนหน้าไป บางเรื่อง บางภารกิจหน้าท่ีท่ีท่านได้กล่าวอ้างถึงหนังสือสั่งการ หนังสือ
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณของกระทรวงมหาดไทย อยู่ในงบประมาณรายจ่ายของงบประจําอยู่แล้ว ซ่ึงเรา
สามารถท่ีจะดําเนินการได้อยู่แล้ว หลังจากน้ันงบประจําก็จะเป็นเรื่องของโครงการหลักๆ จะไปเก่ียวข้องกับ
โครงการท่ีเก่ียวพันต่อเน่ืองกับนโยบายของคณะผู้บริหาร และท่ีสําคัญท่ีสุด โครงการต่างๆ เราก็ยึดอีกอย่าง
หน่ึงคือ ยึดแผนพัฒนาของชุมชนเป็นท่ีต้ัง แผนพัฒนาชุมชน เราจะเอามาประกอบการพิจารณาในทุกครั้งใน
การจัดทํางบประมาณ เพราะว่าในการจัดทําประชาคมแต่ละชุมชน เขาจะระบุชัดเจนว่า ภารกิจหน้าท่ีแต่ละ
โครงการ ปัญหาต่างๆ เรียบเรียงมาให้ผู้บริหารเรียบร้อยแล้วครับ เพราะฉะน้ันถ้าเราจะหยิบโครงการใดๆ จะ
แซงหน้าโครงการใดๆ ข้ึนไปต้องสอบถามไปยังชุมชนทุกครั้งเสมอไป แต่ท่ีสําคัญท่ีสุด ด้วยข้อจํากัดของ
งบประมาณในขณะน้ีเราก็ไม่สามารถท่ีจะจัดเงินให้เป็นไปตามแผนชุมชนได้ทุกชุมชน แต่ก็เฉลี่ยโดยท่ัวกัน 
โครงการน้ันได้บ้าง ปีนี้ได้ ปีหน้าไม่ได้ เฉลี่ยกันไปแต่ละครั้ง เพ่ือให้สังคมอยู่ได้ แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันก็ขอให้สบายใจได้ 
ถึงแม้ว่าบางโครงการจําเป็นต้องใช้เงินจํานวนมาก ทางสมาชิกสภาหลายท่านได้อภิปรายไม่ว่าจะเป็นโครงการ
สายไฟใต้ดิน โครงการหลายๆ โครงการ ขอให้สบายใจได้ทางเทศบาลนครลําปางเราไม่สามารถทําอะไร
นอกเหนือข้อระเบียบกฎหมายได้ ต้องยึดข้อระเบียบกฎหมายท่ีอยู่ภายใต้อํานาจและหน้าท่ีของเทศบาลท่ี
จะต้องทํา  ขอให้ทุกท่านสบายใจได้ เพราะฉะน้ันโครงการในปีน้ีทุกโครงการ ทุกภารกิจหน้าท่ีของทางผู้บริหาร
ท่ีนําเสนอต่อสภา ผมเชื่อม่ันว่าพ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เหตุท่ีกล้าพูดเช่นน้ีได้เพราะว่าทางภาค
พนักงานได้ลดทอนจํานวนค่าใช้จ่ายประจําลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ทางคณะผู้บริหารได้เพ่ิมรายรับได้อย่าง
ชัดเจน บางโครงการเป็นโครงการท่ีสําคัญ ผมก็ได้ผลักดันโครงการของปี 2559 มาไว้ในโครงการของงบเพ่ิมเติม
ของปี 2558 ซ่ึงผมจะได้นําเสนอต่อสภา เช่น ถนนหนทางหลายท่านก็ได้สอบถาม ได้อภิปรายว่าทําไมไม่รีบทํา 
ในงบเพ่ิมเติมเราได้ถนน 8-9 สาย ท่ีจะดําเนินการในช่วงเวลาท่ีรวดเร็ว เพราะเป็นปัญหาท่ีเร่งด่วน รวมถึง
โครงการเครื่องมือท้ังหลายซ่ึงผมจะนําเสนอต่อสภาในการประชุมครั้งต่อไป รวมไปถึงโครงการท่ีเกิดจากข้อ
ผูกพันระหว่างเทศบาลกับโครงการกับหน่วยงานอ่ืน ซ่ึงทางเทศบาลได้ทํา MOU ไปก่อนหน้าแล้ว เราจะต้อง
ดําเนินการต่อ เพ่ือให้แล้วเสร็จ แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง ปีน้ีเป็นปีหน่ึงท่ีงบลงทุนเก้า
สิบกว่าล้านบาท ซ่ึงเราม่ันใจว่าเป็นปีท่ีพ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงงบประมาณเพ่ิมเติม 
และรวมไปถึงงบประมาณเหลือจ่ายจากปีน้ีรวมแล้วประมาณเกือบหน่ึงร้อยสี่สิบล้านบาทท่ีพ่ีน้องประชาชนใน
เขตเทศบาลนครลําปาง 22.17 ตารางกิโลเมตรจะได้รับอย่างสูงสุด ผมเชื่อม่ันอย่างน้ันนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เม่ือสักครู่ก็ดีใจท่ีทางท่านนายกฯ ได้กรุณา
อธิบายตอบข้อซักถามของเพ่ือนสมาชิกหลายๆ ท่านท่ีถามไปต้ังแต่ช่วงเช้า และก็ท่านก็ได้ให้เกียรติยืนยันกับ
ทางสมาชิกสภาฯว่าจะได้มอบให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณไปตอบข้อซักถามข้อสงสัยกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
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ในชั้นต่อไปทุกโครงการ แต่ผมว่า พ่ีน้องประชาชนหลายๆ ท่านท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาให้เกียรติเข้ามาร่วมรับ
ฟังการอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 วาระ 1 ในช่วงเช้าน้ีคงมีข้อสงสัย อยากจะ
ฟังจากปากของท่านนายกฯ เองว่า โครงการท่ีเป็นประเด็น Talk of the Town เรื่องโครงการก่อสร้างปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน มีท่ีมาท่ีไปอย่างไร เพราะหลายคนก็สงสัยว่าถูกต้องตามระเบียบวิธีงบประมาณหรือไม่ 
แต่ท่านนายกก็ได้กรุณาลุกข้ึนมาให้คําตอบแล้วว่า เป็นไปไม่ได้ท่ีเทศบาลจะทําอะไรนอกเหนือไปจาก
หลักเกณฑ์วิธีงบประมาณข้อระเบียบกฎหมาย ผมอยากจะเท้าความให้พ่ีน้องประชาชนท่ีได้เข้ามาร่วมรับฟังว่า
ในแผนพัฒนาสามปี การท่ีจะต้ังเป็นโครงการใดๆ เพ่ือแก้ปัญหาข้ึนมา ทางเทศบาลได้ต้ังให้มีคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ินข้ึนมา  ตัวท่านนายกเทศมนตรีเองก็เป็นประธานกรรมการ และได้ต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยท่านปลัดเทศบาลนครลําปางก็เป็นประธานกรรมการ  ทีน้ีอํานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินก็ระบุว่า กําหนดให้แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน ถ้าจะเป็นโครงการใดๆ ท่ีจะจัดทํา
กันข้ึนมาเพ่ือใช้งบประมาณ ก็ต้องเป็นอํานาจหน้าท่ีโดยเฉพาะเป็นอํานาจหน้าท่ีท่ีมีผลกระทบต่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการผังเมือง ถ้าไม่ได้เป็นอํานาจหน้าท่ีข้อต่อมาก็
ต้องเป็นภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย และแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจ หรือเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและกลุ่มจังหวัด อย่างท่ีท่านนายกได้ตอบไปแล้วว่า เม่ือเช้าท่ีท่านสันติ ขออนุญาตเอ่ยนามได้บอกว่า 
แผนของเทศบาลนครลําปางสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศหรือไม่  ท่านนายกฯ ก็ยืนยันว่าใช่นะครับ ต่อมา
ถ้ายังไม่ได้เป็นสามข้อท่ีกล่าวมาแล้ว ก็ต้องเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือเป็น
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินท่ีแถลงต่อสภา ในประเด็นของโครงการนําสายไฟลงใต้ดินท่ีเราเพ่ิงได้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของพ่ีน้องประชาชนไปเม่ือวันท่ี 25 ส.ค. 2558 ท่ีผ่านมา ผมได้เข้าร่วมด้วย มีพ่ีน้องประชาชน
หลายๆ ท่านท่ีอยู่ในท่ีน้ีก็ได้เข้าไปร่วมด้วยเหมือนกัน ตรงน้ีสืบเน่ืองมาจากการท่ีเป็นนโยบายของทางผู้บริหาร
เอง ผมขออนุญาตทวนให้ฟัง จากรายงานการประชุมสมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําปี 2556 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 
มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมแห่งน้ี หน้าท่ี 7 , 8 และ 9 ใจความโดยสรุปนะครับ ในระเบียบวาระท่ี 3 การ
แถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านได้บอกว่า ภายใต้หลักการร่วมคิด ร่วมทํา 
ร่วมพัฒนา เพ่ือสร้างการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายใน
สังคม มุ่งเน้นให้ 1. มีหลักการมีความรับผิดชอบ สามารถอธิบายเหตุและผลต่อสาธารณะได้ ข้อน้ีสําคัญนะครับ 
2. เป็นโครงการท่ีเปิดเผยตรวจสอบได้ รับรู้ได้ ในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการร่วมตรวจสอบฝ่ายบริหาร ร่วมจัดการสังคม ในฐานะภาคประชาชน 4. สมาชิกในสังคมเคารพ
สิทธิเสรีภาพซ่ึงกันและกัน รู้หน้าท่ีของตนเอง เคารพกฎระเบียบของสังคม ต่อมาหน้าท่ี 9 วรรคสอง นโยบาย
ด้านการพัฒนาเมืองจะจัดให้มีสภาท่ีปรึกษาพัฒนาเมือง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม และผม
ขออนุญาตยํ้าเลยก็คือ จะประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการปรับปรุงนําสายไฟฟ้าและ
สายโทรศัพท์ลงใต้ดินในถนนสายหลักๆ ตรงจุดน้ีครับ ผมได้อ่านแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการซ่ึงพอมาถึง
แผ่นพับ ก็คงไม่ใช่ท่านนายกคนเดียวท่ีทํา ก็คงต้องเป็นพ่ีน้องข้าราชการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ก็คือ สี่ทหารเสือ มี
นายกฯ ปลัดฯ คลังฯ และช่าง ท้ัง 4 ส่วนน้ีก็คงจะต้องมีส่วนร่วมด้วย ทีน้ีในโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนบุญวาทย์ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเทศบาลร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทํา
ข้ึนเพ่ือเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเมืองเก่าเขลางค์รุ่น 3 โดยการนําสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสาย
สื่อสารต่างๆ ลงใต้ดิน พร้อมออกแบบเสาไฟฟ้า และแสงสว่างแบบไร้สาย ในวันท่ีมีการรับฟังความคิดเห็นของ
พ่ีน้องประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนร่วม ผมได้เรียนถามท่านนายกในท่ีประชุมว่า ถ้าเป็นโครงการ
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บูรณาการเป็นลักษณะของการท่ีจะต้องประสานความร่วมมือได้มีการทําข้อตกลงร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
ซ่ึงเก่ียวพันท้ังสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสายสื่อสารอ่ืนๆ ได้มีการทําข้อตกลงหรือยัง หรือว่าเขาจะทํา
อย่างไร เพราะว่าในวันน้ันผมเห็นมีแต่เจ้าหน้าท่ีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาตอบคําถามให้คําอธิบาย ซ่ึงก็ยัง
ตอบคําถามและให้คําอธิบายได้ไม่ครอบคลุมท้ังหมด หน่ึงในคําถามท่ีผมได้ถามไว้และยังไม่ได้คําตอบจากวันน้ัน
จนถึงวันน้ีก็คือ ในเม่ือเป็นโครงการท่ีระบุว่าจะนําสายไฟฟ้า  สายโทรศัพท์และสายสื่อสารอ่ืนๆ ลงใต้ดิน แต่
ทําไมเม่ือเปลี่ยนจากนโยบายท่ีแถลงต่อสภาก็บอกว่าเอาสายโทรศัพท์ลง ตอนเป็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์ก็ยัง
เป็นสายโทรศัพท์ และสายอ่ืนๆ ยืนยันว่าจะเอาลงแต่ตอนท่ีได้สอบถามกันในเวทีท่ีประชุมเม่ือวันท่ี 25 ส.ค.
2558 น้ัน ผมยังไม่ได้รับคําตอบว่า นอกจากเจ้าหน้าท่ีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีมาร่วมตอบข้อซักถาม และ
ตอบว่าถ้าทางเทศบาลต้ังงบทําโครงการข้ึนไป ทางการไฟฟ้าก็จะรับไปพิจารณา ซ่ึงตรงน้ีผมว่า ความชัดเจนยัง
ไม่เกิดว่า แล้วหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน หรือเจ้าของสายสื่อสารอ่ืนๆ เหล่าน้ัน เขาจะร่วมด้วยช่วยกัน
ทําไปพร้อมๆ กันกับโครงการท่ีท่านนายกฯ ได้เสนอต่อสภาให้เราได้พิจารณากันในวันน้ีด้วยหรือไม่  ก่อนท่ีจะ
ไปถึงคําถามอ่ืนๆ ผมอยากจะขอให้ท่านนายกฯ ตอบว่า ความชัดเจน เม่ือสักครู่ท่านก็กล่าวเองว่า อะไรท่ีเป็น 
MOU กับหน่วยงานภาคราชการ หรือหน่วยงานภายนอก ก็ต้องทําให้สําเร็จไปตามน้ัน ผมก็อยากจะเรียนถาม
ว่า และในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน ท่านได้ MOU กับใครบ้างแล้ว มีใครท่ีเขาจะต้อง
เข้ามาร่วมพัฒนานครลําปางของเราให้สวยงาม ให้เจริญก้าวหน้าเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ รักษาความ
สวยงามทางสถาปัตยกรรมเดิมของนครลําปาง ตามหลักการและเหตุผลท่ีท่านนายกได้ประชาสัมพันธ์ไว้ และได้
แถลงต่อสภาไว้ เท่าน้ีก่อนครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ต้องขอขอบคุณนะครับท่ีสนใจเรื่องสายไฟฟ้าลงใต้ดิน หรือว่าสายเคเบิลใต้ดิน จริงแล้วเราได้รับฟังความคิดเห็น 
ได้เตรียมการเรื่องน้ีมาพอสมควร ในการเสนอของบประมาณผ่านสภาแห่งน้ี 31,100,000 บาท เป็นส่วนหน่ึงซ่ึง
เรามอบหมายภารกิจหน้าท่ีในส่วนของทางการไฟฟ้าก็รับในส่วนของการไฟฟ้าไป ภายใต้ภารกิจหน้าท่ี 
31,100,000 บาท เป็นภารกิจท่ีอยู่ภายใต้อํานาจหน้าท่ีของเทศบาลท่ีจะต้องทํา และท่ีถามว่า สายสื่อสาร ได้
พูดคุยกับเขาหรือยัง ตรงน้ีจริงๆ แล้วผมกังวลมาก แต่ทางการไฟฟ้าเป็นคู่สัญญากับการสื่อสาร การสื่อสารเป็น
คนเช่าเสาไฟฟ้าเพ่ือดึงสายของการสื่อสาร เพราะฉะน้ัน ทางการไฟฟ้าจะเป็นผู้ดําเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่อง
สื่อสารกับทางไฟฟ้าเอง ไม่ได้เก่ียวกับเรา อยู่ในข้ันตอนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงจะต้องเคลียร์กับการ
สื่อสารเองว่า เม่ือเขาไม่มีสายไฟแล้ว เขาจะดําเนินการอย่างไร อันน้ีผมคงไม่ล้วงลึกไปให้คําแนะนําเขาได้ เขา
คงจะมีแนวทางและทิศทางท่ีชัดเจน เพราะว่า การเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ไม่ใช่เมืองแรกของประเทศไทย 
บ้านเมืองใกล้เคียงกับเรา เขาดําเนินการใกล้จะหมดเมืองแล้ว เช่น น่าน ลําพูน เชียงใหม่ก็ลงไปบางสาย 
พิษณุโลกก็ลงไปบางสาย และหลายๆ เมืองในอีสานก็ลงไปหมดแล้ว ผมคงไม่ล้วงลึกไปถึงเรื่องของการสื่อสาร ก็
เป็นหน้าท่ีของการไฟฟ้าท่ีจะต้องดําเนินการเอง ภารกิจท่ีเราได้รับมอบหมายมา ท่ีนําเสนอขอการอนุมัติต่อสภา
เป็นหน้าท่ีของเทศบาลท่ีดําเนินการตามกรอบท่ีเราได้รับมาตามขนาดน้ี ถามว่าขนาดน้ีเราทํา MOU หรือยัง 
เม่ือสักครู่ผมพูดถึงการทํา MOU การทํา MOU ท่ีผมพูดถึงเม่ือสักครู่หมายถึง มิวเซียมลําปาง หรือพิพิธภัณฑ์
ลําปาง ไม่ได้เก่ียวกับ MOU ตัวน้ี MOU ตัวน้ีจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือว่า เรามีงบประมาณพร้อมต่างๆ เพราะว่า
ขณะน้ี กรอบการพิจารณา กรอบการประชุมร่วมกัน กรอบทางด้านเอกสารเสร็จเรียบร้อย ในงบประมาณปี 
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2559 ถ้าสภาแห่งน้ีอนุมัติ 31 ล้านให้ทางเทศบาลนครลําปางดําเนินการในเรื่องน้ี โดยร่วมมือกับทางการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ก็ดําเนินการได้ แต่ถ้าบอกว่าไม่มีเหตุสมควร ก็เป็นหน้าท่ีของสภาท่ีจะดําเนินการ 
ซ่ึงผมเองผมก็ทําสุดความสามารถท่ีจะต้องไปวิ่งเต้น ไปคุย ไปค้นหาท้ังๆ ท่ีโครงการสายไฟลงใต้ดินเทศบาล
นครลําปางเราไม่ใช่เป็นเมืองหน่ึงเมืองหลักท่ีอยู่ในโครงการพัฒนาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
เราจะเข้าอีกโครงการหน่ึงซ่ึงเป็นสิบเมืองเก่า ซ่ึงก็เป็นเรื่องของการเอาสายไฟลงใต้ดินเช่นกัน ซ่ึงเราจะทําใน
ถนนประสานไมตรี และกาดกองต้า ซ่ึงตรงน้ันเป็นโครงการร่วมสิบเมือง ไม่ได้เก่ียวกับงบประมาณของทาง
เทศบาล ขณะน้ีก็อยู่ระหว่างการดําเนินการเพ่ือของบประมาณเช่นเดียวกัน เพราะฉะน้ันโครงการน้ีเป็น
โครงการท่ีเราร่วมมือกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนน้ันก็จบสิ้นแค่ถนน
ประสานไมตรี กับกาดกองต้า แต่ส่วนถนนบุญวาทย์เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครลําปาง กับการไฟฟ้า
ภูมิภาคแห่งประเทศไทย  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอขอบคุณทางท่านนายกฯนะครับท่ีได้กรุณา
ลุกข้ึนมาให้คําตอบ ในส่วนท่ีท่านนายกฯ ได้บอกว่า การเอาสายไฟฟ้าลงดิน ท่านไม่เก่ียวข้องกับการสื่อสารน้ัน 
ก็เป็นวิธีการทํางานของท่านนะครับ แต่ว่าท่ีผมเห็นเป็นข้อมูลจากเมืองอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นลําพูน น่าน หรือ
พิษณุโลก เขาก็จะมีการทําข้อตกลงกันก่อน หลังจากทําข้อตกลง MOU กันแล้ว เขาก็ไปต้ังงบประมาณ และมา
ทําร่วมกัน แต่ท่านบอกว่าต้องให้เราพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณครั้งน้ีให้ผ่านก่อนแล้วท่านจึงจะ
สามารถไปทํา MOU ต่อได้ ฉะน้ันก็ถือว่าเป็นข้ันตอนในการบริหารของท่าน  ก็ไม่เป็นไร ในส่วนของข้ันตอน
ตรงน้ี ก็มีรายละเอียดอยากจะถามว่า ฟังเหมือนกับว่าทางเทศบาลนครลําปางร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วันน้ีพวกเราเทศบาลนครลําปางด้วยกับหน่วยงานแห่งน้ีกําลังต้องใช้ข้อมูลสําคัญในการท่ีจะพิจารณาว่าเราควร
จะอนุมัติงบประมาณรับหลักการ และไปอนุมัติงบประมาณ 31 ล้าน เพ่ือสนับสนุนให้ท่านนายกฯ ได้นําไป
เสนอเพ่ือท่ีจะให้ทางการไฟฟ้าได้ต้ังงบประมาณในส่วนของเขากลับมาร่วมมือกับเรา เพราะท่านใช้คําว่า 
เทศบาลนครลําปางร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็มีคําถามเกิดข้ึนว่า ในขณะท่ีเรากําลังพิจารณางบประมาณ 
และถ้าเราพิจารณางบประมาณผ่านตามกระบวนการข้ันตอนไปวาระ 1 วาระ 2 สู่ วาระ3 และผ่านออกมาเป็น
งบประมาณ ในโครงการน้ีท่านนายกฯ ยืนยันได้หรือไม่ว่า ในปี 2559 ต่อเน่ือง 2560 ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จะต้ังงบประมาณในส่วนของความรับผิดชอบของเขามาร่วมกันพัฒนาเทศบาลนครลําปางได้ ถ้าได้ ก็ดี ดีมาก 
เพราะพ่ีน้องประชาชนก็อยากได้ ผมเองก็อยากได้ ถึงแม้ว่า โครงการเส้นน้ี ถนนเส้นน้ีเป็นโครงการแรกของ
เทศบาลนครลําปางก็จริง แต่ว่า ในเขตเทศบาลนครลําปางของเรา ก็มีเอกชนได้ล่วงหน้าลงมือทําไปแล้ว ใกล้ๆ 
กับเราก็ทําไปแล้ว เอาสายไฟลงดิน สายเคเบิลต่างๆ ภาพก็ออกมาสวยงามครับ  ผมก็อยากให้ถนนสายหลัก
ของเราในปีน้ีและปีต่อๆ ไป ได้มีการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาบ้านเมืองให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีความปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเท่ียว ส่งเสริมเศรษฐกิจตามท่ีพวกเราคาดหวังกัน ผมมีคําถาม 
2 คําถามว่า เรื่องท่ีหน่ึง ถ้าสภาเทศบาลแห่งน้ีพิจารณาด้วยความเป็นธรรม ไม่อยู่ใต้อาณัติใดๆ ของใคร แล้ว
ผ่านร่างเทศบัญญัติข้อน้ีรับไป ท่านนายกฯ ได้ไปดําเนินการ ผมขอถามว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดําเนินการ
ร่วมกับท่านในปีนี้ ปีหน้าเป็นโครงการไปพร้อมๆ กันหรือไม่  เรื่องท่ีสอง ถ้าเกิดเขาไม่ได้ร่วมมือด้วย เพราะเกิด
ปัญหาติดขัด อุปสรรค เขาอยากร่วมมือใจจะขาด แต่ติดปัญหาอุปสรรค มีเหตุภัยพิบัติอะไร ซ่ึงเราไม่อาจ
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คาดการณ์ล่วงหน้าได้ และมีเหตุจําเป็นให้เขาไม่สามารถอนุมัติเงินมาร่วมมือกับเราได้ ท่านจะทําอย่างไร  ท่าน
จะขุดไว้รอหรือไม่ หรือท่านจะชะลอโครงการไว้เพ่ือรอให้เขามีความพร้อม  อันน้ีก็ขอให้ท่านชี้แจงด้วย และอีก
ประการหน่ึงคือ ผมพิจารณาจากแผน ท่านนายกได้กรุณาใส่แผนไว้ในแผน 3 ปีว่าเป็นความต่อเน่ืองคาบเก่ียว
กัน ก็คือ พวกเราอภิปรายมาต้ังนาน ผมขออนุญาตท่านประธานฉายภาพครับ เพราะว่าพวกเราในท่ีน้ีจะได้เห็น
ไปพร้อมๆ กัน (ประธานอนุญาต) น่ีเป็นภาพของบริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ซ่ึงมองเผินๆ ผ่านไปแทบ
จะไม่มีสายไฟอยู่แล้ว ภาพต่อไปเป็นรูปเดียวกับทางท่านนายกได้ทําเป็นแผ่นพับเพ่ือท่ีจะประชาสัมพันธ์
โครงการ ตรงน้ีคือข้อห่วงใยท่ีผมแสดงความห่วงใยไว้ก็คือ พวกเราจะเห็นว่า ในเสาไฟฟ้าจะมีอยู่ 3 ประเภทบน
ถนนเส้นน้ี 1. เสาท่ีมีแต่สายสื่อสารอย่างเดียว 2. เสาท่ีมีสายสื่อสารและก็สายไฟฟ้า และ 3. เสาท่ีมีหม้อแปลง 
ตรงจุดน้ีท่านนายกฯ ได้กรุณาให้คําตอบไปแล้วว่า เรื่องของสายสื่อสารน้ัน เป็นเรื่องของเจ้าของสายสื่อสารกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีจะเคลียร์กันเอง แต่จากกรณีตัวอย่างของจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีเขาทํา เขาจะทําร่วมกันต้ังแต่
ก่อนจะลงมือทําโครงการเลย ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ต  น่าน หรือพิษณุโลก หรือลําพูน โครงการเหล่าน้ันมีตัวแทน
มาร่วมกัน วางแผนดําเนินการร่วมกันหมด ไม่ได้ปล่อยให้เป็นภาระหน้าท่ีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเช่นท่ี
ท่านนายกฯ ได้กรุณาตอบผมมา ข้อห่วงใยของผมก็คือ ถ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอบตกลงเอาสายไฟท่ีเป็นสาย
แรงสูงท่ีอยู่ด้านบน และสายแรงตํ่าท่ีอยู่ตรงกลางลงใต้ดินร่วมกับท่านนายกแล้ว เขาจะไปจัดการปัญหาหรือ
สายสื่อสารอ่ืนๆ น้ันอย่างไร ท่านนายกให้คําตอบว่าต้องไปปรับตัวเอง หรือเป็นภาระหน้าท่ีของการไฟฟ้า
ภูมิภาค ไม่ได้เป็นภาระหน้าท่ีของเรา ในฐานะท่ีเราเป็นเจ้าของโครงการร่วมกับการไฟฟ้า ภาพต่อไปจะมีเสาท่ี
เป็นลักษณะอย่างน้ีเยอะมาก ข้อห่วงใยของผมก็คือ ถ้าไม่เคลียร์กันให้ชัดเจนก่อน เราเอาสายไฟลงดินไป แล้ว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเคลียร์กับการสื่อสารอ่ืนไม่ได้ ภาพของเมืองจะเป็นอย่างไร จะสําเร็จลุล่วงตามท่ีเรา
ต้องการหรือไม่ น่ีก็เป็นสิ่งท่ีพ่ีน้องประชาชนควรจะได้รับรู้รับทราบไว้ก่อน เพราะเป็นสิ่งท่ีท่านสมาชิกสภา
เทศบาลแห่งน้ีได้รับทราบว่า จะเกิดปัญหาหรือไม่เกิดปัญหาข้ึนภายในอนาคต ภาพต่อไปท่ีผมได้นําเรียนท่าน
ประธานว่า มีเอกชนได้ทําแล้วคือ เอาสายไฟ สายเคเบิลลงดิน ภาพก็สวยงามจริงๆ ผมขับรถตระเวนดู และ
ถ่ายภาพมาก็สวยงามจริงๆ ภาพต่อไปท้องฟ้าสว่าง ไม่มีสายไฟ สายเคเบิลอะไรมาเกะกะสายตา ภาพต่อไปเป็น
ภาพของลําพูน เหมือนกันครับ ท่ีลําพูนเขามีหลักคิดในการเริ่มโครงการตรงน้ีคือ เป็นแผนพัฒนาจังหวัด เป็น
แผนท่ีเทศบาลได้เสนอผ่านจังหวัดและนําเข้าสู่คณะรัฐมนตรี ให้คณะรัฐมนตรีมีมติรับรอง เม่ือคณะรัฐมนตรีมี
มติรับรอง หน่วยงานท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชาก็มาช่วยกัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตจังหวัดเชียงใหม่ ก็ดําเนินการ
เอง ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็มาร่วมในส่วนของเทศบาลในฐานะเจ้าของพ้ืนท่ีก็ทําเหมือนกับท่ีท่าน
นายกฯ ทํา คือ ต้ังงบประมาณข้ึนมา เพ่ือสนับสนุนในส่วนของการโยธา แต่ท่ีผมให้ดูรูปน้ีเพราะว่า ผมอยากจะ
ชี้ให้เห็นว่า นอกจากเอาสายไฟลงดินแล้ว ยังมีโครงการท่ีจําเป็นและต่อเน่ืองตามมาก็คือ แสงสว่าง นะครับ 
เพราะเดิมถ้าเราสังเกตกัน เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากจะมีสายเคเบิลของการไฟฟ้าเอง และ
สายสื่อสารของหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมาเกาะเสาแล้วน่ี ก็ยังมีโคมไฟ  แสงสว่างสาธารณะยามคํ่าคืนด้วย  ซ่ึงตรงน้ี
ผมว่าเก่ียวเน่ืองกัน แต่ผมเห็นว่าปรากฏอยู่ในแผนท่ีจะทําเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบไร้สาย แต่ไม่มาพร้อมกัน ไม่
มาอยู่ในร่างเทศบัญญัติรายจ่ายพร้อมกัน ผมก็เลยสงสัย ก็เลยต้องเรียนถามว่า เทศบาลนครลําปางโดยท่าน
นายกฯ จะทําอย่างไร เพราะว่าถ้าเกิดสภาแห่งน้ีอนุมัติงบประมาณไป แล้วท่านไปทํา ไปขุดเปิด ขุดเจาะท่อ
ลอด ขุดดันเคเบิล แล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เคลียร์กับพวกเคเบิลต่างๆ ได้ แล้วเสาไฟก็หายไปหมดจากถนน
บุญวาทย์เส้นน้ี แล้วชาวบ้านจะสัญจรอย่างไร จะมืดหรือเปล่า เพราะไม่มีงบประมาณในการท่ีจะทําเสาไฟฟ้า
แสงสว่างไร้สายมาพร้อมกัน  ผมเห็นว่าอยู่ในแผน และเห็นว่าท่านได้พิจารณารอบคอบแล้วในแผนท่ีจะทํา แต่



 

 

 

- 23 -

ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ีจะเรากําลังพิจารณากลับไม่ปรากฎว่า ต้องมีโครงการท่ีจะทําเสาไฟฟ้า
แสงสว่างแบบไร้สายใหม่แทนระบบแสงสว่างสาธารณะแบบเดิม สรุปก็คือ มีคําถามฝากไปยังท่านนายก 2- 3 ข้อ 
ตามท่ีได้เรียนไป ก็ขอท่านได้กรุณาตอบ เพ่ือท่ีพวกกระผมจะได้คลายข้อสงสัย และพ่ีน้องประชาชนจะได้สบายใจ 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ต้องขอขอบคุณมากนะครับ เรื่องดังกล่าวน้ีเป็นเรื่องสําคัญจริงๆ คือเรื่องสื่อสารกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แห่งประเทศไทย ก่อนท่ีเขาจะรับฟังความคิดเห็นเม่ือวันท่ี 25 ส.ค.2558 ท่ีผ่านมาท่ีท่านสมาชิกได้พูดถึง เขาได้
มีการประชุมร่วมกันทางด้านเอกสารท่ีผมรับทราบมา มีการเคลียร์ทางด้านเอกสารไประดับหน่ึงแล้ว ถามว่าใน
งบประมาณปี 2559 น้ี เราสามารถดําเนินการได้หรือไม่ วันท่ี 25 ส.ค.2558 ท่ีรับฟังความคิดเห็น ผมเป็นคน
พูดและเป็นประธานในท่ีประชุมก็จริง แต่คนมาชี้แจงน้ันเป็นเจ้าหน้าท่ีจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ 
เพราะฉะน้ันการท่ีทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีความม่ันใจ ไม่พร้อม เขาคงไม่ส่งเจ้าหน้าท่ีเขามาชี้แจงให้กับพ่ี
น้องประชาชนได้รับทราบหรอกครับ  เพราะฉะน้ันขอให้สบายใจได้ ในงบประมาณในการดําเนินการในปี 2559 
ต้องดําเนินการได้ แต่ท้ังน้ี มีบางประเด็นท่ีผมคิดแล้วว่าทางสมาชิกจะต้องสอบถามผมแน่นอน คือ เรื่องแสงสว่าง 
ท่ีเราไม่ได้กําหนดในงบประมาณปี 2559  เอาไว้น้ีเพราะระยะเวลาการดําเนินการหลังจากท่ีสมาชิกสภาแห่งน้ี
ได้ผ่านสภา ผ่านงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 แล้ว กว่าจะประกาศใช้ กว่าจะมีการเตรียมการเริ่ม
ดําเนินการได้จริงๆ มิใช่ผ่านวันน้ี พรุ่งน้ีได้ดําเนินการได้ทันที  การก่อสร้างดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 10-11 เดือน ช่วงน้ันก็จะคาบเก่ียวเข้าสู่งบประมาณปี 2560 ซ่ึงไม่แค่แสงสว่างซ่ึงเราได้
เตรียมการท่ีจะออกแบบเสาแสงสว่างเฉพาะของถนนบุญวาทย์เอาไว้แล้ว รวมไปถึงการทําถนนให้กลับสู่สภาพ 
เป็นถนนท่ีเรียบร้อย เพราะฉะน้ันท้ังเรื่องแสงสว่าง ท้ังเรื่องถนนท่ีจะต้องมีการขุดเจาะ ขรุขระท้ังหลาย สบายใจ
ได้ครับ อยู่ระหว่างคาบเก่ียว  ซ่ึงทีมงานได้วางแผนกันเรียบร้อยแล้ว  ไม่ต้องห่วงใดๆ  ท้ังสิ้นคืนทุกอย่างให้กับ
พ่ีน้องประชาชนทุกอย่าง  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ไหนๆ ท่านนายกฯ 
ก็ได้ตอบข้อซักถามในเรื่องเก่ียวกับระบบไฟฟ้าลงดิน ผมก็เลยอยากจะขอถามท่านนายกฯ อีกสัก 2 เรื่องนะครับ 
คือผมมีความกังวล และห่วงใยว่า งบประมาณเรื่องไฟฟ้าลงดินผ่านสภาไปแล้ว จะนําไปสู่การก่อสร้างจริง ผม
คิดว่าน่าจะเกิดปัญหาสัก 2 อย่างนะครับ อย่างแรกคือ ประมาณการท่ีท่านประมาณมา 31 ล้านน้ี ผมทราบว่า
เป็นประมาณการท่ีทางฝ่ายสํานักการช่างเป็นคนทําข้ึนมาเอง ซ่ึงผมไม่แน่ใจว่า มีความประสบการณ์ มีความรู้ 
ความชํานาญเพียงพอท่ีจะประมาณการให้ได้งบประมาณท่ีสามารถไปจัดซ้ือจัดจ้างได้จริงหรือไม่  อันท่ีสองคือ 
เรื่องของการท่ีเราต้ังเป็นงบลงทุน และเราจะทําการจัดซ้ือจัดจ้างเอง เน่ืองจากว่างานตัวน้ีเป็นงานชิ้นแรกของ
เทศบาล ผมก็รู้จักเจ้าหน้าท่ีท่ีนี่ดีว่า ใครมีความรู้ความสามารถแค่ไหน ประสบการณ์แค่ไหน  สําหรับงานน้ีเป็น
งานแรกสําหรับเทศบาลท่ีต้องมีการ เขาเรียกว่า การดันท่อลอด ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Direct คือมีการขุดท่ี
ผิวดิน มีการเจาะ คว้านเอาดินท่ีอยู่ใต้ถนนออกมาเพ่ือท่ีจะนําท่อเข้าไปแทนท่ี ซ่ึงเรื่องแบบน้ีผมไม่คิดว่าทาง
เทศบาลจะทํา คือการท่ีคนเราไม่เคยได้ควบคุมงานแบบน้ีท่ีไหนมาก่อน และเรามาจัดซ้ือจัดจ้างผมคิดว่าจะเกิด
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ข้อผิดพลาดทางเทคนิคได้ และอีกประการหน่ึงก็คือว่า การท่ีเราทําเองผมก็ไม่แน่ใจว่าทางการไฟฟ้าภายหลังมา
ร้อยท่อ ร้อยสาย เกิดท่อตัน หรือใหญ่ไป เล็กไป เราก็อาจมีปัญหาในจุดน้ันได้ เพราะตามปกติแล้วงานแบบน้ี
ควรจะให้การไฟฟ้าเขารับงานท้ังเบ็ดเสร็จไปเลย ท้ังงานโยธา และงานท่อร้อยสาย เพ่ือว่าทุกอย่างจบใน
ผู้ประกอบการเดียว และเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความรู้ความชํานาญ และผู้ควบคุมงานก็เป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีมี
ประสบการณ์ด้านน้ีอยู่แล้ว  น่ีคือข้อกังวล ข้อห่วงใยท่ีผมอยากฝากไว้นะครับ ซ่ึงถ้าหากผมฝากไว้แล้ว และท่าน
ยังทําด้วยตัวเอง และมีปัญหา ขอให้ท่านแสดงความรับผิดชอบด้วยนะครับ และอีกอย่างคือผมได้พบปะกับพ่ี
น้องมากมายท่ีอยู่ตามถนนบุญวาทย์ ท้ังถนนใหญ่และในซอย พ่ีน้องท่ีอยู่บนถนนใหญ่เรียกร้องมาก และอยาก
ได้จะให้ทําโครงการน้ี ผมก็บอกว่า ถ้าทําได้ก็ดี ก็ดีใจแทนพวกเราด้วย แต่ปรากฏว่าพ่ีน้องท่ีอยู่ตามซอกตาม
ซอยก็เริ่มทราบแล้วว่าจะต้องมีหม้อแปลงแปลกๆ ใหม่ๆ จากเดิมท่ีไม่มี จะต้องเอาเข้ามาวางท่ีหน้าบ้านแทบจะ
ทุกซอย หม้อแปลงท่ีว่าน้ีก็คือหม้อแปลงท่ีเราเอาจากถนนใหญ่เข้าไปถอดไว้ เรื่องน้ีเทศบาลก็ยังน่าท่ีจะได้พูด
นอกจากพูดข้อดีแล้ว ก็ควรจะเอาปัญหาเหล่าน้ีบอกชาวบ้านด้วย ไม่ใช่ว่าเอาแต่เรื่องดีๆ ไปคุย แต่ปัญหาแบบ
น้ีไม่ไปพูด ซ่ึงก็จะเดือดร้อนกัน  สําหรับในเรื่องของระบบเคเบิล ระบบสื่อสารของ TOT ท่านก็พูดในทํานองว่า
เป็นภาระของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อันน้ีผมก็รับฟังได้นะครับ ก็จะลองดูว่าจะได้ตามน้ันหรือไม่ มีอยู่ 3 เรื่องท่ี
จะได้รับฟังคําตอบคําชี้แจงจากท่านนายก ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติ ขอบคุณท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกฯ เรื่องของงบประมาณการ การประมาณการรายจ่าย 
31 ล้านหน่ึงแสนบาท ในส่วนของเทศบาลน้ี จริงแล้วเราไม่ได้ประมาณการเองนะครับ ทางการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคประมาณการมาให้เรา ประมาณ 38 ล้าน แต่มีบางจุดบางหมวด บางลักษณะ ไม่สามารถท่ีจะต้ัง
งบประมาณได้ ทางเทศบาลก็ต้องตัดออก แต่ในเน้ือหาสาระท้ังหมด เราไม่ได้ตัดทางการไฟฟ้าแม้แต่น้อย เรา
ตัดเฉพาะส่วนท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายของเทศบาลได้เท่าน้ัน ก็เหลืออยู่แค่ 31ล้านหน่ึงแสน ขอให้สบายใจได้ ไม่มี
ช่างคนไหนไปประมาณการ แต่ท้ังน้ีก่อนท่ีจะมีการประมาณการ เราก็ต้องมีการลงสํารวจในพ้ืนท่ี การสํารวจใน
พ้ืนท่ีจริงก็ไม่ใช่เฉพาะช่างของเทศบาลเท่าน้ัน ช่างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงมาสํารวจร่วมกับช่างของ
เทศบาล แล้วจะเอาตู้คอนโทรลไว้ตรงไหน จะเอาหม้อแปลงไว้ตรงไหน และเราไม่ได้ตัดสินใจเองอยู่บนพ้ืนฐาน
ไม่ให้พ่ีน้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน แม้แต่จุดเดียว อาจจะไปซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆ ท่ีไม่กระทบต่อการค้า
การขายหรือบ้านเรือนของใครใดๆ ท้ังสิ้น ขอให้สบายใจได้ เพราะการตัดสินใจร่วมกันระหว่างช่างของเทศบาล
กับช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คํานึงถึงตัวน้ีเป็นหลัก และผมกําชับว่าต้องไม่กระทบถึงใครใดๆ ท้ังสิ้น รวม
ไปถึงช่วงการก่อสร้างท้ังหลาย จะต้องมีการวางแผนเรื่องการป้องกัน เรื่องระบบความปลอดภัย การจราจร 
เพราะฉะน้ันส่วนงานของเทศบาลท่ีรับผิดชอบ 31 ล้านเป็นส่วนท่ีภายใต้ภารกิจหน้าท่ีของเราเท่าน้ัน ส่วนการ
ดึงลอดท่อท้ังหลายจะเป็นเรื่องของการไฟฟ้าซ่ึงเขาจะต้องส่งช่างเข้ามาควบคุมในการดําเนินการให้เป็นไปตาม
เทคนิคและวิธีการของทางการไฟฟ้าอีกครั้งหน่ึง แต่สําหรับรายละเอียดลึกกว่าน้ี สอดอย่างไร ใช้ท่อเท่าไหร่ ผม
จะให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณไปชี้แจงกับกรรมการแปรญัตติเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหน่ึง และก็การแปรญัตติ
ทุกครั้งของเจ้าหน้าท่ีงบประมาณก็บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือจะนําเสนอในสภาแห่งน้ี และก็เรียนเชิญท้ัง
ทางชุมชน ทางประธานชุมชน หรือว่ากลุ่มองค์กรท้ังหลายมาร่วมรับฟังในรายละเอียด ในการนําเสนอชัดเจน
อีกครั้งหน่ึงก็ได้ครับ ขอบคุณมากครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนอ่ืนต้องอธิบายให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่า 
การอภิปรายในญัตติน้ีไม่ใช่การโต้วาที เพียงแต่ว่ามีประเด็นอ่ืนๆ ซ่ึงสมาชิกหลายท่านยังคลุมเครือไม่เข้าใจ ก็
ต้องขอความเห็นใจ ขอความกรุณาจากท่านนายกได้กรุณาชี้แจง และตอบนะครับ  มีประเด็นเรื่องแบบสืบเน่ือง
จากท่ีทางท่านร้อยเอกศักด์ิชัย หงษ์ใจสี ได้อภิปรายไว้ก่อนหน้าน้ีว่า ในระเบียบวิธี แบบต่างๆ ท่ีจะนํามาใช้ใน
การออกเป็นโครงการ ก็ต้องทําให้สําเร็จเรียบร้อย ทีน้ีเม่ือสักครู่ท่านนายกก็ลุกข้ึนมาตอบข้อซักถามของเพ่ือน
สมาชิกเองว่า ในโครงการน้ี นอกจากช่างของทางเทศบาลซ่ึงก็คงมีความรู้ความสามารถมากข้ึนแล้ว หลังจากท่ี
ได้ร่วมทํางานไปกับเจ้าหน้าท่ีของการไฟฟ้า ในการสํารวจพ้ืนท่ีจริง และออกแบบประมาณราคาก่อสร้างมา แต่
ว่าในแบบ ในรายละเอียดท่ีทางสมาชิกได้รับ ผมดูแล้ว ไม่เข้าใจ อาจจะเป็นเพราะว่าด้อยประสบการณ์หรือไม่มี
ความรู้ด้านน้ี แต่ว่าเม่ือไปเปรียบเทียบกับแผนผังอ่ืนๆ ท่ีเสนอมาในเล่มเดียวกัน มีข้อแตกต่างกันตรงท่ีว่า ใน
แบบรายชื่อของผู้เขียนก็มีเซ็น วิศวกรก็มีเซ็น หัวหน้าแผนกก็มีเซ็น แต่ผู้สํารวจไม่มีเซ็น ไม่ได้เซ็นมาในส่วนของ
แบบท่ีทางท่านนายกฯ ระบุว่าเป็นแบบของการไฟฟ้า ผมก็เลยไม่แน่ใจว่า ตกลงท่ีเขามาสํารวจ เขามาสํารวจ
ลึกซ้ึงถึงข้ันไหน ถึงข้ันท่ีจะทําได้ทันทีเลย หรือเพียงแต่ว่ามาประมาณการคร่าวๆ ก่อน ตรงจุดน้ี พอดีท่านนายก
ก็ตอบเองว่า สํารวจอย่างละเอียดแล้ว มีความรู้ความชํานาญมีความสามารถท่ีจะดําเนินการได้ทันที แต่ผมก็
เห็นว่ายังมีจุดบกพร่องอยู่ในเอกสารซ่ึงประกอบกับพระราชบัญญัติงบประมาณ เป็นเอกสารท่ีสําคัญ และไม่มี
สักแผ่น สักแบบเลยท่ีมีลายเซ็นของผู้สํารวจ ซ่ึงจะแตกต่างจากโครงการอ่ืนๆ ซ่ึงดําเนินการโดยเจ้าหน้าท่ี
เทศบาลเอง เขาก็จะมีผู้เขียน ผู้สํารวจ ผู้ออกแบบ ก็จะเซ็นมาทุกคน ตรงจุดน้ีก็อยากจะถามว่า ขอคํายืนยันอีก
ครั้งหน่ึงว่าทําได้แน่ๆ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรก็จะผลักดันให้สําเร็จไปจนได้ ถ้าได้รับคําตอบคํายืนยัน
อย่างน้ีแล้วตัวผมเองก็สบายใจ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขณะน้ีเวลา 12.20 น. จะขอพักการ
ประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน  และกลับมาประชุมต่อเวลา 13.30 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ถึงเวลานัดหมายการประชุมแล้วนะครับ 
คือ เวลา 13.30 น. ขอเริ่มการประชุมต่อนะครับ เม่ือสักครู่ค้างท่ีคุณบริบูรณ์ บุญยู่ฮง นะครับ ขอเชิญครับ 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เม่ือสักครู่ก่อนท่ีจะพักกลางวัน ผมกําลังเรียน
ถามรายละเอียดทางเทคนิคต่อท่านนายกฯ ท่านนายกฯ ก็ได้กรุณาลงมาตอบเป็นการส่วนตัว  แต่เน่ืองจากว่า
ยังอยู่ในการอภิปราย ก็อยากจะให้ท่านนายกได้อธิบายให้กับทางสมาชิกสภาฯ ได้ฟัง ประเด็นท่ีผมถามไว้ก็คือ 
ในส่วนของแบบประกอบซ่ึงท่านนายกได้กรุณาชี้แจงว่าเป็นแบบจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ว่าผมนํา
โครงการประเภทท่ีดินและสิ่งก่อสร้างมาเปิดดูรายละเอียดในแบบแปลนโครงการอ่ืนๆ จะลงรายชื่อผู้สํารวจไว้
หมดเลยว่า ไปสํารวจถนนเส้นไหน  ประมาณการค่าก่อสร้างออกมาเท่าไหร่ รายละเอียดเป็นอย่างไร แต่ในส่วน
ของโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน ซ่ึงเป็นโครงการใหญ่ จะนําความเปลี่ยนแปลง จะนํา
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ความสวยงาม ความเจริญมาสู่ท้องถ่ินเทศบาลนครลําปาง ผมก็อยากให้ท่านนายกฯ ได้โปรดเข้าใจสมาชิกว่า 
เม่ือสักครู่มีคํานิยามแล้วว่า ไม่รู้ หรือรู้น้อยว่า เน่ืองจากเป็นของใหม่ เป็นครั้งแรก ท่านนายกอาจจะรู้ อาจจะ
เห็น อาจจะไปดูงานจากหลายๆ ท่ีมาแล้ว ท่านถึงได้บอกว่าในประเทศไทย จังหวัดใกล้ๆ เทศบาลใกล้ๆ เขาเอา
ลงใต้ดินเยอะแล้ว แต่เราก็ต้องยอมรับว่า เป็นของใหม่ สําหรับเทศบาลนครลําปางเป็นครั้งแรก ฉะน้ันการท่ี
จะต้องทําให้สมาชิกได้มีความเข้าใจ สบายใจท่ีจะผ่านงบประมาณเห็นด้วย ก็น่าท่ีจะต้องอธิบายชี้แจงให้
ละเอียด เช่นเม่ือเช้าท่ีเพ่ือนสมาชิกท่านหน่ึงถามว่า ในการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นอย่างไร เท่าท่ีผมศึกษาหา
รายละเอียด ในส่วนของท้องถ่ินอ่ืนๆ เขาก็ใช้วิธีการว่าจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับเป็นผู้รับจ้างไปเลย แต่เม่ือ
สักครู่ท่านนายกฯได้อธิบายว่า งานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ก็คือ ส่วนของงานโยธาทางเทศบาลนครลําปางเป็น
ผู้ทําเอง เพ่ือนสมาชิกก็ต้ังข้อสังเกต ต้ังข้อกังวลไว้ว่า เราจะมีความชํานาญ จะมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะ
รับมือกับสิ่งแปลกใหม่อย่างน้ีหรือไม่ ท่านนายกฯ ก็ได้กรุณาตอบว่า เจ้าหน้าท่ีของเราได้ร่วมกันสํารวจ 
ออกแบบ พร้อมกับเจ้าหน้าท่ีของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว เผอิญว่าผมก็ไม่เห็นว่า แบบท่ีแนบมาใน
โครงการน้ี ไม่มีลายเซ็นของผู้สํารวจเลย ผมก็เลยต้ังข้อสังเกตด้วยความเป็นห่วงเป็นใยว่า แล้วจะใช้ได้จริงใน
พ้ืนท่ีของเราหรือไม่ ผมถึงลุกข้ึนมาเรียนถามไว้ และพูดท้ิงท้ายไว้ต้ังแต่ช่วงเช้าก่อนพักว่า ถ้าโครงการน้ีทาง
ท่านนายกฯ ได้กรุณาชี้แจงตอบคําถามได้อย่างละเอียด ทําให้เพ่ือนสมาชิกได้มีความเข้าใจ และคลายความ
กังวลแล้ว ก็น่าจะเป็นผลดีต่อการพิจารณาร่างงบประมาณในส่วนของข้อน้ี ซ่ึงก็จะตอบสนองความต้องการของ
พ่ีน้องประชาชนโดยส่วนรวม ท้ังในถนนบุญวาทย์ และในส่วนอ่ืนๆ เราก็จะมีความภาคภูมิใจร่วมกัน ขอทาง
ท่านนายกฯ ช่วยชี้แจงเพ่ิมเติมสักนิดหน่ึงครับว่า ทําไมแบบท่ีแนบมาไม่มีการเซ็นโดยผู้สํารวจเลย หรือว่า เขา
จะรอเซ็นในภายหลัง ขอช่วยกรุณาชี้แจงด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ขอขอบคุณทางสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ  ละเอียดมาก  จริงแล้วหลังจากท่ีกลับไป  และได้คุยกับสมาชิกผู้
ทรงเกียรติผู้อภิปรายเม่ือสักครู่น้ี และได้สอบถามเพ่ือความชัดเจนตรงน้ีว่า จริงๆ แล้วเป็นแบบของการไฟฟ้า 
เป็นแบบของเขาเอง และทางผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้อนุมัติแบบเรียบร้อยแล้ว  แต่ผมก็สอบถามว่า 
ทําไมผู้สํารวจไม่ได้เซ็น เขาบอกว่า ตรงน้ีเป็นเรื่องทางเทคนิคของเขา ไม่มีความสําคัญ ไม่มีผลต่อทางข้อ
ระเบียบและกฎหมายอะไร เม่ือผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเซ็นอนุมัติแล้ว แสดงว่ากระบวนการท้ังหมด
ครบถ้วนแล้ว ก็ชี้แจงในเบ้ืองต้นขณะน้ี  จริงๆ แล้วผมก็เป็นห่วงว่า กลัวว่าเม่ือแบ่งส่วนงาน 2 ส่วนออกจากกัน 
ระหว่างงานของเทศบาล คือรับผิดชอบงานด้านโยธา และส่วนของการไฟฟ้าจะรับผิดชอบในเชิงเทคนิค ผมก็
เป็นห่วงไม่น้อยกว่าสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน แต่ท้ังน้ีก็ไปเปรียบเทียบว่า แต่ละท่ีเขามีปัญหาอะไร 
อย่างเช่น ท่ีจังหวัดน่าน ทางเทศบาลเองได้ว่าจ้างโดยท่ีไม่ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรากฏว่า
บริษัทผู้รับเหมาไม่ได้ข้ึนทะเบียน ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องการไฟฟ้า ก็เลยมีปัญหา กว่าจะเดิน
สายไฟใต้ดินได้ เส้นน้ันใช้เวลาพอสมควร น่ันคือบทเรียนท่ีย่ิงใหญ่ของท้องถ่ิน ส่วนท่ีสองท่ีมีปัญหาอีกคือ ท่ี
พิษณุโลก ในลักษณะเดียวกัน การแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีประสบการณ์ท่ีผ่านมาก็เลยทําให้ การแก้ไข การ
ดําเนินการเอาสายไฟลงใต้ดินแต่ละจังหวัด ก็ลดปัญหาสิ่งเหล่าน้ีลงไป เพราะฉะน้ันบริษัทท่ีจะเข้ามาดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องสายไฟใต้ดินได้ จะต้องเป็นบริษัทท่ีได้รับการยินยอม และยอมรับเป็นผู้เชี่ยวชาญของการไฟฟ้า 
เพราะฉะน้ันขอให้พวกเราสบายใจได้ว่า จะไม่ปนกันระหว่างของเทศบาลเอง หรือของการไฟฟ้าได้คนละบริษัท 
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เดินคนละทิศทางเป็นปูนาขาเก ผมว่าคงไม่ใช่ เพราะว่าบริษัทท่ีจะเข้าดําเนินการในลักษณะอย่างน้ี ต้องเป็น
บริษัทท่ีทางการไฟฟ้าเป็นผู้รับรองให้กับเขา เพราะฉะน้ันเขาต้องลงมาควบคุม ถ้าควบคุมไม่ได้มาตรฐานเขาก็
ไม่ยอมปล่อยสายไฟลงใต้ดินให้กับเรา น่ีก็คงคลายข้อสงสัยไป ทางเทศบาลเองก็ส่งเจ้าหน้าท่ีของเราไปเก็บข้อ
เปรียบเทียบระหว่างเมืองต่างๆ ท่ีมีปัญหา และเอาเรื่องปัญหาแต่ละท่ีเอามาวางกรอบเพ่ือไม่ให้เกิดข้ึนท่ี
โครงการของเราในอนาคตท่ีจะจัดทํา ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
ครับ  เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ี
เคารพฯ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ดูจากงบประมาณปี 2559 ก็ไม่ได้
มีอะไรใหม่เหมือนเดิม ก็มีแค่โครงการใหญ่ๆ เข้ามา 2 โครงการท่ีท่านนายกได้หาเสียงไว้ ซ่ึงก็ไม่ได้ตรงกับท่ี
ท่านหาเสียงไว้ซะทีเดียว เพราะว่า ท่ีท่านหาเสียงไว้หรือประกาศในนโยบาย อาคารอเนกประสงค์ท่ีงบประมาณ 
20 ล้าน ในเอกสารท่ีท่านหาเสียงไว้ ท่านจะทําเป็นศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่และรองรับกิจกรรมระดับท้องถ่ิน 
ระดับชาติ  ระดับอาเซียน และรวมถึงใช้ในการเป็นศูนย์เยาวชนเพ่ือแข่งกีฬา น่ีคือนโยบายท่ีท่านได้หาเสียงไว้ 
แต่พอเอาเข้าจริง อาคารท่ีอยู่ในโครงการประเภทค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเป็นอาคารขนาด 1,500 ตารางเมตร
เท่าน้ัน ซ่ึงใช้เงิน 20 ล้าน และไม่มีระบบปรับอากาศ ดูจากแบบก็น่าจะเน้นในเรื่องของการแข่งกีฬาซะมากกว่า 
ไม่ได้เป็นศูนย์แสดงสินค้าตามท่ีนโยบายท่านนายกท่ีหาเสียงไว้ หาเสียงอย่างทําอย่างเหมือนเดิม ส่วนทําเลท่ีต้ัง
ของตัวอาคารจากพ้ืนท่ีท้ังหมด 9 ไร่ ในพ้ืนท่ีของตลาดเทศบาล 4 ตัวอาคารท่ีออกแบบมาจะอยู่หัวมุมถนน
ด้านหน้าติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ และติดกับถนนภายในตลาด คือจุดท่ีสร้างอาคารจะทําให้ท่ีดินแปลงน้ีด้อย
ค่าลงไปทันที เพราะอาคารขนาดใหญ่ขนาดน้ีก็จะบังพ้ืนท่ีด้านหลังท้ังหมด และตัวอาคารก็มีประสบการณ์
มาแล้วว่า ศูนย์เซรามิคท่ีเกาะคา สร้างมา 100 กว่าล้านก็ไม่มีใครมาใช้ แล้วท่านนายกจะมาสร้างศูนย์กีฬาตรง
น้ี ท่านมีแนวคิด มีนโยบาย มีวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน ตามท่ี
ท่านพูดว่า หลักๆ ของท่านทุกโครงการทุกนโยบายของท่านยึดประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก ก็
อยากจะถามท่านนายกฯว่า โครงการน้ีจะเกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนอย่างไรในงบประมาณ 20 ล้านบาท 
จะเสียหายในอนาคตหรือไม่ ดูแล้วก็จะเป็นเพียงแค่การทํางบประมาณเข้ามาตามท่ีหาเสียงไว้เท่าน้ัน อาจจะ
หวังผลหรือไม่หวังผลก็ไม่ทราบได้ แต่ถ้าเกิดสามารถสร้างข้ึนมาได้จริง เกิดความเสียหายข้ึน ใครจะรับผิดชอบ
กับเงินภาษีท่ีเสียไป กับการเสียหายท่ีเกิดข้ึนไปแล้ว กับการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ขนาดน้ีและไม่มีคนมาใช้ 
ซ่ึงประสบการณ์เราก็มีแล้ว ก็ได้พูดไว้ต้ังแต่งบประมาณปีท่ีแล้วแล้วนะคะว่า ควรจะคิดให้รอบคอบในการทํา
โครงการขนาดใหญ่ ก็ค่อนข้างเป็นห่วงสําหรับโครงการน้ี และใช้เงินเยอะขนาดน้ี ก็อยากให้ฝ่ายบริหารลองเอา
ไปคิดทบทวน ท้ังทําเล ท่ีต้ังของอาคาร และรูปแบบการก่อสร้างอาคาร และประโยชน์ใช้สอยท่ีท่านนายกได้พูด
ไว้ว่า จะเกิดประโยชน์อะไรกับใครบ้างในโครงการน้ี ประเด็นถัดมาเรื่อง ป้ายแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้มี
โครงการเข้ามา 3 โครงการ เป็นการจัดทําป้าย 3 ภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน อันน้ีก็เป็น
โครงการท่ีดี ท่ีควรจะทํา และควรจะทําต้ังนานแล้ว ถ้าเราได้เห็นในเมืองใหญ่ๆ เมืองท่องเท่ียวอย่างเช่น 
เชียงใหม่ กรุงเทพ เราก็จะเห็นว่า เด๋ียวน้ีป้ายต่างๆ ต้องมีภาษาจีนเข้ามา ต้องมี 3 ภาษา แม้กระท่ังตู้ ATM 
ธนาคารในกรุงเทพ ตอนน้ีเป็น 3 ภาษาหมดแล้ว ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ น่ีก็เป็นโครงการท่ีดีนะ
คะ แต่ก็มีข้อสังเกต โครงการแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จัดทําป้ายประวัติศาสตร์นคร
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ลําปาง  งบประมาณ 300,000 บาท ทําป้ายจํานวน 30 ป้าย ตกป้ายละ 10,000 บาทนะคะ ตามรูป  เป็น
ป้ายสแตนเลส โครงการต่อไปเป็นโครงการป้ายบอกทางไปสู่แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 3 ภาษา วงเงิน 
500,000 บาท จํานวน 16 ป้าย ก็ตกป้ายละ 31,250 บาท เป็นป้ายตามแบบท่ีทางช่างเทศบาลได้แนบมาน้ี 
ส่วนรายการถัดไป ป้ายข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 3 ภาษา วงเงิน 300,000 บาท จํานวน 6 ป้าย อันน้ี
ตกป้ายละ 50,000 บาท รูปแบบไม่ได้แตกต่างกัน ขนาดไม่ได้แตกต่างกัน แค่เพียงมีหลังคาทรงไทยเพ่ิมข้ึนมา
อีก 20,000 บาท ในงบประมาณ 3 ตัวน้ีก็มีข้อสังเกตในเรื่องของราคาท่ีแตกต่างกันพอสมควร ประเด็นถัดไป 
เรื่องงานกิจกรรมประเพณีต่างๆ งานเทศกาลสงกรานต์ ลอยกระทง ปีใหม่ จากท่ีดูการใช้งบประมาณในปีผ่านๆ 
มา งานลอยกระทง งานสงกรานต์ และงานปีใหม่ บางปีก็ใช้เงินไม่ถึงงบประมาณท่ีต้ังไว้ อันน้ีก็คิดว่า ทางฝ่าย
บริหารขอมาก็ค่อนข้างสูงนะคะ ทางสมาชิกสภาก็จะนําไปพิจารณาในกระบวนการแปรอีกครั้งหน่ึง  ส่วนเรื่อง
งบกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้า ปีท่ีแล้วต้ังไว้ 200,000 บาท ปรากฏว่า จากเอกสารตอบข้อ
ซักถามสมาชิกสภา ลงวันท่ี 7 ก.ค.2558 ลงชื่อโดยท่านนายก ในข้อ 7 ว่า การจัดงานรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ 
รถม้า ประจําปี 2558 ในพ้ืนท่ีบริเวณสะพานดํารถไฟ ได้รับงบประมาณจากโครงการเงินอุดหนุนท่ัวไป เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ 
2557 จํานวนเงิน 855,661 บาท และได้ใช้จ่ายไปเป็นเงินจํานวน 589,118.31 บาท ส่วนรายรับจากผู้เข้าร่วม
จําหน่ายสินค้าในงานเป็นเงินจํานวน 100,500 บาท ซ่ึงได้นําส่งเงินดังกล่าวเป็นรายได้ของเทศบาลแล้ว ก็เห็น
ว่า จากงบประมาณท่ีได้รับ และเงินท่ีใช้จ่ายไป เงินก็ยังเหลืออยู่ 266,542.69 บาท รวมกับรายได้อีก 100,500 
บาท เท่ากับเงินเหลือถึง 367,042.69 บาท งบประมาณตัวน้ีท่ีทางฝ่ายบริหารขอมา 500,000 บาทก็คงจะ
พิจารณาในชั้นคณะกรรมการแปรฯ จากประเด็นดังกล่าวท่ีกล่าวมาน้ี ก็มีข้อสังเกตหลายๆ เรื่องว่า ท่านนายก 
ไม่ค่อยได้ดําเนินนโยบายตามท่ีท่านหาเสียงไว้เท่าไหร่ ต้ังแต่ท่านมาบริหารงานมาน้ี เราก็ยังไม่เคยได้ยินนายกฯ 
พูดหรือแสดงวิสัยทัศน์ โชว์องค์ความรู้ ความสามารถของท่านว่า ท่านจะนําเทศบาลของเราพัฒนาไปในทางใด 
อีกท้ังปลายปีนี้เราก็ยังจะเข้าสู่ AEC ก็ยังไม่มีอะไรใหม่มาจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นโยบายก็ยังวนเวียนอยู่กับ
เรื่องเดิมๆ ท่ีหาเสียงและก็ไม่ทํานะคะ โครงการใหญ่ๆ ท่ีเสนอมาท้ัง 2 โครงการ สายไฟเคเบิลลงใต้ดิน และ
อาคารอเนกประสงค์ 20 ล้านบาท ดูเหมือนว่าจะเร่งรีบทําเพ่ือให้ย่ืนเข้ามาทันในปีงบประมาณปี 2559 ท่าน
ไม่ได้คํานึงถึงว่าโครงการของท่านจะสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ท่ีท่านพูดว่า ท่านยึดประโยชน์ของพ่ีน้อง
ประชาชนเป็นหลักหรือไม่ ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน การเสียเงินภาษีท่านได้คํานึงหรือไม่ หรือว่า 2 โครงการน้ี
ย่ืนมาเพ่ือเป็นเกมส์อย่างหน่ึง ก็นโยบายท่านท่ีหาเสียงไว้แต่ละเรื่อง แต่ละโครงการดีๆ ท้ังน้ัน เห็นด้วย  ถ้าทํา
ได้จริง ทางสมาชิกสภาก็พร้อมสนับสนุนเต็มท่ี แต่ในโอกาสในวันน้ีท่ีเรามาพิจารณางบประมาณกัน อยากจะให้
ท่านนายกฯ กิตติภูมิ ได้ตอบข้อซักถามโชว์ความรู้ ความสามารถของท่านให้สมาชิกสภาเข้าใจ และเห็นด้วยกับ
โครงการของท่านกับวิธีคิดของท่าน พวกเราไม่มีปัญหาท่ีจะสนับสนุนโครงการต่างๆ ขอให้ตอบให้ชัดเจนและ
ยึดประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลักเท่าน้ันค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ขอบคุณมากท่ีสมาชิกสภาฯ ได้ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ท่ีตลาดบ๊ิกซี หรือตลาดเทศบาล 4 
หน้าห้างบ๊ิกซี จริงๆ แล้ว ต้องเข้าใจตรงน้ีนิดนึงว่า ท่ีดินแปลงดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีหน่ึงเป็นท่ีดิน
บริจาค ส่วนท่ีสอง เป็นท่ีดินของเทศบาลนครลําปางเป็นท่ีจัดซ้ือเอง อาคารอเนกประสงค์ดังกล่าว เราเพียง
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ต้องการให้มีกิจกรรม เพราะขณะน้ีในแต่ละเดือนเรามีกิจกรรมท่ีตลาดบ๊ิกซีค่อนข้างมาก ท้ังการจําหน่ายสินค้า
ท้ังหลาย เราก็ได้ลงทุนไป 20 ล้านบาทในการท่ีจะทํา Hall ขนาดใหญ่ เพ่ือท่ีจะรองรับการจัดจําหน่ายสินค้า
ท้ังหลาย และรวมไปถึงการจัดการแข่งขันกีฬาได้ทุกประเภท  แต่ท้ังน้ีโครงการน้ีไม่ใช่จบสิ้นแค่ 20 ล้านบาท 
ผมเองไม่นิ่งนอนใจ ความจริงเงิน 20 ล้านบาททําโครงการขนาดใหญ่ขนาดน้ี ไม่สมบูรณ์ท้ังหมดครับ ผมเองไป
ของบประมาณจากกรมส่งเสริมการท่องเท่ียวได้อีก 25 ล้านบาท วันน้ีผมเพ่ิงได้รับโทรศัพท์จากหัวหน้างาน
ท่องเท่ียวจังหวัดว่า เงิน 25 ล้านบาท การออกแบบเบ้ืองต้นพร้อมท่ีจะเอามานําเสนอให้เราเพ่ือท่ีจะจัดสร้าง
ศูนย์บริการท่องเท่ียวและศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP ในท่ีดังกล่าวอีกในจํานวนเงิน 25 ล้านบาท และอธิบดีได้
อนุมัติในโครงการซ่ึงโครงการดังกล่าวทางกรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเลือกเอาจํานวน 6 เมือง ภาคเหนือของเรา
ได้ท่ีน่าน กับลําปาง เพราะฉะน้ันโครงการน้ีท้ังหมดรวมเบ็ดเสร็จแล้วเราจะใช้งบประมาณท้ังหมด 45 ล้าน แต่
ของเทศบาลใช้ 20 ล้านบาท ในการทํา Hall ขนาดใหญ่เพ่ือใช้ในกิจกรรม ครั้งหน้าพ้ืนท่ีอีกส่วนหน่ึงก็ต้อง
ดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคด้วย  ไม่ใช่อยากจะชี้ทําตรงไหน  ก็ทําตรงน้ันได้  เพราะฉะน้ัน
ผู้บริจาคท่ีดินมาให้ เขาบริจาคตามวัตถุประสงค์ การจะทําอะไรก็ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีเขาบริจาคมา 
เพราะฉะน้ันโครงการดังกล่าว ก็ทําความเข้าใจว่า ไม่ใช่เงิน 20 ล้านบาทของเทศบาลอย่างเดียว เป็นเงิน
สนับสนุนมาอีก 25 ล้านบาทในการดําเนินการ น่ีก็ขอชี้แจง ส่วนโครงการต่างๆ จริงๆ แล้ว ผมอยากจะ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลารวดเร็วท่ีอยู่ในวาระ ภารกิจหน้าท่ีท้ังหมดต้องมีความรอบคอบ ไม่ใช่ว่า
อยากจะทําอะไรก็ทํา และท่ีสําคัญท่ีสุด ผมเป็นคนชอบทําอะไรตามระเบียบกฎหมาย ผมเป็นคนไม่ด้ือรั้นครับ 
อะไรท่ีไม่เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมาย ผมก็ว่าให้เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมาย ไม่ว่าใครเป็นใครผมก็ไม่ได้
สนใจ เพราะฉะน้ันต้องอยู่ภายใต้ข้อระเบียบกฎหมาย เช่นเดียวกับโครงการต่างๆ อะไรท่ีเป็นไปตามข้อระเบียบ
กฎหมาย พนักงานเทศบาล คนข้างเคียงไม่ได้รับความเดือดร้อน ถ้าได้รับความเดือดร้อน ผมไม่เห็นด้วย 
เพราะฉะน้ัน ทุกคนต้องดําเนินการตามข้อระเบียบกฎหมายให้ถูกต้อง เพราะฉะน้ันใครจะอยู่เหนือข้อกฎหมาย
ไม่ได้ โครงการต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน ต้องหาข้อระเบียบกฎหมายมารองรับ เพ่ือท่ีจะนําเสนอเข้าสู่สภาต่อไป 
ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ี
เคารพฯ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อยากถามท่านนายกฯว่า ท่ีบอก
ว่าได้งบประมาณมาอีก 25 ล้านบาท ทําโครงการอาคารอเนกประสงค์หรือว่าทําอีกอาคารหน่ึงท่ีเป็นอาคาร
แสดงสินค้า OTOP ท่ีท่านพูดถึงเม่ือสักครู่ คนละโครงการหรือว่าโครงการเดียวกัน ขอท่านนายกฯ ตอบด้วยค่ะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
เป็น 2 อาคารครับ ของเราต่างหาก แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีหน่ึง เป็นของ Hall ขนาดใหญ่ ของเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวนเงิน 20 ล้านบาท อีกส่วนหน่ึงเป็นศูนย์บริการนักท่องเท่ียวและศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP ของ
พ่ีน้องประชาชนชาวลําปางอีกอาคารหน่ึง แยก 2 ส่วน พร้อมท้ังห้องนํ้า พร้อมท้ังรั้วรอบขอบชิด ปรับภูมิทัศน์
ท้ังหมดอยู่ในวงเงิน 25 ล้านบาท  ขอบคุณมากครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
ครับ  เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพฯ 
กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ความจริงผมก็มีอะไรหลายเรื่องท่ีจะ
สอบถามท่านนายกฯ ครับ  พอดีท่านนายกฯ ไม่อยู่ ก็ไม่เป็นไร ก็คงจะมีผู้แทนรับฟังและอาจจะตอบคําถามตรง
น้ีได้ ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตสื่อคําแถลงนโยบายของท่านนายกฯ มาประกอบการอภิปรายสักหน่อย
ครับ (ประธานอนุญาต) เพราะคําแถลงของท่านต้ังแต่เม่ือครั้งรับตําแหน่งเม่ือปี 2556 ท่านสมาชิกหรือฝ่าย
บริหารก็อาจจะลืมไปบ้างแล้ว สิ่งท่ีท่านแถลงไว้ ผมก็อยากจะพูดสัก 2-3 นโยบายท่ีท่านเคยแถลงไว้ คือ 
นโยบายด้านบริหารงาน ผมขอรวบรัดตัดตอน เพราะว่าถ้าจะอ่านท้ังเล่มคงต้องใช้เวลานาน ผมจะเลือกเอา
เฉพาะนโยบายท่ีสําคัญ ผมขออนุญาตเลือกนโยบายข้อท่ี 1 นโยบายด้านการบริหารงาน ประชาชนต้องได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ปราศจากการคอรัปชั่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการติดต่องานกับเทศบาล การ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต้องเป็นความร่วมมือหลายฝ่ายเท่าเทียมกัน ประชาชนฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา 
ประชาชนจะได้รับความเคารพในสิทธิและเสรีภาพท่ีกฎหมายคุ้มครองไว้ นโยบายน้ีดูแล้วก็น่าจะสมจริง
เพราะว่า ฝ่ายบริหารคงไม่มีอะไรแอบแฝงในเรื่องการบริหารจัดการในเทศบาล คงจะไม่มีในเรื่องการทุจริตใน
งาน นโยบายด้านท่ีสอง จัดให้มีสภาท่ีปรึกษาพัฒนาเมือง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ข้อน้ี
ลองพิจารณาดูดีๆ นะครับ มีทุกภาคส่วนของสังคม จะประสานงานและร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
ปรับปรุงสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ดินในถนนสายหลักๆ จะประสานงานขอรับเงินอุดหนุนคืนสภาพ
แม่นํ้าวัง เรื่องแม่นํ้าวังก็เหมือนกัน ท่านสมาชิกสภาก็เห็นอยู่นะครับ  ปีท่ีผ่านมาผมก็เห็นมีการแก้ไขและ
ดําเนินการอยู่ 2 ครั้ง แต่ ณ วันน้ีคิดดูเถอะครับ นํ้าก็ไหลไม่ได้แล้ว ผักตบชวา หรืออะไรเต็มไปหมด และ
โครงการดําเนินงานท่ีผมสังเกตเห็นมีหนังสือเชิญมา เริ่มดําเนินการต้ังแต่ 8 โมงครึ่ง  ถึงบ่ายสี่โมงครึ่ง จากการ
ท่ีผมไปร่วม และไม่ได้ไปร่วม สังเกตดูบ่ายโมงหมดแล้ว ไม่มีเจ้าหน้าท่ีแล้ว แจกข้าวกล่องเสร็จ จบ แล้วจะแก้ไข
ได้อย่างไรครับท่านประธาน นําเงินภาษีชาวบ้านมาแก้ปัญหา ในโครงการเต็มวัน แต่ทําแค่ครึ่งวัน  ไม่ใช่ครั้ง
สองครั้งนะครับท่านประธาน ผมไปร่วมผมก็ชอบเก็บภาพมาด้วย อันน้ีเพ่ือนสมาชิก ถ้ามีข้อมูลอะไรเพ่ิมเติมก็
สามารถช่วยอภิปรายด้วยนะครับ เรื่องการบริหารจัดการเรื่องแม่นํ้าวัง เพราะ ณ วันน้ี ขนาดหน้าฝนแม่นํ้าวัง
เราก็เป็นแบบน้ี จะมีทางแก้ไขอะไรอย่างไร ก็ขอช่วยกันคิดเพ่ือจะให้ทางฝ่ายบริหารดําเนินการได้ลุล่วง แต่วันน้ี
ยังไม่ประสบผลสําเร็จ ข้อท่ีสาม ขอข้ามไปข้อท่ีสี่เลยนะครับท่านประธาน เพราะข้อท่ีสามทางฝ่ายบริหารได้
ตอบไปแล้ว เรื่องปรับปรุงตลาดเทศบาล 4 ตรงข้ามบ๊ิกซี ผมขอไปข้อท่ีสี่ นโยบายด้านการศึกษา ท่านแถลงไว้
ว่า โรงเรียนเทศบาลจะต้องรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลก่อนเด็กนักเรียนนอกเขตเทศบาล นักเรียนในเขต
เทศบาลท่ีเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาลจะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาจากเทศบาลหรือโรงเรียนเทศบาลคนละ 
1,000 บาทต่อปี  ประโยคนี้เป็นคําแถลงนโยบายของท่านนายกเมื่อมารับตําแหน่งใหม่  ไม่รู้ว่าเพื่อนสมาชิก
จําได้ไหมครับ  และจะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและขยายโอกาสการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จะมีการจัดต้ังคณะกรรมการสํารวจเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาล ซ่ึง
ประสบปัญหาเดินทางจากบ้านไปกลับโรงเรียนเพ่ือจัดยานพาหนะ ทําการรับส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาลใน
กลุ่มดังกล่าวฟรี ก็เป็นเวลาล่วงเลยมาแล้ว 2 ปีแล้วครับ เข้าปีท่ี 3 แล้วครับท่านประธาน ท่านบอกว่า นโยบาย
ของท่านจะดําเนินการทันทีจากโบชัวร์การหาเสียงของท่าน  ผมก็มาดูในเทศบัญญัติงบประมาณก็ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ แล้วจะดําเนินการเม่ือไหร่ครับ เรื่องทุนการศึกษา แม้กระท่ังเด็กในเขตเทศบาลท่ีท่านเคยพูดถึง 
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ต้องได้ทุกคน ลูกหลานผมก็เรียนโรงเรียนเทศบาลนะครับ ไปถามเรื่องน้ีกับครู ครูบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยว่ามี
นโยบายน้ี และฝ่ายบริหารบอกมีนโยบายน้ีท่ีจะทําให้เด็กนักเรียนทุกคนได้ทุนการศึกษา 1,000 บาท ไม่รู้ท่าน
จะได้ทําเม่ือไหร่ครับ หรือว่าจะถัดไปอีกสมัยหน่ึงหรือครับ เรื่องรถรับส่งนักเรียนก็เหมือนกันครับท่านประธาน 
ทุกวันน้ีเศรษฐกิจบ้านเมืองเราก็ทํามาหากินยาก เช้ามาเด็กก็ต้องขอเงินพ่อแม่ 50 บาท 100 บาทไปโรงเรียน
อย่างน้อยก็ค่ารถ 20-30 บาทแล้วครับ  แล้วเมื่อไหร่นโยบายรถรับส่งนักเรียนฟรีของท่านจะสําเร็จครับ ผม
จําไม่ได้ครับท่านประธาน ท่านเคยบอกว่ามีผู้เสนอท่ีจะบริจาครถให้แล้วเพ่ือท่ีจะเอามารับส่งนักเรียนฟรี  แต่ 
ณ วันน้ีก็ยังไม่เห็นร่องรอยอะไรเลยครับ แล้วจะเป็นจริงได้หรือไม่ครับ ผมเป็นตัวแทนประชาชนครับท่าน
ประธาน ในเม่ือสัญญาไว้แล้วว่าจะติดตามให้ท่ีนายกเคยบอกไว้ว่าจะทําให้โดยฉับพลันทันที ผมก็ตามมาหลาย
รอบแล้วครับ  แต่ก็ไม่สัมฤทธิ์ผลสักที  ในแผนพัฒนาผมก็ไม่เห็นมีบรรจุไว้ด้วยว่าจะเอาโครงการน้ีเข้าไป  ใน
เทศบัญญัติน้ีก็ไม่เห็นต้ังงบประมาณจะซ้ือรถไว้ส่งนักเรียน ก็ไม่มีนะครับ อันน้ีขอความกรุณาท่านนายกช่วย
ตอบด้วยนะครับ จะได้เป็นลายลักษณ์อักษรบันทึกไว้ ผมจะได้เอาไปให้ชาวบ้านว่าเพราะเหตุใด รถรับส่ง
นักเรียนก็เหมือนกันครับ ชาวบ้านเขาเรียกร้องมาเหลือเกิน เม่ือไหร่จะเป็นจริง จะได้มีเงินกินขนม 20-30 บาท
ต่อวัน ทุกวันน้ีต้องเอาไปเสียค่ารถ เม่ือไหร่นโยบายของท่านนายกฯ กิตติภูมิฯ ท่ีหาเสียงเม่ือไหร่จะสัมฤทธิ์ผล
ครับ ช่วยตอบด้วยครับ จะได้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ แล้วนโยบายด้านท่ีห้า นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ท่านนายกฯ  แถลงไว้ว่าจะจัดต้ังหรือส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยใน
ชุมชนทุกชุมชน ถนนตรอกซอยจะให้มีแสงสว่างสาธารณะ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือลาดยางแอสฟัลติกค์
พร้อมท่อระบายนํ้าทุกแยกทุกเส้นในหมู่บ้าน ในเทศบัญญัติน้ีผมก็ไม่ได้เห็นต้ังงบประมาณตรงน้ีไว้นะครับ 
แม้กระท่ังคนในชุมชนผมเองก็เคยบอกไว้ว่า ถ้านายกฯ กิตติภูมิฯ ได้เป็นนายกฯ ผมคงจะมีงานทําแล้ว เพราะ
เขาจะจ้างผมไว้เป็นยามท่ีเทศบาลประจําชุมชน ณ วันน้ีเขายังถามผมอยู่นะครับว่าโครงการน้ีไปถึงไหนแล้ว 
เม่ือไหร่จะจัดต้ัง ผมก็แก่ลงไปทุกวันๆ เด๋ียวก็ไม่ตอบสนองนโยบายตรงน้ีนะ เม่ืออาทิตย์ท่ีแล้วบ้านผมก็มีผู้ลัก
เล็กขโมยน้อยไปงัดแงะท่ีบ้าน ผมก็เลยบอกเขาว่า ไปถามนายกฯสิ เขาจะมียามประจําชุมชนอยู่แล้ว แต่น่ี 2 ปี
แล้วครับท่านประธาน ต้องขอโทษเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน ผมอาจจะพูดอะไรยาวไปสักหน่อย แต่ก็เป็นอย่างน้ัน
จริงๆ ครับท่านประธาน นโยบายของท่านไม่บรรลุผลเลยสักอย่าง พูดกันง่ายๆ ต้ังแต่ท่ีท่านนายกฯเข้ามาน้ี 
นโยบายของท่านท่ีท่านพูดไว้ ทําอะไรสําเร็จลุล่วงไปได้บ้าง เพราะว่าท่านเน้นถึงงบประมาณของเทศบาล แต่ท่ี
เห็นเป็นรูปธรรมก็คือ รถขนศพ อันน้ันก็ไม่ใช่เงินของเทศบาลอีกน่ันแหละ อันน้ันต้องขอชื่นชมในความสามารถ
ท่ีไปดึงงบจากท่ีอ่ืนมาทําตรงน้ี และคิดว่าคงจะไม่ไปเบียดเบียนเงินของใครมาทําตรงน้ันนะครับ และข้อท่ีหก 
นโยบายด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน จะจัดให้มีการตรวจสุขภาพของประชาชนทุกครัวเรือนอย่างน้อยปี
ละหน่ึงครั้ง มีหรือไม่ครับ ไม่มีครับ ผมก็อยู่จุดน้ีมาต้ัง 6 – 7 ปี ผมไม่เห็นมีโครงการน้ีเกิดมาเลย จะสร้าง
โรงพยาบาลให้ครบ 4 ศูนย์ ณ วันน้ีครบหรือยังครับ ในเทศบัญญัติในปีน้ีท่ีจะต้ังโรงพยาบาลอยู่หน้าไหนครับ 
ผมก็ยังไม่เห็น สมาชิกท่านใดเห็นแล้วแจ้งด้วยนะครับ แต่ผมก็ตรวจดูหลายรอบแล้ว ก็ไม่เห็นมีนะครับเพ่ือจะ
ต้ังงบประมาณสร้างโรงพยาบาลไว้ ถ้าสร้างได้เป็นการดีครับท่านประธาน ประชาชนทุกวันน้ีเครียด เงินทองไม่
มี โดนหลอก โดนโกหก คนเราถ้าทําอะไรมีความซ่ือตรงต่อกัน พูดจาอะไรรับผิดชอบ ก็จะไม่เครียด ทุกวันน้ี
เครียดครับท่านประธาน โดนโกหกซํ้าแล้วซํ้าเล่า ซับซ้อน นโยบายข้อท่ีเจ็ด นโยบายด้านความเข้มแข็งของ
ชุมชน อันน้ียิ่งไปใหญ่ จัดทําหรือแก้ไขระเบียบให้ประธานชุมชนจัดการเลือกต้ังสี่ปี ของเขาสองปีน่ี ท่านมาแก้
เป็นสี่ปี ผมก็ว่าดีนะครับ ประหยัดงบประมาณ ประหยัดภาษีของชาวบ้านท่ีจะมาเลือกต้ังกันบ่อยๆ อันน้ีเห็น
ด้วยครับ อันน้ีสิครับเขาถามหากันหลายท่านแล้ว จะจัดให้หรือสนับสนุนให้ชุมชนมีอาคารท่ีทําการชุมชนของ
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ตนเอง จะดําเนินการขออนุมัติงบประมาณเพ่ืออุดหนุนให้ชุมชนบริหารจัดการขยะในชุมชนปีละห้าหม่ืนบาท ท่ี
ทําการชุมชนทุกชุมชน 2 ปีมาแล้วเข้าปีท่ี 3 แล้วยังไม่มีวี่แววท่ีจะทําเลย เข้าข่ายโกหกหรือไม่ครับ ใน
ปีงบประมาณก็ไม่ได้ต้ังไว้ จะสร้างปีหน้าก็สร้างไม่ได้ เพราะงบประมาณไม่ได้ต้ังไว้ โครงการก็ไม่เห็นมี โกหก
ยาวครับท่านประธาน เรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชนห้าหม่ืนบาท ซับซ้อน เพราะทุกวันน้ีเทศบาลมี
เอกชนบริหารจัดการอยู่แล้ว แต่ดูแล้วในเทศบัญญัติงบประมาณน้ีก็ไม่ได้สร้าง โกหกอีกแล้วครับท่านประธาน 
ถึงจะมีเอกชนมาบริหารจัดการในชุมชนทุกชุมชนก็จริง แต่ว่าก็ยังมีการตกค้างนะครับ ถ้าเป็นไปได้ ถ้าท่าน
อยากจะให้โครงการของท่านหรือนโยบายของท่านสําเร็จ ทําสิครับ ชุมชนท่ีเขาพร้อมท่ีจะทําก็มี จะได้แก้ไข
ปัญหาขยะตกค้างในชุมชน คําแถลงของท่านเม่ือ 2 ปีท่ีแล้วจะได้หดหายไป และอีกข้อหน่ึงอุดหนุนงบประมาณ
ให้ชุมชนดําเนินการโครงการชุมชนท่ีไม่ซับซ้อนกับเทศบาล ชุมชนขนาดใหญ่ปีละ 2 แสนบาท ชุมชนขนาด
กลาง 1.5 แสนบาท ชุมชนขนาดเล็ก 1 แสนบาท ปลายตุลาคมโอนให้ทันทีครับท่านประธาน ในแผ่นพับหา
เสียงของท่านโอนให้ทันที ผมคิดว่าคะแนนท่ีท่านนายกได้มาจากการไปหาเสียงหรือนโยบายของท่าน เขาอยาก
ได้ตรงน้ีเขาถึงได้เอาคะแนนให้ท่าน เขาให้ท่านมาแล้ว แต่ท่านไม่ทํา ทําไม่ได้ เข้าข่ายโกหกหลอกลวงเลยนะ
ครับ ผมเองเป็นผู้ค้าทําธุรกิจเล็กๆ แต่มีความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า ผมพูดอะไรไปแล้ว ผมทําอะไรไปแล้ว ทําผิดแล้ว
ต้องรับผิดชอบคําพูดของผม ผมดําเนินการธุรกิจมา 30 กว่าปี อยู่ได้โดยไม่มีใครมาด่าอะไร แต่น่ีท่านเป็นฝ่าย
บริหาร พูดจาไปแล้วรับผิดชอบตรงน้ีหรือไม่ รับผิดชอบด้วยครับ ผู้สูงอายุก็เหมือนกันอุดหนุนงบประมาณใน
กิจกรรมผู้สูงอายุกลุ่มละ 3,000 บาทต่อเดือน และเพ่ิมมากข้ึนตามจํานวนสมาชิกหัวละ 50 บาท ผมไม่เข้าใจ
คําว่า และเพ่ิมมากข้ึนตามจํานวนสมาชิกอีกคนละ 50 บาท สมมุติว่าสมาชิกผู้สูงอายุมี 50 คน เขามากัน 55 คน 
ท่านเพ่ิมให้อีกเกิน 3,000 บาทใช่หรือไม่ครับ แต่ท้ังน้ีท้ังน้ัน โครงการน้ีไม่ได้เกิด หายเงียบ ชุมชนเขาก็ถามหา 
ประธานชุมชนสูงอายุเขาก็ถามหา คนไทยเราแปลกอยู่อย่างครับ ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครกล้าแสดงออก ท่าน
นายกอาจจะคิดในใจว่า มาอยู่ตรงน้ีก็ไม่มีใครถามหา คนไทยเราก็แปลกอยู่อย่างครับ ให้ถามโดยตรงก็จะไม่ถาม 
จะฝากคนนู้นฝากคนน้ี ผมก็โดนฝากอยู่บ่อยๆ ครับท่านประธาน นโยบายของท่านท่ีท่านพูดมาทุกเรื่องเลย เขา
ก็ถามอยู่ ผมก็บอกว่า ไปถามนายกเองสิ เขาก็ตอบผมว่า ท่านเป็นตัวแทนของประชาชนชาวบ้าน ในเม่ือคุณ
อาสามาเป็นตัวแทนคุณก็ถามให้หน่อยสิ วันน้ีผมถามแล้วนะครับ ท่านนายกฯ ตอบด้วย ผมจะได้ขออนุญาต
การบันทึกการประชุมสภาในวันน้ี เอาไปให้ดูเลยว่าท่านนายกฯ ตอบอย่างน้ี และอีกข้อหน่ึงนะครับ ประเด็น
สุดท้าย ท่านนายกฯ แถลงไว้ว่า  จะเห็นได้ว่าทุกนโยบายการบริหารงานเทศบาลนครลําปางช่วงระยะเวลาสี่ปี
ในตําแหน่งนายกเทศมนตรีนครลําปางของกระผม ล้วนเป็นประโยชน์สุขของท้องถ่ินเทศบาลนครลําปางท้ังสิ้น 
ซ่ึงกระผมมีความม่ันใจนโยบายของกระผม จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนจากประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน  เพราะท่านท้ังหลายและกระผมต่างเป็นผู้แทนของ
ปวงชน ในเขตเทศบาลนครลําปางซ่ึงมีพันธะท่ีจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคงย่ังยืน
ของท้องถ่ินและประโยชน์สุขของประชาชนในเทศบาลนครลําปาง อันน้ีเป็นคําแถลงของท่านนายกฯ นะครับ
ท่านประธาน กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีร่วมรับฟังคําแถลงนโยบายบริหารงานเทศบาลนครลําปางของ
กระผมในครั้งน้ี ขอกราบขอบพระคุณประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางทุกท่านท่ีกรุณามอบหมายให้ความ
ไว้วางใจกระผมในการปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีนครลําปาง กระผมขอให้คําม่ันสัญญาว่า กระผมจะไม่ทําให้
ผิดหวังในการตัดสินใจในครั้งน้ี ผิดหวังนโยบายมา 2 ปีแล้วครับ ทําทันที ผมขออนุญาตชูแผ่นพับของท่าน
นายกฯ ด้วยนะครับ (ประธานอนุญาต) อาจจะขาดไปหน่อยครับท่านประธาน เพราะว่าใครมาถามอะไร ผมก็
เอานโยบายน้ีให้เขาดูบ่อยมาก จนขาดหมดแล้ว ถ้าเก็บไว้ดี เท่ากับไม่มีคนขอดูใช่ม้ัยครับท่านประธาน แต่น่ี
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ขาดสี่แฉกเลยครับ เพราะดูบ่อย เขามาอ่านดูแล้ว ไม่เห็นทําอะไรเลย เขาว่าอย่างน้ัน ยกศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 
ยกไปไว้ตรงไหนครับ แม้กระท่ังเด็กชั้นประถมมาเห็นแล้ว จะทําได้หรือครับ เขาพูดอย่างน้ี เด็กประถมนะครับ 
แต่คําแถลงของนายกฯ บอกว่าทําได้ แต่ผมไม่เห็นทําสักทีครับ 2 ปีมาแล้ว และมีอีกเรื่องหน่ึงครับ ประชุมมา
หลายๆ ครั้ง ต้ังแต่เช้ามาก็เหมือนกัน ผมสังเกตเห็นบ่อยครั้งมากเลยครับ นายกฯ จะพูดบ่อยครั้งมากเลยครับ 
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ฟังแล้วสมาชิกสภามีเกียรติจริงๆ ครับท่านประธาน 
ผมฟังแล้วยังนึกในใจว่า สมาชิกสภาทุกท่านน่ีมีเกียรติจริงๆ ไม่รู้ว่าท่านนายกฯ ไปพูดกับท่ีชุมชนหรือว่าไป
พบปะประชาชนได้พูดคําน้ีหรือเปล่าว่า สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน อย่างน้ีหรือเปล่าครับ อย่างท่ีผม
ทราบๆมา ท่ีชาวบ้านมาพูด คําพูดคําน้ีจะเป็นจริงหรือเท็จผมก็ไม่ทราบได้ เขาพูดมาลอยๆ มีแต่นายกบอกว่า 
โครงการทุกโครงการท่ีผมเสนอจะให้พ่ีน้อง สท.พวกน้ีตัดหมด ผมทําไม่ได้ครับ เพราะฉะน้ันไปต่อว่ามันเอง 
คําพูดน้ีไม่รู้จริงหรือเท็จ ผมไม่รู้นะครับ ผมก็แค่ฟังอย่างเดียว พูดมาอย่างน้ี ผมก็เอามาเล่ากล่าวกัน เพราะ
ขัดแย้งกับท่ีท่านพูดในสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ แต่ในท่ีชุมชนว่า ไอ้สมาชิกฯ ขัดแย้งกันนะครับ โครงการทุก
โครงการท่ีผมเสนอ สมาชิกมันตัดหมด สมัยหน้าไม่ต้องไปเลือกมัน  จริงๆ นะครับเขาบอกกับผมอย่างน้ีจริงๆ 
ผมขอฝากให้นายกฯ ตอบตรงน้ีด้วยว่าคําพูดน้ีเป็นจริงหรือเท็จอย่างไร ผมก็อยากรู้ว่าเป็นจริงหรือเท็จ ผมก็จํา
ไม่ได้ว่า คําพูดน้ีใครมาพูดกับผม เพราะหลายคนมากๆ ท่ีพูดอย่างน้ี สมาชิกพวกน้ีคราวหน้าไม่ต้องไปเลือกมัน 
แม้กระท่ังการประชุมแต่ละครั้งท่ีชุมนุมชน ก็จะพูดถึงเรื่องตรงน้ีบ่อยๆ ผมก็มีแค่น้ีก่อนครับ อาจจะรบกวน
เพ่ือนสมาชิกท่ีจะอภิปราย ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ เชิญ 
นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์ 

 

นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธาน
ครับวันน้ีเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 ในวาระท่ี 1 ผมก็มีข้อสงสัย
เก่ียวกับร่างงบประมาณท่ีฝ่ายบริหารเสนอเข้ามา มีอยู่ 2 เรื่องท่ีผมยังสงสัยอยู่ อยากจะเรียนถามฝ่ายบริหาร
เรื่องหน่ึง  ท่านนายกก็ตอบไปแล้ว คือเรื่องก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตลาดเทศบาล 4 หน้าบ๊ิกซี 
งบประมาณ 20 ล้านบาท ผมก็มีอีกเรื่องท่ีจะถามคือ โครงการเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดิน  งบประมาณ 31 ล้านบาท 
งบประมาณท่ีเราต้ังไว้ เป็นภารกิจหลักท่ีเราต้องทําหรือไม่ครับ ผมอยากจะถามว่าเทศบาลมีหน้าท่ีหรือเป็น
ภารกิจหลักของเราหรือไม่ อย่างไฟฟ้าหรือองค์การโทรศัพท์ท่ีเขาทํา พอเขาทําเสร็จ เขามีรายได้กลับมา แต่
ของเราเป็นเทศบาลท่ีให้บริการสาธารณะ ไม่มีผลกําไรในตัวน้ี ผมอยากถามว่าเป็นภารกิจของเราหรือไม่ท่ีเรา
ต้องทํา และเป็นภารกิจเร่งด่วนหรือไม่ท่ีต้องทํา และอีกอย่างหน่ึง ผมมีข้อเปรียบเทียบอย่างโครงการของท่าน
ทุกโครงการ ผมว่าท่านก็คงจะกลั่นกรองอย่างดี ว่าเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเขตเทศบาลนครลําปาง ผม
ก็ดูว่า บางโครงการก็ยังไม่สมควรท่ีจะทํา คือ ยังไม่เดือดร้อนพอครับ ผมจะยกตัวอย่าง ผมอยู่ในเขต 4 หมู่บ้าน
วังทอง ซอยตรงอู่ทองการ์เด้นท์ คือ หมู่บ้านศรีหมวดเกล้า งบประมาณอยู่ในแผนปี 2558 และเป็นงบประมาณ
ทําท่อ ชาวบ้านในซอยนั้นเดือดร้อนมากครับ  นํ้าวนอยู่ออกไปไหนไม่ได้ครับ  เราจะต้องทําท่อให้เขาตั้งแต่
ปากทางเข้าซอยตรงอู่ทองการ์เด้นท์ มาถึงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต้องทําท่อให้เขา เขาเดือดร้อนมาก เขาเคย
ร้องเรียนในหนังสือพิมพ์ ถ้าท่านผู้บริหารอยากจะทราบมาขอดูท่ีผมได้ ถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาคงไม่ไปร้องเรียน
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ในหนังสือพิมพ์หรอกครับ ถนนบางท่ีหรือโครงการของฝ่ายบริหารบางท่ีก็จําเป็นไปทุกอย่าง แต่โครงการน้ีอยู่ใน
แผน เรามีลําดับหรือไม่ว่า โครงการไหนเร่งด่วน หรือไม่เร่งด่วน อันไหนเดือดร้อน อันไหนไม่เดือดร้อน ผมขอ
เปรียบเทียบนะครับ สมมุติว่าเรามีเงินอยู่ 200 บาท กับการท่ีเราหิวข้าว การท่ีเราจะกินข้าว หรือดูภาพยนตร์ 
อันไหนสําคัญกว่ากันครับท่านประธาน น่ีเขาเดือดร้อนจริงๆ นํ้าไม่มีท่ีออก เขาเดือดร้อนมาก และโครงการอ่ืน
ท่ีพอจะแก้ไขได้ ท่านก็ไม่เอาเข้ามาในงบประมาณรายจ่ายปี 2559 ท้ังๆ ท่ีอยู่ในแผนปี 2558 ทําได้อยู่แล้ว เงิน
ก็เหลือเยอะแยะ ท่านทํางบประมาณปี 2558 เงินยังเหลืออีก 20 กว่าล้าน ท่านบริหารงานอย่างไรครับ ผม
อยากจะทราบ การบริหารงานเราต้องอัดเม็ดเงินเข้าไปในส่วนของเทศบาล เพ่ือเงินจะได้หมุนเวียน จะได้สะพัด 
น่ีท่านทําโครงการแต่ละอย่างเงินเหลือบานเลยครับ ทําไม่ได้ก็ไปเป็นเงินสะสม ชาวบ้านก็เดือดร้อน ผมไม่มี
เจตนาท่ีกลั่นแกล้งผู้ใด หรืออภิปรายในทางท่ีไม่ดี ชาวบ้านเดือดร้อน ผมก็อยากให้ทางฝ่ายบริหารคํานึงถึงตัวน้ี
ด้วย ท่ีมีอยู่ในแผนปี 2558 แล้ว ผมยกตัวอย่างถนนบางท่ี ไม่ยกตัวอย่างดีกว่าครับ เพราะมีอยู่ในโครงการของ
ท่านแล้ว ท่านก็ต้องบอกว่าเดือดร้อนกันหมด ผมดูบางท่ีไม่เดือดร้อน ถนนบางท่ียังใช้ได้อยู่อีกสักปีหน่ึง ปีหน้า
ทําได้หรือไม่ เช่นท่ีซอยตรงข้ามอู่ทองการ์เด้นท์น้ี เขาเดือดร้อนนํ้าไปไหนไม่ได้ ฝนตกทีเขาเดือดร้อนมา ผมก็
ฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ี
เคารพ ดิฉัน  นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อเน่ืองจากท่ีได้อภิปรายเม่ือสักครู่ 
ท่ีท่านนายกบอกว่า คนละอาคารกัน ระหว่างอาคารอเนกประสงค์ งบ 20 ล้านบาท กับอาคารท่ีจะได้งบมาจาก
ท่องเท่ียวและกีฬาอีก 25 ล้านบาท อยากจะขอดู master plan ว่า วางอาคารอย่างไรในท่ีดิน 9 ไร่น้ี เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภาค่ะ   

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
จริงๆ ในส่วนของ 20 ล้านของเราได้ plan ออกไปอย่างน้ีแล้ว แต่ข้อสรุปในเงิน 25 ล้านบาทของกรมส่งเสริม
การท่องเท่ียวและกีฬาจะต้องมีการประชุมในการพิจารณาโครงสร้างและแบบแปลนอีกครั้งหน่ึง รวมถึงห้องนํ้า 
เพราะท่าน สท. ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่าน สท.สมบูรณ์ เป็นห่วง เพราะเรื่องห้องนํ้าสําคัญท่ีสุด เอาไปอยู่ในงบ 
25 ล้านบาท และการท่องเท่ียวเป็นผู้ออกแบบท้ังหมด ของเราเฉพาะตัวอาคาร 20 ล้านบาท  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพฯ 
กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอยากจะขออนุญาตเพ่ิมเติมในเรื่องของ
อาคารอเนกประสงค์ มูลค่า 20 ล้านบาท ผมไม่เห็นด้วยกับโครงการน้ี เน่ืองจาก 2 ประเด็นสําคัญ คือ 1. การท่ี
เราเอาอาคารขนาดท่ีไม่เล็กไม่ใหญ่ไปลงในพ้ืนท่ีแปลงงาม ทําให้มูลค่าของท่ีดินลดลง และทําให้ศักยภาพลดลง
ไปด้วย เราต้องคํานึงถึงว่าในย่านน้ันท่ีดินละแวกใกล้เคียงหลายๆ แห่ง เป็นย่านธุรกิจท้ังน้ัน เขาทําเป็นย่าน
พาณิชย์ ท่านก็เห็นอยู่ มีท้ังห้างค้าปลีกขนาดใหญ่หลายๆ เจ้ามาลง นอกจากน้ียังมีโชว์รูมรถยนต์ใหญ่อยู่เจ้า
หน่ึง เพราะฉะน้ันการท่ีท่านนายกจะนําอาคารอเนกประสงค์ ซ่ึงผมดูแล้วเป็นอาคารกีฬา ดูแล้วก็รูปร่างหน้าตา
ก็ไม่ได้สวยงามเท่าไหร่ พ้ืนท่ีก็ 1,500 ตารางเมตร ซ่ึงผมดูในแบบท่านนายกมีแบบในมือ ดูพร้อมกับผมนะครับ 
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สมาชิกทุกท่าน จะอยู่ในช่วงท้ายๆ ลองเปิดดูพร้อมกัน ท่ีท่านนายกบอกว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่ และสามารถ
จัดงานค้าขาย จัดงานแข่งกีฬาได้ มีอยู่ดูแบบแปลนด้านกว้างเพียง 15.83 เมตร ด้านยาว 18.88 ม. น่ีหรือครับ
อาคารขนาดใหญ่ น่ีหรือครับอาคารท่ีใช้ในการค้าขาย โชว์แสดงสินค้าหรือแข่งกีฬา ผมถึงไม่เห็นด้วยกับการท่ี
เราจะสร้างอาคารขนาดน้ี เห็นหรือยังครับ น่ีผมไม่ได้พูดเองนะครับ ในแบบเขียนไว้อยู่ เพราะฉะน้ันโครงการน้ี
ผมไม่เห็นด้วยนะครับ ความคุ้มค่าไม่มีเลย นอกจากน้ีแล้วได้ข่าวว่า มีโครงการท่ีเก่ียวข้องกับโครงการน้ีด้วยการ
ท่ีจะต้องไปยุบโรงยิมแห่งหน่ึงท่ีแถวโรงเรียนเทศบาล 4 เพ่ือท่ีจะมาสร้างตัวน้ีเป็นการชดเชย ผมเห็นแล้วว่าเป็น
การสิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุ เพราะฉะน้ันผมจึงคัดค้านโครงการน้ีนะครับ ก็ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงในตัวน้ีด้วย 
นอกจากน้ีแล้วก็ขอพูดย้อนกลับไปสักนิดหน่ึง เรื่องของไฟฟ้าลงดินก็พูดแค่นาทีเดียว ท่านนายกยืนยันแล้วนะ
ครับว่าเงิน 31 ล้านบาท ถ้าหากสภาอนุมัติไปแล้ว สามารถนําไปสู่การจัดซ้ือจัดจ้างได้ ก็ขอให้ได้จดจําไว้นะครับ 
ไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาเงินไม่พอ แล้วจะมาทําเรื่องเข้าสภาเพ่ือท่ีจะขอเงิน ตรงน้ีผมคิดว่า ท่านนายกคงไม่ลืมนะ
ครับว่า ท่านรับปากแล้วว่าเงินพอนะครับ  แค่นี้ก่อนครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ฝ่ายบริหารมีอะไรจะชี้แจงหรือไม่  ไม่มี
นะครับ  เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ
ฯ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เม่ือสักครู่ผมถามถึงเรื่องนโยบาย ถึง
เรื่องคําแถลงของนายก ตอนท่ีท่านออกไป แต่ท่านออกไปสักครู่ท่านก็เข้ามา ผมอยากให้ท่านตอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรว่าโครงการท่ีไปสัญญากับทางชุมชนไว้เรื่องนโยบายของท่านแต่ละเรื่อง ให้ตอบเป็นลายลักษณ์
อักษรด้วยครับว่าจะทําเม่ือไหร่  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ เชิญ 
พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 

พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพฯ 
กระผม พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมรู้สึกดีใจท่ีทางคณะผู้บริหารจะทําการ
ก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระบบไฟฟ้าแบบเคเบิลใต้ดินตามท่ีท่านนายกฯ ได้เคยหาเสียงกับ
พ่ีน้องประชาชนไว้ ก่อนการเลือกต้ัง  ผมเห็นด้วยครับท่ีท่านจะทําโครงการน้ี  เพราะถนนบุญวาทย์เป็นถนน
เส้นหลักของนครลําปาง คือเป็นถนนมาต้ังแต่ด้ังเดิม ฉะน้ันถนนเส้นน้ีก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดของพ่ีน้องชาว
จังหวัดลําปาง ปัจจุบันถึงแม้ว่าการค้าขายจะซบเซาไปบ้าง ก็เพราะความเจริญด้านต่างๆ ท่ีเข้ามายังนครลําปาง
ของเรา ไม่ว่าจะเป็น บ๊ิกซี โลตัส หรือเซ็นทรัล ก็ตาม ความเจริญตามเข้ามา ซ่ึงความเจริญเหล่าน้ีก็มาตามยุค
ตามสมัย แต่ถนนบุญวาทย์ของชาวจังหวัดลําปาง ก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์น่าปรับปรุงฟ้ืนฟูให้ดีข้ึน เรื่องสายไฟฟ้า
ก็ดี สายโทรศัพท์ก็ดี มันรกหูรกตาเรามานานแล้ว เอาลงใต้ดินเถอะครับท่านนายก ความสะอาดไม่รกรุงรังจะ
ช่วยให้ถนนบุญวาทย์มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นกว่าถนนสายอ่ืนๆ สําหรับระยะเวลาการดําเนินการก่อสร้างก็อาจจะ
มีปัญหาเรื่องรถสัญจรไปมาไม่ค่อยสะดวก การค้าขายคงจะซบเซาไปบ้างนะครับ ก็เป็นช่วงระยะเวลาหน่ึง
เท่าน้ันในช่วงการดําเนินงาน ทุกวันน้ีผมต้องยอมรับว่า ห้างเสรีสรรพสินค้าคนลําปางของเรา ยังคงมีลูกค้า
เหมือนเดิม ทุกอย่างข้ึนอยู่กับการบริหารจัดการแต่ละร้านแต่ละห้าง ฉะน้ันโครงการน้ีผมให้กําลังใจ ดร.กิตติภูมิ 
นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ทําระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินให้จงได้ ถ้าทําได้ก็นับว่าท่านเป็นผู้บริหาร
เทศบาลนครลําปางท่ีมีศักยภาพสูงมากท่านหน่ึง สําหรับผมเรื่องน้ีให้ผ่าน 100% ครับ ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายอีกหรือไม่
ครับ เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพฯ 
กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ต้ังแต่เช้าสมาชิกสภาหลายๆ ท่านก็ได้
อภิปรายในเรื่องของงบประมาณต่างๆ ท่ีฝ่ายบริหารได้นําเข้าสู่สภา เพ่ือพิจารณาเป็นเทศบัญญัติใช้ในการ
บริหาร ใช้ในการพัฒนาเทศบาลของเรา ก็เป็นหน้าท่ีอย่างหน่ึงของฝ่ายบริหารท่ีจะเสนอโครงการต่างๆ เข้ามา 
ซ่ึงผมก็ได้น่ังรับฟังมาต้ังแต่ต้น ก็ได้มีการจดบันทึกในข้อห่วงใย ในข้อดี ข้อเสียของโครงการต่างๆ ท่ีทางฝ่าย
บริหารเสนอเข้ามา ก็ยอมรับอย่างหน่ึงว่า น่ีคือด้านดีของฝ่ายบริหารนะครับ ทีน้ีก็มีโครงการหลายๆ โครงการท่ี
ดูแล้วมีความชัดเจน ไม่มีความเหมาะสมในเรื่องท่ีจะออกไปเป็นโครงการท่ีจะต้องจัดทําหรือจัดจ้างข้ึนมา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องท่ีได้อภิปรายไป น่ีก็เป็นตัวอย่าง คือ อาคารอเนกประสงค์ หรือ ไฟฟ้าลงใต้ดิน หรือ 
เรื่องถนนหนทางท่ีดูแล้วเห็นว่ายังดีอยู่ และมีโครงการอ่ืนท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนมากกว่า แต่เราก็ยังทําอยู่ ผม
ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกสภา ผมก็จะต้องพิจารณาด้วยความละเอียดถ่ีถ้วนอีกครั้งหน่ึง ถ้าหากอยู่คณะกรรมการ
แปรญัตติก็จะขออนุญาตใช้สิทธิตัวน้ีในการพิจารณาว่า โครงการใดท่ีเหมาะสม ท่ีนําไปสู่การปฏิบัติ โครงการ
ไหนท่ีจะต้องนําไปสู่การพิจารณาว่าควรหรือไม่ควร ซ่ึงการทําหน้าท่ีของสมาชิกสภาก็เป็นหน้าท่ีตามกฎหมาย ก็
มีหน้าท่ีในการตรวจสอบ และควบคุมการทํางาน เพราะฉะน้ันการทํางานของพวกเรา ถ้าหากว่าออกมาเป็น
ประการใด ก็ขอให้ฝ่ายบริหารเคารพในการตัดสินใจ ในการทําหน้าท่ีของเรา ซ่ึงก็คงหวังว่าผู้บริหารก็คงมีความ
เป็นสุภาพบุรุษเพียงพอ ไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ไปกล่าวให้ร้ายถึงพวกเรานะครับ ซ่ึงทําหน้าท่ีรักษา
ผลประโยชน์ของเทศบาลเช่นเดียวกันกับท่าน เพราะฉะน้ันก็ขอฝากในท่ีประชุมไว้ด้วยว่า  สภาแห่งน้ีจะได้ดูแล
งบประมาณซ่ึงเป็นเงินภาษีของพวกเราทุกคนด้วยความละเอียดถ่ีถ้วน ด้วยความเหมาะสมเพ่ือให้เงินทุกบาท
ทุกสตางค์ท่ีจะนําไปใช้ในงบประมาณประจําปี 2559 ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและอย่างสูงสุด ขอบคุณ
ครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายอีกหรือไม่
ครับ เชิญ นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ 

นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพฯ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  กระผม นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ผมน่ังฟังต้ังแต่เช้า ได้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ และได้ร่วมการอภิปรายเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณประจําปี 2559 ได้ยินท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านพันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย ได้พูดเม่ือสักครู่รู้สึก
ดีใจแทนชาวบ้าน ก่อนท่ีจะลงลึกไปก็ขอชมคณะท่านผู้บริหาร ท่านเจ้าหน้าท่ีเทศบาลท่ีได้ทุ่มเทความรู้ 
ความสามารถ เวลา แรงกายแรงใจท่ีได้ทําร่างเทศบัญญัติเล่มน้ีข้ึนมานะครับ ผมดีใจแทนชาวบ้านครับท่ี
งบประมาณปี 2559 มีโครงการใหญ่ๆ โครงการดีๆ ดีใจแทนนครลําปาง ดีใจแทนพ่ีน้อง ถนนบุญวาทย์ท้ังเส้นท่ี
จะมีโอกาสเป็นถนนตัวอย่าง เส้นหลักเส้นแรกของจังหวัดลําปางท่ีจะเอาสายไฟฟ้า สายเคเบิลลงใต้ดิน แค่น่ัง
นึกภาพผมว่า ถ้าเสร็จ ถนนเส้นน้ีสวยมากนะครับ และก็มีอาคารอเนกประสงค์ และก็มีโครงการใหญ่ๆ อีก
หลายโครงการ ก็สําหรับตัวผมเองแล้ว ผมให้ผ่านและขอชมเชยและสนับสนุนร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี 
2559 อย่างเต็มท่ี  สุดท้ายท้ายสุดน้ีผมขอชมเชยอีกครั้งหน่ึงสําหรับเจ้าหน้าท่ี คณะผู้บริหารทุกท่านท่ีนํา
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพ่ีน้องในเขตเทศบาลนครลําปาง  ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่  ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 (วาระท่ี 1) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน  

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านสมาชิกโปรดยกมือพ้ืนศีรษะนะ
ครับ  ท่านประธานขอมติในวาระท่ี 1 เรื่องรับหลักการว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบ ผมจะได้นับ และแจ้งผลต่อท่ี
ประชุมแห่งน้ีนะครับ  ยกมือสูงๆ นะครับ  เห็นชอบ 20 เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มีครับ  นอกน้ันงดออกเสียงครับ   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรับหลักการของร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 (วาระท่ี 1) จํานวน 20 เสียง 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เม่ือท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในวาระท่ี 1 
เป็นเอกฉันท์แล้ว ผมจะขอปรึกษากับสมาชิกสภาฯ ในเรื่องการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ และกําหนด
ระยะเวลาการแปรญัตติ แต่ผมจะให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงถึงข้ันตอนและระเบียบการประชุมฯ ในเรื่อง
น้ีให้ท่านสมาชิกฯ ได้ทราบโดยสังเขปก่อน เชิญท่านเลขานุการสภาฯ 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ และ 
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เม่ือ
เป็นท่ีปรากฏว่า ท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปางได้พิจารณาเห็นชอบรับหลักการงบประมาณรายจ่ายแห่งร่าง
เทศบัญญัติ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ด้วยเสียงข้างมาก  20 เสียง และนอกน้ันงดออกเสียง ผมขอ
เรียนต่อท่ีประชุมว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสาม ได้บัญญัติหลักการไว้ว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระท่ีสอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 
ตรงน้ีก็แปรความว่า เก่ียวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่สภารับหลักการแล้ว จะเข้าสู่
วาระท่ี 2 คือชั้นแปรญัตติ ซ่ึงท่ีประชุมแห่งน้ีจะต้องพิจารณาในประเด็นต่อไปว่า ในชั้นแปรญัตตินั้น สภา
แห่งนี้จะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2559 กี่คน ซึ่งตาม
ระเบียบข้อบังคับไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 7 คน และประเด็นที่สอง ซึ่งที่ประชุมแห่งนี้จะต้องนํา
ปรึกษาพิจารณาว่า เมื่อสภาแห่งนี้กําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว สมาชิกสภาท้องถิ่นคนใด
จะได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในประเด็นที่สาม ตามที่ผมได้เรียนชี้แจงแล้วครับว่า ในการพิจารณา
วาระสอง สภาแห่งนี้จะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งนี้ต้อง
กําหนดระยะเวลาไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภามีมติรับหลักการ สภาแห่งน้ีจะต้องร่วมกันพิจารณา
ว่า จะกําหนดระยะเวลาการแปรญัตติกี ่ว ัน อีกประเด็นหนึ่งที ่สภาแห่งนี ้ต้องพิจารณาคือ กําหนด
ระยะเวลาการพิจารณาคําแปร กําหนดระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการแปร ว่าจะใช้เวลากี่วัน 
ซ่ึงการเสนอข้อพิจารณาหรือการเสนอญัตติในประเด็นต่างๆ ที่ผมได้นําเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้ ที่ประชุม
แห่งนี้สามารถเสนอญัตติด้วยวาจาได้ โดยต้องมีสมาชิกสภารับรองในการเสนอญัตติไม่น้อยกว่า 2 คน 
และหลังจากน้ันก็จะมีการลงมติ เป็นลําดับๆ ไป โดยเฉพาะในประเด็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
น้ัน เราต้องยึดถือระเบียบข้อบังคับท่ีกําหนดไว้ว่า ให้ใช้วิธีการเลือกเช่นเดียวกับการเลือกรองประธานคือ
จะต้องเลือกคนท่ีหน่ึง คนท่ีสอง คนท่ีสาม คนท่ีสี่ และคนท่ีห้า เป็นคนๆ ไป ตรงน้ีผมคิดว่าท่ีประชุมคงจะ



 

 

 

- 38 -

เข้าใจในข้อชี้แจงในหลักการท่ีผมได้นําเรียนต่อท่ีประชุมแห่งน้ี ถ้าไม่มีอะไรสงสัยผมจะได้ให้ท่านประธาน
ได้นําปรึกษาในท่ีประชุม ตามหลักการท่ีผมได้ชี้แจงไปข้างต้น  ขอบคุณครับ 

   นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ  
ได้ชี้แจงให้สมาชิกฯ ได้รับทราบถึงข้ันตอนการดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ ผมจะเริ่มต้น 
ในข้ันตอนแรก การพิจารณาว่าจะต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือพิจารณางบประมาณมีจํานวนก่ีคน ผมขอ
เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ ว่ามีจํานวนก่ีคน  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอจํานวน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม นาย
สันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  จํานวน 7 คน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เม่ือไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามท่ี  
นายสันติ  เขียวอุไร เสนอ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมารายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  จํานวน 7 คน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอรายชื่อ
สมาชิกสภาฯ ท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยผมจะขอมติในท่ีประชุมฯ พิจารณาเป็นรายๆ ไป 
ผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อบุคคลท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  คนท่ี 1  เชิญ นายพิทักษ์  แสนชมภู 

นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผม  
นายพิทักษ์  แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายเกษม  ปัญญาทอง  ทําหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 คนท่ี 1  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ เม่ือไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบให้  นายเกษม  ปัญญาทอง  
ทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
คนท่ี 1 โปรดยกมือข้ึน มติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายเกษม  ปัญญาทอง ทําหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนท่ี 1 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล
ท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คนท่ี 2  เชิญ  นายจรูญ  เติงจันต๊ะ 
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นายจรูญ  เติงจันต๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  กระผม 
นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายประชัญ  บุญสูง ทําหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  คนท่ี 2 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน
อีกหรือไม่  เม่ือไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้  นายประชัญ  บุญสูง  
ทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
คนท่ี 2 โปรดยกมือข้ึน มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้  นายประชัญ  บุญสูง  ทําหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 คนท่ี 2 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล
ท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
คนท่ี 3  เชิญ  นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม 
นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ ร้อยเอกศักด์ิชัย  หงษ์ใจสี ทําหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  คนท่ี 3 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน
อีกหรือไม่ เม่ือไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ ร้อยเอกศักด์ิชัย  หงษ์ใจสี 
ทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
คนท่ี 3 โปรดยกมือข้ึน มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ ร้อยเอกศักด์ิชัย  หงษ์ใจสี ทําหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คนท่ี 3 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล
ท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คนท่ี 4  เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอ  พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  
ทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  
คนท่ี 4  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน
อีกหรือไม่ เม่ือไม่มี ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 
ทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
คนท่ี 4  โปรดยกมือข้ึน มติเสียงข้างมาก 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย ทําหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 คนท่ี 4 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล
ท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คนท่ี 5  เชิญ  นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  กระผม นาย
สันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์   ทําหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 คนท่ี 5 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน
อีกหรือไม่ เม่ือไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 
ทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
คนท่ี 5 โปรดยกมือข้ึน มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ทําหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 คนท่ี 5 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล
ท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คนท่ี 6  เชิญ  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  
กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  ทํา
หน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนท่ี 6 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน
อีกหรือไม่ เม่ือไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง ทํา
หน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คนท่ี 6 
โปรดยกมือข้ึน มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง ทําหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 คนท่ี 6 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล

ท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คนท่ี 7  เชิญ  นายสมัย  เมฆนคร 

นายสมัย  เมฆนคร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  กระผม นาย
สมัย  เมฆนคร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล   ทําหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 คนท่ี 7 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน
อีกหรือไม่ เม่ือไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 
ทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
คนท่ี 7 โปรดยกมือข้ึน มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้  นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล ทําหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 คนท่ี 7 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เป็นอันว่าสภาแห่งน้ีได้เลือกสมาชิกสภาฯ 
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จํานวน 7 ท่าน คือ  

1. นายเกษม  ปัญญาทอง    2. นายประชัญ  บุญสูง 
3. ร้อยเอกศักด์ิชัย  หงษ์ใจสี   4. พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 
5. นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์   6. นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 
7. นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังสมาชิกสภาฯ จํานวน 7 ท่าน ทําหน้า ท่ีเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ได้แก่ 

1. นายเกษม  ปัญญาทอง    2. นายประชัญ  บุญสูง 
3. ร้อยเอกศักด์ิชัย  หงษ์ใจสี   4. พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 
5. นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์   6. นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 
7. นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปผมขอท่านสมาชิกฯ ได้เสนอ
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม  นาย
สันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอให้มีระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ จํานวน 3 วัน  คือ ต้ังแต่วันท่ี 11 – 13 กันยายน  2558 ต้ังแต่เวลา 9.00-15.00 น.  ณ ห้อง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน
อีกหรือไม่ เม่ือไม่มี ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามท่ี นายสันติ  เขียวอุไร เสนอ 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ มีระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 3 วัน คือ ต้ังแต่วันท่ี 11 – 13 กันยายน 2558 ต้ังแต่เวลา 9.00-15.00 น.  
ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปคณะกรรมการแปรญัตติฯ จะใช้
ระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก่ีวัน เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 



 

 

 

- 42 -

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม นาย
สันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีจํานวน 2 วัน คือ วันท่ี 14-15 กันยายน  2558  ต้ังแต่เวลา 9.00-15.00 น.  
ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน
อีกหรือไม่ เม่ือไม่มี ขอผู้รับรองด้วย มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามท่ี นายสันติ  เขียวอุไร 
เสนอ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้มีระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติฯ ของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีจํานวน 2 วัน คือ วันท่ี 14-15 กันยายน  2558  ต้ังแต่เวลา 9.00-15.00 น.  
ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืนๆ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ จะมี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ เชิญ  นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม  นายจาตุรงค์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ตามท่ีท่ี
ประชุมสภาแห่งน้ีได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2559 
จํานวน 7 คน ตามรายชื่อท่ีทุกท่านได้ทราบแล้วน้ัน  เพ่ือให้การดําเนินงานของกิจการสภาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง ในโอกาสน้ีผมขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติท้ัง 7 ท่าน ทําการประชุมเพ่ือท่ีจะคัดเลือก
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันน้ีภายหลังการประชุมสภา
เสร็จสิ้น  ผมขอใช้โอกาสน้ีในการนัด และขอแจ้งให้คณะกรรมการท้ัง 7 ท่านได้ทราบ และอยู่ร่วมประชุมเลือก
ประธานคณะกรรมการ และเลขานุการ ต่อไป 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ จะมี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่  เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ วันน้ีในการประชุมสภา สมัย
ประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปี 2558  ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2559  ก็ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทําหน้าท่ีต่อ เพ่ือจะนัดประชุม
ในวาระ 2 – 3 ต่อไป  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภา  ประชาชน สื่อมวลชน และผู้เข้าประชุมทุกท่านท่ีเข้าร่วม
ประชุมในวันน้ี ในนามของสภาเทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี ผมขอปิดการประชุม 

 

 

 
เลิกประชุม  เวลา  15.10 น. 
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(ลงชื่อ) ....................................................................... 

(นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
 

(ลงชื่อ)..................................................................... 
(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

หมายเหตุ   
ท่ีประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3  

ครั้งท่ี 1  ประจําปี 2558  วันท่ี  11 สิงหาคม พ.ศ.2558  ในการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งท่ี 2 ประจําปี 2558  เม่ือวันท่ี 9 กันยายน  2558 

 


