
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1  ประจําป  พ.ศ. 2561 

วันพฤหัสบดีที่  16  สงิหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา  10.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

 

รายนามผูเขาประชุม 

 1. จ.ส.อ.สมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

 2. นายจาตุรงค พรหมศร สมาชกิสภาและเลขานุการ 

   สภาเทศบาลนครลําปาง 

3. นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

4. นายณัฐธนวัฒน ปญญาพันธ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 5. นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 6. นายสุบนิ ชุมตา สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

 7. นายนวพัฒน ไหวมาเจรญิ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง   

 8. นายพทิักษ แสนชมภู สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 9. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 10. นายสันต ิ เขยีวอุไร สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 11. นายนพดล  ผดุงพงษ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

12. รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

 13. นายจรญู เตงิจันตะ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 14. นางสุดารัตน บุญมี สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 15. นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 16. นายวบิูลย ฐานสิรากูล สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง   

 17. นายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง   

  18. พันตรวีชิานนท แดงสรอย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 19. นายเกษม ปญญาทอง สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 20. นายบรบิูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

ผูไมมาประชุม 

1. นายกติติ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาปวย) 
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รายนามผูเขาประชุม (ฝายบรหิาร) 

  1. นายกติตภิูมิ นามวงค นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

  2. นายสมเกยีรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

  3. นายสุรทัศน พงษนกิร รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 4. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 5. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 6. นางจันทรสม เสยีงด ี ที่ปรกึษานายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 7. นายสุทธิพันธ รัตนรังสรรค ที่ปรกึษานายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 8. นายสุคนธ อนิเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 9. นายสมภพ สุวรรณปญญา เลขานุการนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

รายนามผูเขารวมประชุม 

  1. นายอาทติย นามบุตร ปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 2. นางอนิทมาศ สมพงษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 3. นายพรีะยศ วริัตนเกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 4. นายอรรณพ สทิธวิงศ ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 5. นางสาวอุษา สมคดิ ผูอํานวยการสํานักการศกึษา 

 6. นางวรรณศรี อนิทราชา ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 7. นายพงคกร รัตนประเวศ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 8. นายสุนทร จวงพลงาม ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม 

 9. นางดวงจันทร ทองกระสัน ผูอํานวยการกองคลัง 

 10. ส.ต.ท.สวาท จําปาอูป หัวหนาสํานักปลดัเทศบาล 

 11. นายสมชาย ขันอุระ ผูจัดการสถานธนานุบาล 

 12. นายบรรยง เอื้อนจติร หัวหนาฝายปกครอง 

 13. นายมนัส ใหมคํา หัวหนาฝายบรหิารทั่วไป 

 14. ส.ต.ต.หญงิฐติริัตน คุณชมภู หัวหนาฝายสงเสรมิกจิการขนสง 

 15. นางสาววไิล วงศพรม หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

 16. นางรุงทิพย กุลโมรานนท หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวชิาการ 

 17. นางสาวนรศิรา หงสกุล รักษาการหัวหนาฝายนติกิาร 

 18. นางเบญจวรรณ จินตนพงคพันธุ หัวหนางานตรวจสอบภายใน 

 19. นางสาวฉลัทชา ปดสาพันธุ นักวชิาการพัสดุชํานาญการ 

 20. นางพัชนดิา สุวรรณจักร นักวชิาการคลังชํานาญการ 



 

 

3

 21. นางวจิติรา เตยีวตระกูล นักวชิาการคลังชํานาญการ 

 22. นางสาววรลักษณ เมธาจารย นักวชิาการคอมพวิเตอรชํานาญการ 

 23. นางสุพณิ จันทรทพิย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 24. นางเลศิลักษณ ทรัพยรุงทวผีล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 25. นางสาวฤทัยรัตน สุทธิพงศ เจาพนักงานธุรการปฏบิัติงาน 

 

 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ทานทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 

เปนการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 

บัดนี้สมาชิกสภาฯ ไดเขาประชุมครบองคประชุมแลว  ประกอบกับทางผูบริหารเทศบาลนครลําปาง 

หัวหนาสวนการงานของเทศบาลนครลําปาง  ตลอดจนผูที่สนใจไดเขารวมรับฟงการประชุม

ครั้งนี้ดวย และไดเวลาตามกําหนดนัดหมายแลว คือ เวลา 10.00 น. เนื่องจากวันนี้ประธานสภาฯ 

แจงลาปวย ในการนี้  กระผมนายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขอเรียนเชิญ จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ไดข้ึนมาปฏิบัติหนาที่

เปนประธานฯ ในทีป่ระชุมครั้งน้ี ขอเรยีนเชญิครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

ประจําป 2561 เมื่อถึงเวลานัดประชุมฯ และสมาชิกสภาฯ ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุม

นะครับ  ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตอนรับผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่มารวมรับฟงการประชุม

ในครั้งน้ีดวยความยินดียิ่ง  กอนที่จะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญทาน

เลขานุการสภาเทศบาลฯ อานประกาศฯ เรื่องเรยีกประชุมสภาฯ และหนังสือมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี

นครลําปางเปนผูอภปิรายชี้แจง  หรอืแถลงญัตตแิละตอบกระทูตอสภาเทศบาลนครลําปาง  เชญิครบั 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ 

ที ่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผมนายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กอนที่ทานประธานฯ ในที่ประชุมจะไดดําเนินการประชุมตาม

ระเบยีบวาระของการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั ้งที ่ 1 ประจําป 2561 ในวันนี้ 

กระผมมีประกาศของสภาฯ และหนังสือของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ซึ่งใชประกอบการประชุม

ในวันนี้ เพื่อเรียนแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ ดังนี้ 

 

ฯลฯ 
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     ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง  เรยีกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ประจําป  2561 

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

ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง  กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป  2561  

และสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  2562  ลงวันที่  26  กุมภาพันธ พ.ศ. 2561  ไดกําหนด

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2561  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 – 30  สิงหาคม 

2561 ดังรายละเอยีดความแจงแลวน้ัน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป  2561  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตนตั้งแตวันที่ 

1 – 30 สิงหาคม  2561 

   ประกาศ  ณ  วันที่   9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

กติต ิ จวิะสันตกิาร 

(นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

และหนังสือ 

ที่  ลป 52001/4270            สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

              ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100 

                               15  สิงหาคม  2561 

เรื่อง  มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรนีครลําปางเปนผูอภิปรายชี้แจง หรอืแถลงญัตตแิละตอบกระทู 

       ตอสภาเทศบาลนครลําปาง 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

อางถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/59  ลงวันที่ 9 สงิหาคม 2561 

ตามหนังสืออางถึง สภาเทศบาลนครลําปางไดนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1 ประจําป 2561 ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม

สภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอยีดแจงแลว นัน้ 

เพื่อใหการประชุมดังกลาว  เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม  

และอํานาจตามความในขอ 56 วรรคสอง  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม

สภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ขาพเจา นายกิตติภูมิ  นามวงค  

ตําแหนง นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ที่รับผิดชอบ
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สํานักและกอง  เปนผูอภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทูตอสภาเทศบาลนครลําปาง 

ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1. นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

2. นายสุรทัศน  พงษนกิร  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

3. นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

4. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

กติตภิูม ิ นามวงค 

(นายกิตตภิูม ิ นามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

กระผมมีขอเรื่องดังท่ีแจงใหที่ประชุมไดทราบ  จากนี้ไปขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ ไดทําหนาที่ในการ

ประชุมตอไป  ขอเรยีนเชิญครับ 

ระเบยีบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  แนะนําพนักงานเทศบาลโอนยายมาใหม คือ นายอาทติย  นามบุตร มาดํารงตําแหนง 

ปลัดเทศบาลนครลําปาง ในนามของสภาเทศบาลนครลําปาง ยนิดีตอนรับครับ    

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิทานปลัดฯ ครบั 

นายอาทิตย  นามบุตร ปลัดเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก

สภาเทศบาลนครลําปาง ผมอาทิตย นามบุตร ปลัดเทศบาลตําบลนากลาง จากเทศบาลตําบลนากลาง 

อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู โอนมาดํารงตําแหนงปลัดเทศบาลนครลําปาง ตั้งแตวันที่ 1 

สงิหาคม 2561 เปนตนไปครับ 

 ที่ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ 

 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป  2561  (วันที่ 25 พฤษภาคม  2561) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
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สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จะมีสมาชกิฯ 

ทานใดขอแกไขหรอืไม   

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ไมมีนะครับ  เมื่อไมมี  ตอไปผมจะขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะครับ 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ 2  ครัง้ที ่ 1 

ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โปรดยกมอืขึ้น 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  มติเห็นชอบรับรองรายงาน

การประชุมครบัทานประธาน  

มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ท่ี 1 ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

 

ระเบยีบวาระที่ 3 กระทูถาม 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม กอนที่จะใหสมาชิกตั้งกระทูถาม ผมขอเรียนเชิญทาน

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กรุณาชี้แจงขอกฎหมาย ใหทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

ไดรับทราบครับ เชิญครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกๆทาน กระผมในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับ

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง กระทูถาม ผมมีระเบยีบที่จะเรยีนแจง ตอทานสมาชกิที่ไดเสนอกระทูถาม ระเบียบ

วาระที่ 3 ซึ่งทัง้หมดมีหัวขอระเบียบที่ 3.1 , 3.2 , 3.3 และ 3.4 ผมจะแจงรวมในคราวเดียวกัน กระทูถาม  

ตามระเบยีบวาระที่ 3  นี้ เปนเรื่องกระทูถามทั่วไป ซึ่งกระทูถามทั่วไปนี้  ทานประธานฯ  ก็ไดบรรจุและแจง

ใหนายกเทศมนตรีฯ ไดตอบ ขณะนี้ทานนายกเทศมนตรีฯก็ไดอยูในที่ประชุมแหงน้ีแลว ในการถามกระทูนั้น 

ผูตัง้กระทูถามเพยีงคนเดยีวเทานัน้  ที่จะสามารถซกัถามได ถาหากเกิดขอสงสัย อาจจะสอบถามเพิ่มเติม

ไดอีก 3 ครั้ง แตตองไมเปนการอภิปรายฯ ผมเรียนแจงใหผูที่ตั้งกระทูถามไดรับทราบและยึดถือปฏิบัติ

ตามนี้ดวยครับ ดังนั้น ผมจะใหทานประธานไดดําเนินการตามระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม ตอไป 

ขอบคุณครบั 

 3.1 กระทูถาม  โดย  รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง  โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป 2558 ขอเชิญผูตั้งกระทูครับ 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม ขอ 3.1 กระทูถาม โดย รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจส ี

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง  โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป 2558  

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจส ี 

รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานสภาฯ  

ที่เคารพ  กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจส ี สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอกระทูถาม 

เรื ่อง  โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป 2558  

เรื่อง เสนอกระทูถาม 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจา รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอกระทูถามตอ

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลําปาง เรื่อง โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง 

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2558 ดังนี้ 1.ทางเทศบาลนครลําปางไดมีการยกเลิก

สัญญากับหางหุนสวนจํากัด พ.อภิวัฒนการกอสราง แลวหรือไมอยางไร  2.หลังจากมีการยกเลิก

สัญญาแลว ยังคงมีการกอสราง ปรับปรุงอาคารและยังมีบุคคลเขาทํางานในการกอสรางอยู

หมายควารมวาอยางไร แลวใครเปนคนทํา 3.การดําเนินงานตามขอ 2. ดําเนินการโดยวิธีใดและใช

งบประมาณมาจากไหน 4.งานกอสรางปรับปรุงอาคารศาลหลักเมืองที่ยังไมแลวเสร็จ มีงานอะไรบาง

และโครงการนี้จะเสร็จสิ้นสมบูรณเม่ือใด 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดบรรจุกระทูถามนี้เขาสูในวาระการประชุมสภาเทศบาลที่จะถงึนี้ดวย 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)  รอยเอก ศักดิ์ชัย  หงษใจสี   ผูตัง้กระทูถาม 

(ศักดิ์ชัย  หงษใจส ี) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัตหินาที่แทน 

ประธานสภาฯ) เชญิ ฝายบรหิาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ขออนุญาตตอบกระทูถาม ของสมาชกิผูทรงเกียรติ ที่ดวยความเปนหวงเปนใย และไดติดตามโครงการ
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ใหญๆ ของทางเทศบาล โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวของกับดานจิตใจ คือศาลหลักเมืองครับ 

ผมขออนุญาตตอบสั้นๆ  งายๆ ใหมันตรงประเด็น เพราะเราตองใชเวลาในการอภิปราย ในเรื่อง

ของงบประมาณรายจายประจําป 2562 ใหละเอียดมากข้ึน ทั้งขอมูล ทัง้ขอตชิม และขอทวงตทิัง้หลาย 

ไปปรับปรุงในการแกไขและปฏบิัติงานในปตอไป จากกระทูถามดังกลาว ถามงายๆ เทศบาลนครลําปาง

ไดมกีารยกเลกิสัญญากับบรษิัทหางหุนสวน พ.อภวิัฒนการกอสรางแลวหรอืไม ยกเลิกไปเรียบรอยแลว 

มีผลตั้งวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เปนตนไปแลวครับ หลังจากการยกเลิกสัญญาแลว เทศบาลก็ไมได

ดําเนินการตอ ไมไดจางบรษิัทใดๆตออกี เพราะไมไดกําหนดไวในปงบประมาณ ป 2561 ซึ่งหลังจากที่

ป 2560 กับป 2561 มันเปนการเหลื่อมล้ําระหวางปงบประมาณ หลังจากนั้น เมื่อยกเลิกสัญญา

กับบริษัทหางหุนสวน พ.อภิวัฒนการกอสรางแลว  ทางเทศบาลดําเนินการเอง ในขอที่ 2.การยกเลิก

สัญญาแลว ยังมีการปรับปรุงอาคารดังกลาวอีกหรือไม ไดมีการดําเนินการหลังจากที่กระบวนการ

ทางขอระเบียบกฎหมายการยกเลิกสัญญาเสร็จเรียบรอยแลว เทศบาลก็ไดรับการรองขอจากกองทุน

พัฒนาศาลหลักเมือง โดยการระดมทุนของพี่นองประชาชนจังหวัดลําปางและใกลเคียง ที่มีจิตศรัทธา 

ในการที่จะดําเนินการสวนที่คั่งคางทั้งหมด เงินดังกลาวที่หลงเหลือจากการยกเลิกสัญญาของบริษัท

หางหุนสวน พ.อภวิัฒนการกอสราง ทางเทศบาลก็ไมไดเบิกจายงบประมาณดังกลาวแมแตสตางคเดียว 

สิ้นสุดสัญญาแลวคือจบการเบิกจายตรงนั้น ที ่ดําเนินการอยู  ณ ปจจุบันนี้ ไดการควบคุมของ

สํานักการชางตามปกตทิุกอยาง แตไมไดเบกิจายเงนิจากทางเทศบาลแมแตสตางคเดียว ใชเงนิจากการ

บริจาคของพี่นองประชาชนทุกบาททุกสตางค ในแตละชิ้นงานทั้งหมด หลังจากการเบิกจาย จากการ

ยกเลิกสัญญาบริษัทหางหุนสวน พ.อภิวัฒนการกอสราง ทางเทศบาลก็ไดดําเนินการตามขอระเบียบ

กฎหมาย เพื่อใหเปนตามระเบียบกฎหมาย ต้ังแตวันส้ินสุดสัญญา 27 มิถุนายน 2560 เปนตนไป จนถึง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 รวมทั้งสิน้ 400 วัน ที่เราดําเนินการฟองเพื่อที่จะเรยีกคาปรับกับบรษิัทหาง

หุนสวน พ.อภิวัฒนการกอสราง วันละ 22,450 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 8,980,000 บาท ที่เราจะตอง

ดําเนนิการเรยีกคาปรบัจากบรษิัทหางหุนสวน พ.อภิวัฒนการกอสราง  ซึ่งฝายกฎหมายจะดําเนินการใน

ขั้นตอนตอไปครับ  ขอ 2.ผมก็ตอบไปแลวดําเนินการดวยวิธีใด โดยทางเทศบาลเปนผูดําเนินการ

แตไมไดเบิกจายจากเงินงบประมาณของเทศบาล  ใชเงินจากกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองทุกบาท

ทุกสตางค ขอที่ 4.การกอสรางศาลหลักเมืองที่ยังไมแลวเสร็จมีอะไรบาง  ตอนนี้งานศาลหลักเมือง

จริงๆแลว ก็เปนงานที่เหลือไมมากแลว เพราะวางานที่เก็บคางอยางเชนการทาสีใหมทั้งหลัง การทํา

ลวดลาย  ทําลวดลายประตู  ทําปรับปรุงตัวเสาหลักเมือง และก็งานปนทัง้หมด พรอมทัง้งานระบบไฟ

ทั้งหมดที่ยังหลงเหลืออยู ก็คงจะใชเวลาอกีไมนานเทาไหร แตผมไมสามารถที่จะบอกใหทานไดวาเสร็จ

สมบูรณเม่ือไหร เพราะงานดังกลาวเปนงานละเอียด ซึ่งไมสามารถกําหนดใหชัดเจนได แตทั้งนี้ทั้งน้ัน

งานทุกชิ้นงานทุกอยาง อยูในการควบคุมของทางสํานักการชางทางทีมชางของเทศบาลทุกประการ 

ก็คดิวานาจะครบถวนตามกระทูถามทัง้หมดครับ ขอบคุณครับ 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจส ี 

รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจส ี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตามกระทูถาม ทานนายกเทศมนตรี

ก็ไดตอบมาบางสวน แตก็ยังมีขอสงสัยอยู บางเรื่อง ผมมีหนังสือบันทึกขอความของสวนราชการ 

คืองานพัสดุ ฝายบริหารงานคลัง กองคลัง หนังสือเลขที่ 347/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

เรื ่องหาร ือแนวทางการดํา เน ินงานตามเงื ่อนไขของสัญญา ซึ ่งหนังส ือฉบ ับนี ้ลงนามโดย 

นางสาวฉลัทชา ปดสาพันธุ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ ซึ่งก็ไดหารือวา โดยเนื้องาน ที่ขอพิจารณา

ของหนังสือฉบับนี้คือ เห็นควรหารือฝายนิติการ ในการดําเนินงานตามเงื่อนไขสัญญาขอ 5.กรณี

รวมสัญญา เปนสัญญาของเทศบาล ซึ่งเปนสัญญาที่ไดลงนามกับบริษัทหางหุนสวน พ.อภิวัฒน

การกอสราง ไดขอพิจารณาวา โครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองไดบอกเลิกสัญญา แตมีงานคงคางที่

เปนเงินอยู 2,361,136.40 บาท ทบไปก็ตกเปนเงินสะสมของเทศบาล เทศบาลนครลําปางไมไดจาง

ผูรับเหมารายใหมเขาทํางาน แตเปนการใชเงินกองทุนพัฒนาศาลหลักเมือง ในการดําเนินงาน 

ในเนื้องานคงคาง โดยไมผานขั้นตอนพัสดุของเทศบาล กรณีนี้เทศบาลจะตองแจงผูรับเหมา

รายเดิม คือบริษัทหางหุนสวนจํากัด พ.อภิวัฒนการกอสราง เปนผู ออกแบบจายแทนผูวาจาง

จํานวน 2,361,136.40 บาท  ตามที่ระบุไวในสัญญาจางเลขที่ 62/2558  ลงวันที่ 15 กันยายน 2558  

ขอ 5. ไดหรือไม  นี่คือสาระสําคัญของหนังสือเลมนี้ งานพัสดุ ฝายบริหารงานคลัง กองคลัง ไดทํา

เสนอเรียนไปถึงทานนายกเทศมนตรี จากนั้นก็เปนหนังสือตอบขอหารือ ซึ่งเปนบันทึกขอความของ

กองวิชาการและแผนงานฝายนิต ิการ งานนิติกรรมสัญญาที่ ลป52002/832 ลงวันที ่ 26 

กรกฎาคม 2561 เรื่องใหความเห็นดานกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินงานตามเงื่อนไขสัญญาเลขที่ 

62/2558 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 ในหนังสือตอบขอหารือในสาระสําคัญ ในวรรคสุดทายหนา 6 

ใหความเห็นไววา แตอยางไรก็ดกีรณดีังกลาวงานนติิกรรมสัญญาได พิจารณาวินิจฉัยเอกสารหลักฐาน 

เทาที่ปรากฏในขอหารือประกอบกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเทานั้น กองคลังซึ่งมีหนาที่โดยตรง

ในการบริหารสัญญาดังกลาว ควรทําการหารือไปยังจังหวัดลําปาง ในฐานะผูกํากับดูแลเทศบาล

นครลําปาง ใหปฏิบัติตามอํานาจหนาที่อยางถูกตองตามกฎหมาย ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ณ สํานักตรวจเงนิแผนดินจังหวัดลําปาง ตามมาตรา 57 แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงนิแผนดิน พ.ศ. 2561 อีกครั้ง เพื่อใหเกิดความ

รอบคอบถูกตองชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม จึงขอแจงความเห็นดานกฎหมายดังกลาวมาเพื่อ

ประกอบพิจารณาสั่งการตอไป หนังสือฉบับนี้ลง โดย นายวรดล หวานแหลม นิติกรชํานาญการ 

ซึ่งความเห็นนั้นคือบอกวา ที่งานพัสดุ กองคลังหารือไปวา ในการดําเนินงานในเนื้องานคงคางโดยไม

ผานขัน้ตอนของพัสดุเทศบาล หารอืไปแบบนี ้นติกิรชํานาญการก็ตอบวาใหหารือไปยังจังหวัด ในฐานะผู

กํากับดูแลเทศบาลนครลําปาง และสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปาง ไมทราบวาเทศบาลได
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หารือไปแลวหรือยัง  ถึงไดดําเนินการเขาทําโครงการนี้ จะผิดขั้นตอนงานของพัสดุเทศบาลหรือไม 

ผมก็ยังสงสัย อยากใหผูบริหารชวยตอบขอซักถามขอนี้ แลวในสัญญานี้ระบุสัญญาของการจางงาน 

การปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง คาใชจายที่เกิดขึ้นบริษัทตองเปนผูรับผิดชอบออกคาใชจาย แตทาน

ฝายบรหิารก็บอกวา เอาเงนิกองทุนพัฒนาศาลหลักเมอืงจายแทน  ตรงนี้จะเปนการเอื้อประโยชนใหใคร

หรือไมครับ วาทําไม ไมทําตามสัญญา แลวผมก็ยังของใจวา กองทุนมันมีที่มาที่ไปอยางไร ใครเปน

ประธาน แลวเงนิตรงนี้มาจากไหน ไดรับบรจิาคมาเทาไหร ใชจายไปเทาไหร หรอือยางไร ใหฝายบริหาร

ชวยตอบผมครับ  

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ ฝายบรหิาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรตทิุกทาน ขออนุญาตเพิ่มเตมิขอซักถามในกระทูแรกนี้เพิ่มเตมิครับ ในเรื่อง

แรกที่เกี่ยวของกับบรษิัทหางหุนสวน พ.อภวิัฒนการกอสรางวาทําไมตามที่ ทางสมาชิกสภาสอบถามมา 

เราก็แยกออกเปนสองสวน เม่ือสิ้นสุดสัญญาเราไมตอสัญญา เรายกเลิกสัญญา สวนที่หนึ่ง สวนที่สอง

คือสวนที่กองคลังหารือกับทางนิติกร ก็วากันไปตามขอระเบียบ ตองแยกสองสวนนี้ออกจากกัน 

ผมบริหารจัดการในเรื่องของศาลหลักเมืองที่หลังจากสิ้นสุดสัญญา ในสวนของขอระเบียบกฎหมาย 

ก็วากันไปตามขอระเบียบกฎหมาย สวนกองทุนพัฒนาศาลหลักเมือง ก็มีคณะกรรมการรวมทั้งภาค

ประชาชน ทั้งภาคราชการ ทั้งหลาย เงินก็มาจากพี่นองประชานชนทั้งนั้น การจะกอสรางใดๆ ก็อยูใน

การควบคุมของกองชาง ทางเทศบาลทุกประการ เพราะฉะนั้นเงินดังกลาวที่จะเปนไปตามขอระเบียบ

กฎหมายอยางไร ก็วากันไปตามขอระเบียบกฎหมาย แตในสวนการบริหารจัดการศาลหลักเมืองใหแลว

เสร็จก็เปนเรื่องของการบริหารจัดการที่ผมจะตองทําใหแลวเสร็จ ตองแยกสองสวนออกจากกัน 

ขอบคุณมากครับ 

 

3.2 กระทูถาม  โดย นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   

เร่ือง งานกอสรางอาคารอเนกประสงคที่บรเิวณตลาดเทศบาล (ตรงขามบิ๊กซี) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัตหินาที่แทน 

ประธานสภาฯ) ในระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม ขอ 3.2 กระทูถาม โดย นายสมบูรณ  คุรุภากรณ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง งานกอสรางอาคารอเนกประสงคที ่บริเวณตลาดเทศบาล 

(ตรงขามบิ๊กซ)ี เชญิ  นายสมบูรณ  คุรุภากรณ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

กระผม นายสมบูรณ  คุรภุากรณ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอกระทูถาม 
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เรื่อง  ขอเสนอกระทูถาม 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจา นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทูถามตอ

นายกเทศมนตรนีครลําปาง เรื่อง งานกอสรางอาคารอเนกประสงคที่บริเวณตลาดเทศบาล (ตรงขามบิ๊กซี) 

ดังนี้ จาการที่งานกอสรางอาคารอเนกประสงคที่บรเิวณตลาดสดเทศบาล (ตรงขามบิ๊กซ)ี ไดดําเนินการ

มาเปนระยะเวลายาวนานพอสมควรและหยุดการกอสรางไปในระยะเวลาหนึ่ง เปนที่สงสัยวาเกิดปญหา

อะไร จนเมื่อมีขาวการใหสัมภาษณของนายกเทศมนตรีผานสื่อวา ไดสั่งใหหยุดการกอสรางเพื่อแกไข

แบบแปลนและขณะนี้ไดแกไขแลวเสร็จ พรอมดําเนนิการกอสรางตอจนแลวเสร็จ ขาพเจาจึงขอตั้งกระทู

ถามตอนายกเทศมนตรีวา ขอที่ 1.การแกไขแบบแปลนกอสรางนี้ มีรายละเอียดอยางไรและสาเหตุเกิด

จากอะไร 2.การแกไขดังกลาว มผีลตอมูลคางานเปล่ียนแปลงและตองขยายเวลาการกอสรางใหแกผูรับ

จางหรอืไมอยางไร โปรดตอบกระทูถามใหแกขาพเจาดวย เพื่อจะไดชี้แจงใหประชาชนทราบตอไป 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดบรรจุกระทูถามนี้ ในวาระการประชุมเดอืน สิงหาคม 2561 น้ีดวย 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)   สมบูรณ  คุรุภากรณ ผูตัง้กระทูถาม 

(นายสมบูรณ  คุรภุากรณ) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัตหินาที่แทน 

ประธานสภาฯ) เชญิ ฝายบรหิาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชกิสภาฯ ผูทรงเกยีรติ  กระผม นายกติตภิูม ิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาต

ตอบกระทูที่ 2 ของทานสมาชกิสภาผูทรงเกยีรติ ที่ใหความกรุณาและติดตามเรื่องดังกลาว จะเหมือนใน

กระทูที่ 1 ครับ จะตอบใหงาย ๆ สั้น ๆ เพื่อที่จะไดมีแตใจความ จะไดไมยืดเยื้อ ในขอที่ 1.การแกไขแบบ

แปลนกอสรางน้ีมรีายละเอยีดอยางไร และสาเหตุเกิดจากอะไร กอนอื่นตองขอเทาความครับ เพราะวา

ในบริเวณดังกลาวโครงการที่เกิดขึ้นมีทั้งหมด 3 โครงการ โครงการที่ 1 ก็คือ โครงการกอสรางอาคาร

เอนกประสงค โครงการที่ 2 ก็คือโครงการกอสรางศูนยบริการทองเที่ยว โครงการที่ 3 ที่ยังไมได

ดําเนินการ ก็คือ โครงการปรับปรุงอาคารรางดานขาง เพื่อที่จะทําเปนศูนยจําหนาย สินคา OTOP 

ทั้ง 3 โครงการนี้การนี้เราดําเนินการ 2 โครงการ ในโครงการที่ 1 ทางเทศบาลไดลงนามในสัญญาจาง

บรษิัท AR อลูมเินยีม ก็คอืโครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค ซึ่งผมเองไดสั่งยุติงานเพื่อแกไขปญหา 

เพื่อใหเกิดความถูกตองในประเด็นตางๆ เหตุผลตามขอที่ถามมา หลังจากที่หางหุนสวนจํากัด AR 

อลูมิเนียมเปนผูรับจางกอสรางอาคาร ตั้งแตสัญญาจาง ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 หลังจากที่กอสราง

มาเรื่อยๆ ตอมาระหวางการดําเนินการกอสรางไดพบวารูปแบบที่กําหนดไว แทบทายสัญญาจางมีขอ
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ขัดแยงกัน จึงเปนเรื่องของรายละเอียดเทคนิค งานกอสรางที่คณะกรรมการตรวจการจางและชางผู

ควบคุมงานไดรายงานมายังผม จงึเปนเหตุผลที่ทําใหผมตองส่ังใหยุติเพื่อแกไขใหถูกตอง ขอที่ 2. การ

แกไขดังกลาวมีผลตอมูลคางานอยางไร หรือผูรับจางหรือไม ในการแกไขสัญญาจาง ไมวาสัญญาใดๆ 

ไมเพียงแตโครงการนี้เทานั้น กับทุก ๆ โครงการก็มีสิทธิที่จะแกไขไดเพื่อใหเกิดความถูกตอง แตภายใต

ความถูกตองนี้  1.เทศบาลตองไมเสียผลประโยชน  2.ตองไมเอื้อผลประโยชนใหแกผูรับเหมา 

3.ตองเปนไปตามระเบียบและกฎหมายทุกประการ ถาดําเนินการใน 3 ขอน้ีแลว ก็เปนเหตุผลที่จะตอง

สั่งยุติงานและแกไขใหถูกตอง เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการตอไป อันนี้ก็เปนเหตุผลที่ผม

จําเปนตองสั่งใหยุตกิอน เพื่อแกไขใหถูกตองตามที่ผมไดกลาวมาน้ันตั้งแตตน ก็คงจะเปนการตอบกระทู

สัน้ ๆ งาย ๆ ครบั ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ  

จากคําชี้แจงส้ัน ๆ งาย ๆ ผมคดิวาไมเพยีงพอครับทานผูทําหนาที่ประธานครับ คือ จรงิอยูที่การกอสราง

ยอมตองมีการแกไขแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานกอสรางขนาดใหญ ยอมมีขอผดิพลาดบาง ก็ตองมีการ

แกไขกัน แลวที่ทานบอกวาเทศบาลไมไดเสียประโยชนเลย ผมวามันไมจริง ทานพูดโกหก เพราะอยาง

นอย ๆ การแกไขครั้งนี้ เนื้องานไมไดเปล่ียนแปลง แตก็ทําใหเทศบาลเสียประโยชนในการใชงานของ

สถานที่ โดยที่ทาน ทานไมไดบอกวาตอกี่วัน แตผมมีขอมูลภายใน  มีชางที่เขารักเทศบาล ใหขอมูลมา 

ใหแบบมา ผมทราบวาทานตอให 88 วัน เรื่องนี้ที่ทําใหเกิดการเสียประโยชน เกิดการเสียโอกาส

ในการใชพื้นที่อาคาร ทานจะบอกวาไมเสยีไมไดครับ เพราะวาถาหากวาอาคารสรางเสร็จเร็ว โครงการ

ที่จะใชประโยชนจากพื้นที่ที่สามารถใชไดเลย แตกลายเปนวาตองเสียประโยชน เสียโอกาสไปถึง 

3 เดือน ซึ่งผมวามันไมถูกตองที่ทานจะช้ีแจงแบบนี้ แลวอีกอยางผมดูเหตุผลที่ส่ังยุติ ผมวามันไม

สมเหตุสมผล เนื่องจากวาในแบบที่ผมไดรับมาจากชาง การชี้แจงไดบอกวามีการแกไขคานเปนบางสวน 

เทานั้น แค 2, 3 คาน แตพื้นที่งานกอสรางทั้งหมด 2,000 กวาตารางเมตร เพราะฉะนั้น เรื่องเล็กๆ 

นอยๆ แลวทานสั่งหยุดทั้งโครงการมันไมสมเหตุสมผล มันเกิดความเสียหายตอเทศบาลจริงแลว 

ถาหากทานเปน ดร. ทานนาจะเกง ปญหาตาง ๆ ที่คณะกรรมการรายงานมา ถาทานเกงจริง ทานตอง

เรียก ตองจัดประชุม และแกปญหาโดยพลัน การแกปญหาของงานโครงสราง เรื่องแบบ เรื่องอะไร

ตาง ๆ งานวศิวกรรม เดี๋ยวน้ีมันใชเวลาไมนาน การออกแบบคานเพิ่มเตมิก็มโีปรแกรม 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ขออนุญาตครับคุณสมบูรณ วาระนี้เปนคําถาม ไมใชเปนการอภิปรายนะครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมชี้แจงขอมูลใหชัดเจน วาที่ทาน

นายกฯ ตอบมาไมถูกตอง ไมไดอภปิรายครับ 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ก็ใหทานถามตามกรอบกระทูที่ทานเสนอมาครับ ไมตองพูดเรื่องอ่ืนที่นอกเหนอืจากนี้ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมไดนอกเหนือจากน้ีเลยครับ 

ทานนายกฯ บอกวามีการแกไข ไดรับขอมูลจากเทศบาลวาไดรับการแกไขตรงไหน การตอสัญญา

เพิ่มเวลาใหผูรับเหมาซึ่งไมสมเหตุสมผล  ที่ผมอภิปรายไมไดนอกเหนือจากนี้  ก็ใหขอมูลกับที่ประชุม 

จะผดิตรงไหนครับ  ผมใชเวลาไมนาน  ผมเขาใจดี เอาแบบตรงประเด็นเลยครับ แลวการที่ทานนายกฯ 

ไดตอสัญญาเพิ่มอีกในขณะนี้ นอกจากเทศบาลจะเสียโอกาสไปกวา 90 วันแลว ทางผูรับจางก็เสมือน

หนึ่งไดประโยชนจากคาปรับที่พึงจะเสียใหเทศบาล วันหนึ่งก็เกือบ 20,000 บาท 80 กวาวัน ก็ 

7 – 8 ลานบาท ผมอดสงสัยไมได วาจะเกิดการวพิากษวจิารณตอผูบรหิารหรือไมในประเด็นนี้ แลวอกี

เรื่องคือ ทานใหสัมภาษณตอสื่อวางานแลวเสร็จไป 60% นี่ก็คือไมจรงิอีกเชนกัน ก็จรงิ ๆ สถานะงาน

ขณะนั้นนาจะ 40% เทานั้น เพราะวางานโครงสราง  ถาจะใหได 60% ตองขึ้นโครงหลังคา มุงหลังคา 

อันนี้ผมเชื่อวาการพูดตอสื่อคนอื่นอาจจะเช่ือ แตคนที่มีความรูอยูในวงการนี้ จะรูไดเลยวาทานพูด

ไมจริง และนี่ก็คือสิ่งที่ทานชี้แจงมาแลว ผมก็ตองหักลางวาทานพูดไมถูกตอง เกิดความเสียหายตอ

เทศบาล จรงิ ๆ แลว หลาย ๆ โครงการ ผมก็เห็นวาหากทานมีความสนใจลงมาแกไขปญหาไดทันทวงที 

ไมวาโครงการอื่นที่กอนหนานี้ไดอภิปรายไป ถาทานลงมาแกปญหาดวยตัวเองและฉับไว ปญหาคงไม

ลุกลามและไมเสียหายตอเทศบาล อยากจะเรียนตอที่ประชุมและทานประธานใหทราบวา การกอสราง

อาคารเอนกประสงคมีปญหา ผมคิดวาเรื่องน้ีไมนาจะจบเพียงแคนี้ ผมจะดูวาความเสียหายที่เกิดขึ้น 

สมควรที ่จะใหฝายตรวจสอบที ่อยู นอกเหนือจากองคกรของเทศบาลใหมาชวยดูไดหรือไมครับ 

ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิฝายบรหิาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ขออนุญาตเพิ่มเติมวา ตามที่ทางสมาชิกสภาไดตั้งกระทูถามและอภิปรายเพิ่มเติม เปนการอภิปราย

ไมใชการต้ังคําถาม ตองขอเรยีนประธานสภาใหควบคุม ตองเปนตามระเบียบใหชัดเจน คําวาคําถามกับ

คําอภิปราย ไมตองบอกใครก็ไดวาอภิปรายเปนยังไง ถามเปนยังไง การที่จะสั่งยุติงานแตละเรื่อง

เพื่อแกไขใหถูกตอง  อยูๆ นายกเทศมนตรหีรือคณะกรรมการ อยู ๆ จะสั่งไดทันท ีในแตละโครงการ

มันมีคณะกรรมการควบคุมงานเปนชุด ๆ ผานข้ันตอนทั้งหมดมา รวมไปถึงที่เรามีผูรับเหมาเรียบรอย

แลว มันจะตองเปนการประชุมรวมกันระหวางเทศบาลกับผูรับเหมา เพื่อหาขอยุติในเรื่องดังกลาว  ไมใช

นายกฯ อยากจะเพิ่มกี่วัน จะยุติอยางไร ใชอํานาจ อันนี้คุณพูดโกหกชัดเจน เพราะมันเปนแบบนี้ 

ที่ผานมา คุณรูหรือไมวาที่ผานมาแตละโครงการ เม่ือรูวาผิดคุณก็ยังดื้อดึง เรื่องอยูที่ประชาชนกี่เรื่อง 
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ไมวาจะเปนเรื่องขยะ ที่ดนิ เรื่องอื่นอกีมากมายมันหยุด เมื่อมันผดิคุณก็ตองหยุดใหแกไขใหถูกตอง ไมใช

ดื้อดึง มันเสียหายตอใคร เสียหายตอทุกคน เพราะฉะนั้นผมมั่นใจวาคณะทํางานตั้งแตระดับชาง 

จนมาถึงผม ทุกข้ันตอนทําถูกตอง สบายใจ ยินดีดวยประการทั้งปวง นอกจากสมาชกิสภาผูทรงเกียรติ

ที่ชวยกันตรวจสอบโครงการตาง ๆ แลว ยินดีสงเรื่องใหองคกรตรวจสอบไดทุกองคกร ทุกเรื่อง ทุกกรณ ี

ทุกอยาง ดวยความยนิดคีรับ   

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  คือผมพึ่งทราบความคิดจากทาน

นายกฯ วาโครงการกอสรางถามีคานผิดแบบ เพียงแค 2, 3 คาน และสามารถที่จะหยุดโครงการ

ทั้งหมดได ผมวาไมมีที่ไหนเขาทํากันขนาดนี้ คืองานกอสรางขนาดนีผู้เปนประธานก็เคยคุมงานกอสราง

บานตัวเอง การกอสรางยอมตองมีการแกไข แตวางานสวนอีก 2,000 ตารางเมตร ก็ทําคูขนานกันได 

ไมใชมีคานแค 2 คาน เปนปญหาแลวสั่งหยุดทั้งหมด และก็มาอางคณะกรรมการตาง ๆ และนี่ก็จริง

ที่เขาตองมีคณะกรรมการมาบอกวาผดิยังไง แตวาไมถึงขั้นมีเหตุตองใหหยุดโครงการทัง้หมด ทําใหเกิด

ความลาชาโดยไมจําเปน ไมเปนไรครับทานผมเขาใจแลววาทานผูบริหารตอบมาแบบนี้ ผมรูความคิด

ของทานดี แลวหลังจากนี้ถามีใครมาถามผมจะไดบอกวา ความคืบหนายังไมกระจาง ก็คงตองเดินหนา

ในการพสิูจนเรื่องน้ี ตอไป ขอบคุณครับ 

 

 3.3 กระทูถาม  โดย  นายสมหมาย  พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

เร่ือง  โครงการกอสรางสายไฟลงใตดนิวา ไดดําเนินการไปถงึขั้นตอนใดแลว 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัตหินาที่แทน 

ประธานสภาฯ) ในระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม ขอ 3.3 กระทูถาม โดย นายสมหมาย  พงษไพบูลย 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง  โครงการกอสรางสายไฟลงใตดินวา ไดดําเนินการไปถึงขั้นตอน

ใดแลว เชิญ นายสมหมาย  พงษไพบูลย 

นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ  

กระผม นายสมหมาย  พงษไพบูลย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอกระทูถาม 

เรื่อง  ขอเสนอกระทูถาม 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
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ขาพเจา  นายสมหมาย  พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทูถาม

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลําปาง เรื่อง โครงการกอสรางสายไฟลงใตดินวา ไดดําเนินการไปถึง

ขัน้ตอนใดแลว  

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาดําเนินการตอไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ) สมหมาย  พงษไพบูลย   ผูต้ังกระทูถาม 

(นายสมหมาย  พงษไพบูลย) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ ฝายบรหิาร 

นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชกิสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตตภิูม ิ นามวงค  นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

ขออนุญาตตอบกระทูถามของสมาชิกสภาฯ กระทูสั้น ๆ ผมก็ขอตอบสั้น ๆ เรื่องสายไฟใตดินหรือวา

เคเบิ้ลใตดิน ในสวนของขั้นตอนเทศบาลไดดําเนินการตามขั้นขอระเบียบกฎหมายทุกประการ และ

ไดส งเรื่องทั้งหมด ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนที่เรียบรอยแลว แตการไฟฟาสวนภูมิภาคจะ

ดําเนินการไปถึงข้ันตอนไหน ผมคงตอบแทนการไฟฟาสวนภูมิภาคไมได แตขั้นตอนของเทศบาลได

ดําเนินการถูกตอง ตอนนี้เรื่องทุกอยางไดดําเนินการไปอยูที่การไฟฟาสวนภูมิภาคหมดทุกอยางตาม

ขัน้ตอนทุกอยาง ขอบคุณครบั 

จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายสมหมาย  พงษไพบูลย 

นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ  

กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครูนายกไดบอกวาถามส้ัน ๆ 

ก็ขอตอบแบบส้ัน ๆ คราวที่แลวผมก็ถาม แตถามในวาระอื่นครับทานประธาน แตวันนั้นทานก็ตอบมา

สัน้ๆเหมอืนกัน ทานลองไปอานในวาระการประชุมครั้งที่แลว ประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 

ผมก็ถามทานแบบนี้ ทานก็ตอบวากําลังดําเนินการอยู ทานประธานครับ ขออนุญาตขึ้นภาพไดไหมครับ 

เจาหนาที่ ไมเปนไรครับ สงสัยเจาหนาที่ลืม แตวาคุยกันแลว มันมีภาพอยูภาพหนึ่ง ที่ทานบอกจะ

ลงมือทํา ชาวบานก็เห็นที่ทานไปเซ็น MOU กัน แจกเส้ือกัน ผมก็ไดมาแตเสื้อพังไปแลว เริ่มตนนับหนึ่ง  

ก็ยังไมมีอะไรเกิดขึ้น คราวที่แลวที่ผมถามทานนายกฯ ก็บอกวามาเตรียมเพื่อจะขุดบอทําตําหนิไวแลว  
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นี่ก็หายไปแลว และที่เคยลงทางสื่อตาง ๆ ที่วา มาตัง้แคมป ณ วันนี้แคมปตรงนั้น ผมก็เคยไปตดิตาม 

นี่แหละครับทานประธานครับ เริ่มนับหนึ่งต้ังแตวันที่เทาไหรครับ  

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เดี๋ยวกอนนะครับคุณสมหมาย เม่ือสักครูในกระทูถามของคุณ คุณถามวาดําเนินการ

ไปถงึไหนแลว  

นายสมหมาย  พงษไพบูลย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ก็ใชไง ผมถามแลว 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ถูกแลว ไมตองไปยอนนับหนึ่งนับสองอะไร คุณถามตามประเด็นในกระทูฯ 

นายสมหมาย  พงษไพบูลย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ทานประธานครับ  

ทานประธานฟงผมกอนครับ ผมถามวาทานดําเนินการไปถึงไหนแลว แกตอบผมไปครั้งที่แลววายัง

ดําเนินการอยู แลวจะเริ่มลงมือขณะนี้ แลวผมถามวา ณ วันนี้ลงมือหรือยัง ทําหรอืยัง เพราะไมมีอะไร

เห็นเลย  

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ก็ถามแบบนั้นสิครับ จะไปยอนวาครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ทําไม ถามใหตรงประเด็นของ

กระทูฯ นะครับ 

นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ภาพเพิ่งขึ้นมานะครับ ผมก็

ตองใหดูภาพ เจาหนาที่กําลังเอาขึ้นมาแสดง ผมขออนุญาตตั้งแตแรกแลว รูปเพิ่งข้ึน  ผมก็จะยอนใหดู 

ที่ทานนายกฯ บอกวาจะเริ่มนับหนึ่งแลว แตยังไมไดเริ่มก็แคนั้นเอง ผมไมไดยอนนะครับทานประธาน 

ทานประธานก็ตอบสัน้ ๆ วายังดําเนินการอยู ณ วันนี้ ก็ไมไดทําอะไร 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  เอาแบบน้ีไหมครับ ใหคุณสมหมายถามตอไปวาจะดําเนินงานอยางไร ไมตองยอนไป

ถงึครัง้ที่ 1 ถายอนไปอกี ผมจะไมใหคุณพูดแลวนะครับ เชญิครับ 

รอยเอกศักดิ์ชัย  หงสใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมรอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี  

ผมขอทวงทานประธาน ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่น 

พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ในขอ 98 วรรค 2 ในเรื่องกระทู ซึ่งในขอบังคับการประชุมก็เขยีนไววา 

การซักถามนัน้ ผู ตั้งกระทูถามมีสิทธิที่จะช้ีแจงขอเท็จจริงประกอบ อันนี้ทานผูยื่นกระทูกําลังชี้แจง

ขอเท็จจรงิประกอบ ประธานตองใหโอกาสผูยื่นกระทู ขอใหประธานไดวนิจิฉัยดวยครับ 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) วนิิจฉัยแลววา ไมควรจะยอนไปในเรื่องที่ไดตอบแลว ผมเห็นประชุมทุกครั้ง ก็ถามทุก

ครัง้เรื่องสายไฟลงดิน นายกฯ ก็ตอบทุกครัง้ ไมรูจะถามไปถงึไหน เชญิคุณสมหมายตอครับ 

นายสมหมาย  พงษไพบูลย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานครับ หนาที่ของ

สมาชิกสภาคืออะไรครับ มีอยู 3 ของาย ๆ เห็นชอบโครงการ ใหความเห็นเทศบัญญัติ ตรวจสอบ

งบประมาณที่เราอนุมัติไป ตอนนี้ผมทําหนาที่ผมอยูครับทานประธาน ผมก็ถามโครงการที่เราอนุมัตไิป 

ไดดําเนินการไปถึงไหนแลว เพราะไมเห็นโครงสรางเลย ทําไปถึงไหนแลว ทานายกก็ตอบวากําลัง

ดําเนินการอยู ครั้งที่แลวก็ถาม ก็บอกวาดําเนินการอยู ตอนนี้ก็ตอบวาถึงข้ันดําเนินการของการไฟฟา 

มันปดความผดิออกจากตัวไป ตอบแบบนี้ แลวผมจะไปตอบเชาบานวายังไง ผมตัวแทนเชาบานนะครับ

ทานประธาน ถามีโครงสรางสักเล็กสักนอย ถาใหผมเห็น วากําลังเดินการอยู วันน้ีก็คงจะแลวเสร็จ 

เพราะจะสิ้นสุดงบประมาณกันยายนนี้แลวครับ ผมเปนหวงครับ  และก็เสียดายงบประมาณที่ไปตั้ง

เผื่อไวต้ัง 2 ปแลว 39 ลานบาท  ไมไดทําอะไรเลย ผมก็กลัวจะทําไมทัน ที่มาถาม 3 ครั้ง แลวก็ตอบ

แบบนี้ ผมก็ตองถามแบบนี้ เพราะไมไดคําตอบอะไร ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ ฝายบรหิาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

ขออนุญาต จรงิ ๆ แลวโครงการนี้ผมไมไดปดใหใครนะ ผมรูวางบประมาณจะสิ้นสุดเมื่อไหร ขั้นตอนไป

ยังไง เพยีงแตวา ผมบอกวาขัน้ตอนของเทศบาลจบส้ินไปแลว เราไดสงเรื่องทัง้หมดใหกับการไฟฟาแลว 

แลวการไฟฟาก็คงจะรูเหมือนกับผม รูวางบประมาณเหลืออีกเดือนกวาจะหมดแลว  ผมไมเคยปดใน

เรื่องนี้ ตามเรื่องนีอ้ยู แตบางเรื่อง เรื่องของการไฟฟาผมตอบใหคุณไมได เพราะมันเปนเรื่องของเขา 

แตงบประมาณสามสิบกวาลานบาทตกไปตองมีคนรับผิดชอบ จําเอาไวไดเลย ตองมีคนรับผิดชอบ 

ไมเทศบาลก็การไฟฟาตองรับผิดชอบ จะรับผิดชอบในลักษณะไหนก็เปนอีกเรื่องหน่ึง แตที่สําคัญคนที่

จะตองรับผดิชอบ เกิดโครงการนี้ เกิดข้ึนได เริ่มนับหนึ่งได เหมือนในรูปที่เอาข้ึนเมื่อสักครู คนที่เคยพูด

ในสภาฯ แหงนี้ไวบอกวา จะเอาหัวเดินตามเทา ตองไปเตรียมตัวเอาหัวเดินตามเทาดวย เพราะฉะนั้น

โครงการนี้ ไมใชเปนโครงการที่เทศบาลดําเนินการเอง เปนโครงการรวมระหวางเทศบาลกับการไฟฟา

สวนภูมภิาค ผมตอบแทนเขาไมได ขอบคุณมากครบั  

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  เชญิ นายสมหมาย  พงษไพบูลย 
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นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณทานประธานที่ให

โอกาสไดพูดอีกครั้ง ผมกําลังจะถามทานนายกฯ พอดีเลย โครงการเชนนี้ โครงการไดดําเนินการ

ผิดพลาดแบบนี้ ใครเปนคนรับผิดชอบ แลวถามวาเทศบาลเปนคนรับผิดชอบ ภาพรวมเทศบาลไมได

หมายถึงคนทั้งเทศบาลเหรอครับ อันนี้ผมไมเขาใจ แลวเรื่องที่ทานบอกวาทางเทศบาลของเราได

ดําเนินการไปตามขั้นตอนแลว เสร็จสิ้นไปแลว ตอบแบบนี้ ผมดูแลวเหมือน ก็เหมือนที่ผมพูดเมื่อสักครู

ครับทานประธาน สวนของเทศบาลที่เราจะทํา ไมไดทําอะไรเลย ที่ทานตั้งงบไวจัดการ ผมก็ไมเห็นไดทํา

อะไร ก็ทานไดตัง้งบลงทุน ไมไดอุดหนุนเขา ลงทุนไมไดหมายถึงวาตองทําเอง มันก็ยังไมไดทําอะไร ผมก็

ไมรูจะพูดยังไงครับทานประธาน ไมเกิดอะไรข้ึนมาเลย ผมไมพูดแลวครับ ขอบคุณครับทานประธาน 

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัตหินาที่แทน

ประธานสภาฯ)  คุณสมหมาย  เดี๋ยวนี้เขาดําเนินการไปแลวถึงขั้นตอนไหน  คุณจะยอนไปยอนมา

ไมไดครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

จรงิ ๆ ไมอยากจะตอบโต โครงการน้ีนะครับ คําวาเทศบาลเราคดิ ขอโทษที่ใชคําพูดหยาบคายไป ถาเรา

คดิแบบโง ๆ มันก็โง ๆ ถาเราคดิแบบฉลาด มันก็คอืฉลาด เทศบาลผมเปนคนดําเนินการ ผมเปนคนเสนอ

โครงการ เปนนโยบายของผม เพราะฉะนั้นคนที่รับผิดชอบในสวนของเทศบาล ผมไมบอกใหพี่นอง

ประชาชน หาหมื่นหกหม่ืนคน มาเปนผูรับผิดชอบแทนผม คือคนที่รับผิดชอบก็เปนคณะผูบริหาร และ

เจาหนาที่ ถาใครทําผิดพลาดตรงไหนก็วากันไป ผมไมมาบอกวาสมาชิกสภา  พี่นองประชาชนตอง

รับผิดชอบ ถาคิดแบบนั้น ก็คงคิดเอาเองวา คิดแบบไหนที่ผมพูดไปตั้งแตตน ในสวนของกระบวนการ 

การดําเนินการ  ก็ตองเปนไปตามขอระเบียบและกฎหมาย ไมใชเอาความสะใจเปนที่ตั้ง ผมทํางาน 

ผมไมไดองิเสยีงเชียรหรอกครับ ไมตองมาเชยีร เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกตองเทานัน้ ผมไมสรางมรดกที่ไมดี

ไวกับลูกหลานหรอกครับ เพราะฉะนั้นส่ิงที่เกิดขึ้นจะตองถูกมองยอนหลัง ตองไมมคีนผดิดวย ขอบคุณครับ  

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) คุณสมหมาย เขาใจนะครับ เชิญครับ 

นายสมหมาย  พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ตองขอบคุณทานประธานอีกครัง้

ที่ใหโอกาส ครั้งที่ 3 ทานนายกฯ ก็ตอบแบบนี้  พูดแบบนี้ทุกครั้ง  ผมก็ไมมีอะไรที่จะไปบอกกับ

ประชาชนที่ผมเปนตัวแทนมา คําวาเทศบาลไมใชถึงคนทั้งเทศบาล เทศบาลที่ผมหมายถึงไมใชคนใน

เทศบาลหรือเจาหนาที่ในสภา ไมใชตรงนี้ แตถาทานเปนคนพูดเองวาผมเปนคนรับผิดชอบคนเดียวก็

ยนิดีดวยครับ  ผมก็จะรอดู ขอบคุณมากครับ 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) คุณสมหมาย เขาใจแลวนะครับ ตอไปนี้ก็คงจะไมมคีําถามเรื่องสายไฟใตดนิ 

นายสมหมาย  พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  คงจะไมไดถามแลวครับ 

เพราะงานไมไดเกดิ ก็ใหประชาชนเปนคนตัดสนิใจเอง ครับ ทานประธานครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ไมสงสัยแลวนะครับ ทานนายกฯ จะตอบเหรอครับ เรื่องของคุณสมหมาย พอแลว

ใชไหมครับ ตอไป ผมจะดําเนนิการขอ 3.4  

 

 3.4 กระทูถาม  โดย  นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

เร่ือง  ตามที่นายกฯ ไดแถลงตอสมาชิกสภาเทศบาลในการประชุมสภาครั้งที่ผานมารวมทั้งลง

ขาวในโซเชียลมีเดียวา จะเปดอาคารพิพิธภัณฑการเรียนรูมิวเซียมลําปาง ในวันที่  23 

กรกฎาคม 2561 แลวนั้น แตไมไดเปด ขอทราบวามีเหตุผลอันใด จึงไมเปดใหประชาชนไดเขาไป

ชม และผูใดจะเปนผูรับผดิชอบในเร่ืองดังกลาว 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม ขอ 3.4 กระทูถาม โดย นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง  ตามที่นายกฯ ไดแถลงตอสมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ในการ

ประชุมสภาฯ ครัง้ที่ผานมารวมทัง้ลงขาวในโซเชยีลมีเดียวา จะเปดอาคารพพิธิภัณฑการเรียนรูมิวเซียม

ลําปาง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 แลวนั้น แตไมไดเปด ขอทราบวามีเหตุผลอันใด จึงไมเปดให

ประชาชนไดเขาไปชม และผูใดจะเปนผูรับผดิชอบในเรื่องดังกลาว เชญิ นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิสมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ  กระผม นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัติ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทูถาม 

เรื่อง  ขอเสนอกระทูถาม 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจา นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทูถาม

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ตามที่นายกฯ ไดแถลงตอสมาชิกสภาเทศบาลในการประชุม

สภาครัง้ที่ผานมารวมทัง้ลงขาวในโซเชยีลมีเดียวา จะเปดอาคารพพิธิภัณฑการเรยีนรูมิวเซียมลําปาง ใน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 แลวนั้น แตไมไดเปด ขอทราบวามีเหตุผลอันใด จึงไมเปดใหประชาชนไดเขา

ไปชม และผูใดจะเปนผูรบัผดิชอบในเรื่องดังกลาว จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาดําเนินการตอไป 
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  ขอแสดงความนับถอื 

                     (ลงช่ือ) วัฒนา  วานิชสุขสมบัต ิผูตัง้กระทูถาม 

   (นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัต)ิ 

     สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบพระคุณครับทาน

ประธานสภาเทศบาล ตองขอบคุณที่ทานประธาน ไดบรรจุกระทูถามนี้ในระเบียบวาระการประชุม และ

ก็ขอขอบคุณทานประธานอีกครัง้ทีทานไดถามกระทู  ที่ทานไดพูดแทนผมหมดแลว  เพราะฉะนัน้ผม

ขอฟงคําตอบ แตตองเรียนทานประธานไวกอน คําตอบนี้ตองการมีรายละเอียด ผมถึงไดถาม

ทานนายกฯ จะตอบแบบ 3 กระทูที่ผานมานั้น ผมวาเปนสิ่งที่มิชอบดวยประการทั้งปวง ผมขอฟง

คําตอบจากทานนายกฯครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  เชญิ ฝายบรหิาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

ขออนุญาตตอบกระทูสุดทาย เรื่องพิพิธภัณฑอาคารมิวเซียมวา วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผานมา

บอกวาจะเปดแตทําไมไมเปด  เปนเพราะอะไร  มีเหตุผลอะไร  กอนอื่นตองขออนุญาตชี้แจงและ

ทําความเขาใจวา โครงการมวิเซียมลําปาง เปนโครงการรวมกันระหวางเทศบาลนครลําปางกับ

สถาบันการเรียนรูแหงชาติหรือวา สพร. การจะทํากิจการใด ๆ เปนไปในทิศทางใด ก็ตองเปนการ

ประชุมรวมกันระหวางเทศบาลนครลําปางกับทมีสถาบันการเรียนรูแหงชาติ ก็คือ สพร. ทุกครั้ง ที่เรา

ประชุมรวมกันตลอดเวลา เหตุผลที่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผานมา ไมสามารถเปดไดทั้ง ๆ ที่มติที่

ประชุม ไดมมีตเิปดไปรอบปฐมฤกษ โดยไดนําสื่อมวลชนเขาไปเยี่ยมชมนิทรรศการถาวร ซึ่งไดแลวเสร็จ 

แตปรากฏวา ไมสามารถที่จะเปดได ทางทีม สพร. ไดหารือกับทางผมเองวา ติดปญหาเรื่องระบบ

คอมพวิเตอรขางในระบบ นิทรรศการบางสวนมันไมสมบูรณก็ขอเลื่อนออกไปกอน ก็เลยเปนเหตุผลวา

ขอเลื่อนไป ผมก็บอกวาไดนัดอะไรไวแลว ทั้ง ๆ ที่ทีมงานทางเทศบาลไดเตรียมการรองรับไวหมดแลว 

ไมวาจะเปนเรื่องของการขออนุมัติ แถลงขาว แตก็ตองยกเลิกไปทั้งหมด เพราะวามีเหตุผลเพียงพอของ 

สพร.วา นทิรรศการถาวรยังไมสมบูรณ  ติดขัดเปนบางประการ โดยเฉพาะเรื่องระบบอิเล็คทรอนิคส 

ก็ตองเลื่อนออกไป เม่ือเลื่อนออกไปแลวในชวงเวลาดังกลาว เรายังไมมีการเปดตัง้แตวันนั้นจนถึงวันนี้ 

เรายังไมมีการประชุมรวมกันระหวาง สพร.กับทางเทศบาลวาจะกําหนดเปดใหเขาชมรอบปฐมฤกษได

เม่ือไหร ประจวบเหมาะในชวงเวลาดังกลาว ผมเองไดทําหนังสือขอรับบริจาคสีจากบริษัทสี DULUX  

คอืสีทาภายนอกทัง้หมดในอาคาร ก็อนุมัติสีมาให ในเม่ือไมมีการเปดในรอบปฐมฤกษ ในชวงดังกลาวก็

เลยตัดสินใจรีบเรงทาสีดังกลาว  เพราะวาสีไดสงมอบมาใหแกทางเทศบาลเรียบรอย ชวงนี้ก็อยูใน
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ระหวางการดําเนินการทาสี  สีดังกลาวก็เปนสีจากการบริจาคของบริษัทสี DULUX  เพราะฉะนั้น

ตั้งแตนี้ไป ก็จะกําหนดวันเปดอกีครั้ง แตทั้งนี้ทางเทศบาลรวมกับ สพร. จะตองประชุมหารือ หาขอยุติ

ครับวาแตละสวนสามารถที่จะนําเสนอกับสื่อมวลชนในรอบปฐมฤกษไดเมื่อไหร ก็คงจะตอบคําถามใน

เบื้องตนไดขนาดนี้ เพราะฉะนั้น ถาถามถึงความรับผิดชอบ แนนอนครับเทศบาลรวมกับ สพร.เปน

ผูรับผดิชอบในเรื่องดังกลาว ตัง้แตตนจนจบ ขอบคุณมากครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัติ ไมสงสัยเหรอครับ 

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ขอบคุณทานประธาน

อกีครัง้ ก็ไดรับคําตอบที่ครบถวนยาวๆ ก็เปนที่พอใจ ขอบคุณครับ  

 

ระเบยีบวาระที่ 4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพจิารณาเสร็จแลว 

- ไมม ี- 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม 

5.1 นายกเทศมนตรีนครลําปางแจงเรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 

– 2564) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 3/2561 เทศบาลนครลําปาง 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯในที่ประชุม) ในระเบียบวารที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม ขอ 5.1 เรื่อง นายกเทศมนตรีนคร

ลําปางแจงเรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 

3/2561 เทศบาลนครลําปาง เชิญ ผูเสนอ 

นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่

เคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกยีรตทิุกทาน กระผม นายสมเกยีรต ิ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี

นครลําปาง ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ใหเปนผูนําเสนอรายงานนี้ตอที่ประชุมสภา

แหงน้ี กระผมขออนุญาตอานประกาศเทศบาลนครลําปาง 

ประกาศเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง ใหใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561 

เทศบาลนครลําปาง 

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

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ไดจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปางและประชาคมทองถิ่นรับทราบ โดยไดรับอนุมัติจาก
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นายกเทศมนตรีนครลําปางเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

ขอ 22 (3) “ผูบรหิารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” 

เพื่อปฏบิัติใหเปนไปตามระเบยีบดังกลาว จงึประกาศใหใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-

2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561 โดยใหมีผลบังคับใชนับแตวนัที่ไดประกาศ 

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่ 17 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2561 

    กติตภิูม ิ นามวงค 

          (นายกติตภิูมิ  นามวงค) 

     นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯในที่ประชุม) มีสมาชิกทานใด มีขอสงสัยหรอืไมครับ ไมมีใชไหมครับ ผมถอืวาที่ประชุม

รับทราบครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 

5.2 ญัตต ิเรื่อง ขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมอืงลําปาง จังหวดัลําปาง วาระที่ 1 (ข้ันรับหลักการ) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ตอไปเปนญัตตทิี่ 5.2 กอนที่นายกจะแถลง ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

ชี้แจงระเบยีบที่เกี่ยวของกับการประชุมใหที่ประชุมฯ ทราบกอน เชญิครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ 

ที ่เคารพ และทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน  ผมนายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.2 ญัตติเรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง วาระที่ 1 

(ข้ันรับหลักการ) กอนที่ทางผูเสนอญัตติจะไดแถลงรายละเอียดงบประมาณตอที่ประชุมสภา ผมมี

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ รวมทั้งพระราชบัญญัติเทศบาลและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ 

นําเรียนแจงตอที่ประชุม เพื่อใชประกอบการพิจารณาของทานสมาชิกฯ ในระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.2 

โดยสังเขปดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ขอ 22 ไดกําหนดหลักการไววา ใหใชแผนพัฒนา
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ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํา

ประมาณการรายรับ และประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงิน

และสถิติตาง ๆ ของทุกหนวยงาน เพื่อใชประกอบการคํานวณขอต้ังงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่

งบประมาณ และระเบียบดังกลาวในขอ 23 ไดกําหนดไววา ใหเจาหนาที่งบประมาณทําการพิจารณา

ตรวจสอบ วิเคราะหและแกไขงบประมาณในช้ันตน แลวเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่น วรรคสอง

กําหนดวา เมื่อคณะผูบรหิารทองถิ่นไดพจิารณาอนุมัตใิหต้ังงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจําป

แลว ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวมและจัดทําเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหาร

ทองถิ่นอกีครัง้หน่ึง เพื่อคณะผูบรหิารทองถิ่นไดนําเสนอตอสภาทองถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

และที่แกไขเพิ่มเติมฯ ที่เก่ียวของกับการพิจารณางบประมาณก็มีอยูในขอ 25 กําหนดไววา ใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

นอกจากนั้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมฯ  มาตรา 65 บัญญัติไววา

งบประมาณประจําปของเทศบาลตองตราข้ึนเปนเทศบัญญัติ นอกจากนี้ยังมีหนังสือซักซอม เรื่อง

แนวทางการจัดทํางบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองทองถิ่น ตามหนังสอืดวนมาก  

ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทยฉบับน้ี ทาน

ประธานสภาฯ ได นําแจงใหสมาชิกไดทราบแลว ตามหนังสือลงวันที่  9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 

นอกจากนั้น  ก็มีหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.2/ว 444  ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 

เรื่อง แนวทางการเขียนคําชี้แจงงบประมาณฯ โครงการของงบประมาณ ฯ รวมทัง้โครงการเกี่ยวกับเรื่อง

คาใชจาย ที่ดิน และสิ่งกอสราง ซึ่งผมก็ไดช้ีแจงระเบียบและหลักการสําคัญที่ใชประกอบตรงนี้ใหทราบ

โดยสังเขปแลว จากนี้ไปผมจะไดนําเรยีนตอทานประธาน เพื่อใหทางผูบริหารไดแถลงญัตติฯ เปนลําดับ

ตอไปครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ ฝายบรหิาร 

นายกติตภิูม ิ นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรยีนทานประธานฯ ทานสมาชิก

สภาฯ ผูทรงเกยีรตทิุกทาน กระผม นายกติตภูิม ิ นามวงค  นายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอเสนอญัตต ิ

ญัตต ิ

เรื่อง  ขอเสนอญัตตริางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ขาพเจา นายกติตภิูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติ  เรื่อง  

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับน้ีมาเพื่อโปรดนําเสนอตอที่ประชุม        
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สภาเทศบาลนครลําปางในสมัยประชุมนี้  ซึ่งไดเสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอ

รางเทศบัญญัติฯ ดังกลาวมาดวยแลว 

 ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อพจิารณาตอไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                      (ลงช่ือ)  นายกติตภิูม ิ นามวงค  ผูเสนอ 

              (นายกติติภูม ิ นามวงค) 

              นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ทานประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

               บัดนี้  ถงึเวลาที่คณะผูบรหิารของเทศบาลนครลําปาง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป ตอสภาเทศบาลนครลําปางอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาลนครลําปาง จึงขอ

ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ

ดําเนนิการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง 

   1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 

    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลนครลําปาง 

มสีถานะการเงนิ ดังนี้ 

    1.1.1 เงนิฝากธนาคาร                   จํานวน    1,035,083,655.99   บาท 

    1.1.2 เงนิสะสม                            จํานวน    572,753,952.677  บาท 

    1.1.3 เงนิทุนสํารองเงนิสะสม จํานวน 259,524,679.99 บาท 

    1.1.4 รายการที่ไดกันเงนิไวแบบกอหนี้ผูกพันและยงัไมไดเบกิจาย  จํานวน  3  โครงการ  

          รวม  26,087,355  บาท 

    1.1.5 รายการที่ไดกันเงนิไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพนั จํานวน  44  โครงการ  

          รวม  104,203,900  บาท 

   1.2 เงนิกูคงคาง  จํานวน  46,789,619.18  บาท 

 
 

2. การบรหิารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

   (1) รายรับจรงิ  จาํนวน  715,036,074.70  บาท  ประกอบดวย 

    หมวดภาษอีากร      จาํนวน 66,430,052.36 บาท 

   หมวดคาธรรมเนยีม คาปรับ และใบอนุญาต       จํานวน 20,413,936.94 บาท 

   หมวดรายไดจากทรัพยสนิ    จาํนวน 12,503,268.21  บาท 
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   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย จํานวน           0.00  บาท 

   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน   2,092,153.00  บาท 

   หมวดรายไดจากทุน จํานวน      380,500.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 336,443,273.19 บาท 

   หมวดเงนิอดุหนนุทั่วไป จํานวน 276,772,891.00 บาท 

  (2) เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  จํานวน  32,168,772.57  บาท            

  (3) รายจายจรงิ  จาํนวน  393,961,189.60  บาท  ประกอบดวย 

   งบกลาง จํานวน 88,484,384.53 บาท 

   งบบุคลากร จํานวน 180,493,739.05 บาท 

   งบดําเนนิงาน จํานวน 108,009,772.02 บาท 

   งบลงทนุ จํานวน   1,969,250.00  บาท 

   งบรายจายอืน่ จํานวน   40,000.00 บาท 

   งบเงนิอดุหนุน จํานวน 14,964,044.00 บาท 

  (4) รายจายที่จายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวตัถุประสงค  จํานวน  30,265,376.83  บาท 

  (5) รายจายที่จายจากเงนิสะสม  จํานวน  9,612,685  บาท 

  (6) รายจายที่จายจากเงนิทุนสํารองเงนิสะสม  จํานวน    0    บาท 

 3. งบเฉพาะการ 

  ประเภทกจิการสถานธนานบุาล 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560   

   รายรบัจรงิ  จํานวน  45,509,004.30 บาท 

   รายจายจรงิ   จํานวน   26,368,018.80 บาท 

   กําไรสะสม   จํานวน 19,386,467.71 บาท 

   กูเงนิจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น ๆ  จํานวน   63,513,090.13 บาท 

   เงนิฝากธนาคาร  จํานวน   2,557.53 บาท 

   ทรัพยรับจํานํา  จํานวน 203,569,300.00 บาท 
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  ประเภทกจิการสถานขีนสงผูโดยสาร 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  

   รายรับจรงิ จํานวน 3,185,754.88  บาท 

   รายจายจรงิ จํานวน   2,746,393.07 บาท 

   รายรับสูงกวารายจาย    จํานวน        439,361.81 บาท 

   เงนิสะสม จํานวน 4,969,017.95 บาท 

   ทุนสํารองเงนิสะสม จํานวน 1,962,658.45 บาท 

   เงนิฝากธนาคาร จํานวน 7,328,134.52 บาท 

 

บันทกึหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ เทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมอืงลําปาง  จังหวัดลําปาง 

หลักการ 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น  743,100,000  บาท 
 

ประกอบดวย 
 

 

งบประมาณรายจายทั่วไป แยกเปน 
 

 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารทั่วไป   

  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 86,792,130 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 18,110,000 

ดานบรกิารชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศกึษา 209,257,910 

  แผนงานสาธารณสุข 20,367,980 

  แผนงานสังคมสงเคราะห 4,574,080 

  แผนงานเคหะและชุมชน 174,303,680 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5,483,540 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 29,318,800 

ดานการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14,687,990 
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  แผนงานการพาณิชย 6,240,640 

ดานการดําเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 132,863,250 

งบประมาณรายจายทั่วไปรวมทั้งสิ้น 702,000,000 

 
   

 
 

งบประมาณรายจายเฉพาะการ แยกเปน 

    ยอดรวม 

  งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 38,010,000 

  งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานขีนสงผูโดยสาร 3,090,000 

งบประมาณรายจายเฉพาะการรวมทั้งสิ้น 41,100,000 

 
   

 
 

เหตุผล 

                  เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา

ทองถิ่นตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางพจิารณาเหน็ชอบตอไป  

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

 

 

เทศบัญญัต ิ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมอืงลําปาง  จังหวัดลําปาง 

        

 

โดยที่เปนการสมควรตัง้งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติ 

เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเตมิ ถงึ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 สวนที่ 5 มาตรา 65 จงึตราเทศบัญญัติขึ้นไว 

โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลําปาง และโดยอนุมัตขิองผูวาราชการจังหวัดลําปาง 

 

ขอ 1. เทศบัญญัตนิี้เรยีกวา เทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ขอ 2. เทศบัญญัตนิี้ใหใชบังคับตัง้แตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป 

 

ขอ 3. งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนจํานวนรวมทัง้ส้ิน 743,100,000 บาท 

 

ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษจีัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  

  

     เปนจํานวนรวมทัง้ส้ิน 702,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงาน
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ไดดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารทั่วไป   

  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 86,792,130 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 18,110,000 

ดานบรกิารชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศกึษา 209,257,910 

  แผนงานสาธารณสุข 20,367,980 

  แผนงานสังคมสงเคราะห 4,574,080 

  แผนงานเคหะและชุมชน 174,303,680 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5,483,540 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 29,318,800 

ดานการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14,687,990 

  แผนงานการพาณิชย 6,240,640 

ดานการดําเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 132,863,250 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 702,000,000 

 

 

 

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทัง้สิ้น 41,100,000 บาท ดังนี้  

 
 

          ขอ 5.1 งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

   งบ ยอดรวม 

งบกลาง 8,007,000 

งบบุคลากร 2,620,000 

งบดําเนนิงาน 4,238,100 

งบลงทุน 7,900 

งบรายจายอื่น 23,137,000 

รวมรายจาย 38,010,000 
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ขอ 5.2 งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานขีนสงผูโดยสาร 

งบ ยอดรวม 

งบกลาง 101,600 

งบบุคลากร 752,600 

งบดําเนนิงาน 2,087,300 

งบลงทุน 148,500 

รวมรายจาย 3,090,000 

 
     

  

 

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีนครลําปางปฏบิัตกิารเบกิจายเงนิงบประมาณที่ไดรับอนุมัตใิหเปนไปตามระเบยีบ

การเบกิ  จายเงนิของเทศบาล 

 
ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรนีครลําปางมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตนิี้ 

 
 

 
     

 
                               ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 

 (ลงนาม) 

 
(นายกติตภิูมิ  นามวงค) 

 
        ตําแหนง นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

เห็นชอบ 

                       (ลงนาม)  

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เมื่อนายกฯ ไดแถลงหรือเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

พ.ศ. 2562 ตอที่ประชุมแลว กระผมขอเรยีนเชิญ ทานเลขานุการสภาไดช้ีแจงระเบยีบฯ เชญิครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ในระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.2 เรื่องการพิจารณารางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

วาระที่ 1 (ข้ันรับหลักการ) กอนที่ทานประธานจะใหที่ประชุมไดอภิปราย เพื่อพิจารณากันตอไปนัน้ ผมมี

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมฯ 

ขอ 47 ไดบัญญัติไววา ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัตวิาระที่ 1 ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นปรกึษาใน

หลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตนิั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภา

ทองถิ่นประสงคจะอภิปราย หามมิใหลงมติกอนที ่สมาชิกสภาทองถิ ่นไดอภิปรายในเรื ่องนั ้น

พอสมควรแลว ก็แปลความวา ในการพิจารณาวาระที่ 1 นั้น เราพิจารณาในเรื่องของหลักการ

และก็ลงมติวาจะรับหลักการนั้นหรอืไม และจะตองมีการอภิปรายกันพอสมควร เมื่อที่ประชุมแหงนี้ได
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รับทราบระเบียบตามที่ผมไดชี้แจงใหทราบแลว ผมก็ขอนําเรยีนตอทานประธานฯ เพื่อใหที่ประชุมแหงนี้

ไดพจิารณาอภิปรายเปนลําดับตอไป ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอเชญิทานสมาชกิสภาเทศบาลนครลําปางอภิปราย เชญิครบั 

 รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนประธานฯ ที่เคารพ 

ผมขอหารือครับ ตามที่ทานเลขาไดอานวา วิธีการจัดทํางบประมาณ ขอ 22 ที่ทานไดอานใหฟง

ครั้งแรกวา ใชขอความวา ในขอที่ 22 วิธีการจัดทํางบประมาณในหมวดที่ 3 วา ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํา

ประมาณการรายรบั และประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงนิและ

สถิติตาง ๆ เพื่อใชประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณฯ ใชหรือไมครับ  

ที่ทานอานขอ 22 ครัง้แรก ที่ทานเลขาช้ีแจงในที่ประชุม  

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอโทษครับ ขออนุญาตครับ คุณถามใคร ถามผมหรอืถามเลขานุการสภาฯครับ 

รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ถามทานประธานฯ ไปถึง

เลขานุการสภาฯ ครับ  ในขอที่ 22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ที่ทานชี้แจงครัง้แรกวายังไง ในขอที่ 22 วาไดมีการจัดทํางบประมาณ ทานใชคําวา

ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณรายรับใชไหมครับ คือที่ผมสงสัยมันตองมีการบันทึกการประชุม 

ถาทานใชคําวาขอที่ 22 มันยกเลกิดวยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 ในขอที่ 4 ซึ่งได

บอกวาใหยกเลิกขอความในขอที่ 22 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2541 และใชขอความตอไปนี้แทน คือวาขอที่ 22 ใหใชแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานจัดทําประมาณ

การรายรับและประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติ

ตางๆ ของทุกหนวยงาน เพื่อใชประกอบในการคํานวณขอตัง้งบประมาณตอเจาหนาที่งบประมาณครับ 

ที่แกไขขอ 22 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิเลขานุการสภาฯครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอานขอ 22 ของระเบียบ

วธิกีารงบประมาณฯ พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิม่เตมิฯ ครับ 
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รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ครับ เดี๋ยวจะไดบันทึกการ

ประชุมไวใหถูกตอง เราใชขอ 22 แตเปนการแกไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 ครับ ขอบคุณครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ขออนุญาตครับ กราบเรียน

ทานประธานฯ ที่เคารพ ทานสมาชกิสภาฯที่เคารพทุกทานครับ ตามที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดลุกขึน้ 

กลาวในทํานองสอบถามทานประธาน เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ผมไดชี้แจงตอที่ประชุมไปเม่ือสักครูนั้น ผมก็ไดกลาวตอที่ประชุมวา 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2541 และ

ที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 แลวผมก็ไดช้ีแจงที่ประชุมเกี่ยวกับระเบยีบขอที่ 22, 23 ขอ 22 

ผมก็ไดชี้แจงทานไปแลว ผมก็ใชระเบียบที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 ทานเขาใจถูกตอง

หรือยังครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  เขาใจถูกตองแลวนะครับ ตอไป มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย เชิญครับ คุณนพดล  

ผดุงพงษ  

นายนพดล  ผดุงพงษ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผมนายนพดล  ผดุงพงษ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลนครลําปาง วาระแรก ซึ่งเปนวาระรับหลักการ ตองรับ

หลักการ เปนรายจาย เพื่อที่จะใหผูบริหารเทศบาล นําไปพัฒนาบานเมือง ตามแผนงานแผนพัฒนาของ

เทศบาล ซึ่งไดมีการประชุมกัน ตกลงไว แลวก็เปนเงินจํานวน 700 กวาลาน เปนเทศบาลนคร ซึ่งเงิน

จํานวนนี้ ก็บริหารในลักษณะนี้มาครบวาระแลว ทั้งผูบรหิารทานนายกฯกิตติภูมิ  นามวงค ขออนุญาต

เอยนาม ถาผมจะไมพูดเลยมันก็เปนวาระที่เราจะตองจับจายใชเงินในการบริหาร เพื่อเปนทิศทาง

เดียวกัน ความจริงนาจะพูดเปนทิศทางเดียวกันระหวางผูบริหารและก็สภาฯ แตเทาที่ฟงดูในตลอด

ระยะเวลา 4 ปที่ผานมา ผมก็มาสังเกตดูสภาฯแหงนี้ ทุกครั้งที่มีการประชุมก็มักจะมีวาระที่ตองซักถาม 

ตรวจสอบไปถึงงบประมาณรายจายตาง ๆ ในแตละป ที่ฝายบริหารไดชี้แจงตอสภาฯและก็นําไปใชจาย 

เปนสิ่งที่ดีครับ ที่ไดผูบริหารที่มีแนวคิดการพัฒนาบานเมือง อยากจะเห็นเทศบาลนครลําปางของเรา

กาวไปสูทิศทางที่พี่นองประชาชนมีความเปนอยูดี กินดี สภาพแวดลอมดี มีความสุข แตทําไมครับ 

การประชุมแตละครัง้ เราก็มักจะมีความขัดแยงหรอืความเห็นไมตรงกัน ตองมีการชี้แจงกัน บางครัง้ถึง

ขัน้ที่จะตองทาทายกัน สาบานกันตางๆเปนตน ผมอยากจะเห็นเทศบาลกับฝายบรหิาร ระหวางผูบรหิาร

และสภาฯ ไดทําความเขาใจใหตรงกันซะกอนวาในการที่จะผานวาระแรก ของงบประมาณประจําป 

พ.ศ.2562 นี้ วาผูบริหารมีความคิดเชนนี้มันดีหรือยัง มีจํานวนเงินไมใชนอย บางโครงการใชเงินเปน

จํานวน สบิลานขึ้นไป เอาไปบริหาร เอาไปทํา แตตลอด 4 ปที่ผานมา ผมรูสึกชักไมแนใจ จะใหบอกวา

ไมไววางใจผูบริหารชุดนี้ก็วาได  เพราะนับต้ังแตเขามาบริหารบานเมือง เมื่อ 4 ปที่แลว จนกระทั่ง
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ปจจุบัน ก็ไดความเปนสมาชกิสภาโดยมตขิองคณะรัฐมนตรี อีก 1 ปแลว กิจการงานตางๆที่ฝายบรหิาร

ไดดําเนินการมาต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน จะเห็นงาย ๆ เลยวา ยังมีเงินที่ยังไมไดดําเนินการ 44 โครงการ 

เปนจํานวนเงนิเทาไหรนี่อาจจะไมมาก แตความเสียหายเกิดขึน้แลวกับประชาชน ซึ่งจะเปนผูที่ใชบริการ

นั้น มันเสียหายมากมายนะครับ แทนที่เขาจะไดรับในส่ิงที่เขาตองการ แตละปมีการซักถาม มีการ

ตรวจสอบ ซึ่งบางครัง้ทานก็คดิวาอาจจะไมใชหนาที่ของฝายบรหิาร แตถามาพูดในสภาฯแลวมันจําเปน 

เราเปนสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เราก็ตองพูด ตองซักถาม ฝายบรหิารคิดอยางไร เราไมทราบ 

ฉะนั้นนี่ก็คือปญหาวาเราจะตองซักถามวา มันเริ่มอยางไร จะทํายังไง ไปถึงจุดไหนอยางไร นี่คือ

รายละเอียด  หลายครัง้หลายหน  ซึ่งฝายบรหิารไดบรรจุวาระหรือจัดทํางบประมาณรายจายแตละป  

ก็มักจะไมตรงกัน สลับหมวดสลับหนา สลับอะไรหลาย ๆ อยาง ดูเหมือนจะเปนเกมสอะไรสักอยางให

ฝายสภาฯ ไปคดิไปหามาเอาเอง ตองใชเวลา 7-8 วัน ทานคิดมาเปนป จะใหสภาฯ มาชวยทานดู 7-8 วัน 

ถามจริง ๆ อานไมหมดหรอกครับ เราก็จับใจความไดเฉพาะหัวขอใหญๆ ใชเงนิเยอะๆ การบริหารตอง

เก่ียวของและเปนประโยชนตอพี่นองประชาชนหรือไม เพราะเงินสวนนี้ประชาชนก็เสียทุกป ชําระให

เทศบาลทุกป เขาก็อยากจะมคีวามตองการในสิ่งที่เขาใหเทศบาลกลับคืนมาบาง ถาใหยกตัวอยางไปแลว 

ฉะนัน้ผมอยากใหสภาฯแหงน้ีมาพูดคุยตกลงกนัระหวางฝายบริหารกับสภาฯ เพื่อจะไดไมเกิดการโตแยง

กันอีกในอนาคต  เพราะตางฝายก็ตางยืนยันวาไดรับฉันทานุมัติมาจากพี่นองประชาชนเชนเดียวกัน  

ฝายบรหิารก็ทําไปอีกทางหน่ึง ฝายที่ติดตามตรวจสอบก็ตองดูแล วามีความถูกตองเที่ยงธรรมหรอืไม 

คุมคาหรือไมในการใชเงิน ออกไปแตละบาท แตละสตางค ทานประธานครับ ผมวาการที่ฝายสภาฯ 

จะซักถาม หรอืขอขอเสนอแนะจากทานนายกฯ บางครัง้การพูดก็ ไมใชวาถามมาสัน้ ๆ ก็ตอบส้ันๆ อันนี้

บริหารก็งายเกินไป ทานนายกฯ นาจะใชวุฒิภาวะใหมากกวานี้ ตองมีความใจเย็น ไมแสดงอาการหรือ

กิริยาที่ไมเหมาะสม หรือพูดทาทาย อันนี้มันเปนบรรยากาศในที่ประชุมที่ไมดีเอามากๆ ผมไมอยากจะ

เห็นหรือใหมันเกิดขึ้นในเทศบาลนครลําปางแหงนี้  ดังนั้นนะครับ งบประมาณที่จัดสรรจะออกเปน

เทศบัญญัติในจํานวน 700 กวาลาน  ถาคิดยอนหลังกลับมาก็คงจะใกลเคียงกัน 4,5 ปหลัง สี่ปที่

ในวาระของทาน เงินจํานวนนี้ ประมาณเกือบสองพันกวาลาน อะไรที่เปนส่ิงที่ใหม อะไรที่เปนส่ิงที่จับ

ตองได ที่เทศบาลไดสรางมาและพี่นองประชาชนไดรับ ไดใชบริการนั้น เราจะไมพูดถึงดานการบริการ

ทั่วไป เชน ปญหาไฟดับ ถนนหนทางไมดี น้ําทวม ตรงน้ียังแกไขไมเสร็จสิ้นหรือยังไมเกิดขึ้นเลยใน

เทศบาล ทานประธานครับ อันนี้ก็อยากจะใหทานชี้แจงและก็เปนอุทาหรณวาทานอยากาวไปขางหนา 

โดยที่ขางหลังก็ยังมรีอยปะ รอยปุ รูรั่ว ส่ิงที่ไมสวยงาม ขยะ กลิ่นเหม็น แมกระทั่งลําคลอง สาธารณะ 

ผมเคยพูดมาตั้งแตเปดสภาเรื่องน้ําพุที่หนาสถานีรถไฟนครลําปาง เดี๋ยวนี้ไมมีใครกลาที่จะถายรูป 

เพราะกลิ่น ขับรถผานก็ยังไดกลิ่น ตัวนี้จะตองรีบแกไข ส่ีปมาแลวก็ยังเหมือนเดิม นี่จุดเล็กๆ ทานก็ยัง

มองขาม ไปสังเกตไปดูสิ่งที่ใหญกวา หรอืขนาดใหญ ๆ งบประมาณเยอะ ๆ ละเลยจุดนี้ไป และอีกอยาง

ตามตรอกตามซอยในเขตเทศบาลนครลําปาง ก็ยังมีถนนหลายเสน ซึ่งยังไมไดปรับปรุง คือไมไดลาด

ยางหรอืทําคอนกรตีใหการเดินทางไปมาสะดวก ทานลองไปสังเกตไปติดตามดู  ผมจะไมบอกวาที่ไหน
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นะครับ ที่วาชาวบานแตละแหงก็คงจะมารองเรียนกับทานเปนจํานวนมาก แตก็ยังไมไดรับการ

ดําเนนิการแกไข จุดนี่แหละครับ ก็อยากจะใหทานชวยพิจารณาอยางเรงดวนดวย ฉะนั้นการที่ผมขึ้นมา

อภิปรายในการเสนองบประมาณในวันนี้ ก็เพื่อเปนการเตือนสิ่งที่นายก ที่ผูบรหิารทําอยู ซึ่งยังไมแลว

เสร็จหรือกําลังจะเสร็จ หรือกําลังจะดําเนินการ ผมวาหลังจากงบประมาณครั้งนี้ ยังไงก็ตองผาน  

โดยเสียงสวนตัวผมแลว ผมคดิวายังไงก็ตองผาน แตยังไงก็ตองขอพูดอะไรคือสิ่งที่เราควรเสนอแนะให

ทางฝายผูบรหิารไดระมัดระวังและดําเนินการไปในทางที่ถูกตอง ทานประธานครับ รางเทศบัญญัตินี้ 

ก็คงใชเวลารางรวมกับคาใชจาย ในแตละหมูแตละหมวด ตามแผนงานที่เสนอมา ผานคณะกรรมการ

แผนพัฒนาเทศบาลในแตละป ซึ่งบางแผนอาจจะตองใชระยะเวลา หรอืตองขอประชามต ิผมวาบางแผน

ที่มีปญหาก็แบบวาอาจจะไมมีการประชามติ หรืออาจจะมีการจัดประชุมเพียงเล็กๆ แลวก็สรุป

ประชามติไป อันนี้ประชาชนก็ฝากมา ยกตัวอยางเชน ถนนดวงรัตน ทานก็ไดประชุมและรวบรวม

ประชามติ โดยประชาชนกี่รอยกี่คนก็ไมทราบ ดังนั้นก็เปนปญหาตอไปในอนาคต เรื่องกฎหมายอะไร

ตางๆที่ทานพูดมา ขอใหดําเนนิการไป มันก็ตองดําเนนิการแนครับ ซึ่งฝายตรวจสอบฝายอะไรซึ่งไมใช

พวกผม พวกผมเพยีงตดิตาม ทวงถาม ตามความตองการของพี่นองประชาชน ฉะนั้นเมื่อทานทําถูกทาง 

ถูกที่และถูกตอง ทานก็ไมตองกลัวที่ผมกลัวคือวา ทานบอกวาถามีปญหาขึ้นมาเทศบาลจะตอง

รับผดิชอบ แตก็ดีใจที่ทานพูดวา สมาชกิสภาไมตองรับผดิชอบ ขอบคุณครับทานประธาน 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ครับ มสีมาชกิทานใดจะอภปิราย เชิญครับ คุณณัฐธนวัฒน  ปญญาพันธ 

 นายณัฐธนวัฒน  ปญญาพันธ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผม นายณัฐธนวัฒน  ปญญาพันธ สมาชิกสภาเทศบาล

นครลําปาง ขออนุญาตใชเวลาเพียงเล็กนอยในการอภิปราย เรื่องรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป 2562  ตองขออนุญาตเอยนามทานสมาชิกสภา ทานนพดล  ผดุงพงษ  ที่กลาวเมื่อสักครู 

ผมเห็นดวยนะครับที่ทานกลาววา เรานาจะมีทิศทางเดียวกันในการบริหาร ไมวาจะเปนคณะผูบริหาร

โดยทาน ดร.กิตติภูมิ  นามวงค คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่ออะไรรูไหม 

เพื่อประชาชน สูงสุดแกประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง สิ่งที่ผมมองเห็นมาตลอดในระยะเวลาส่ีป 

บรหิาร ของฝายบรหิาร โดยทาน ดร.กิตติภูมิ  นามวงค ผมเชื่อโดยสุจริตใจครับวา การบริหารของทาน

พรอมดวยคณะผูบริหารบางสิ่งบางอยางเปนไปตามแผน อาจจะเจออุปสรรค ปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ 

อยางเชนโครงการ 100 กวาโครงการที่ทานไดนําเสนอและสรางขึ้นมาเพื่อเทศบาลตลอดระยะเวลา

บรหิารของทาน แตเหลือแค 44 โครงการ ที่ยังไมแลวเสร็จตามเปาหมาย อาจจะเจออุปสรรคปญหา 

แตสิ่งหนึ่งประการใดก็ตาม  สิ่งที่ผมเห็นในปงบประมาณที่ผานมา ไมวาจะปงบประมาณกอนหนานี้ 

หรือวาในแผนรางเทศบัญญัติงบประมาณที่กําลังจะเขาสูสภาเพื่อรับหลักการตรงนี้ สิ่งที่ผมเห็นการ

เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนที่สุดคอื เรื่องศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีกอนหนาที่ทานนายกเทศมนตรีนคร
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ลําปาง โดย ดร.กิตตภิูมิ  นามวงค  พรอมคณะผูบรหิารเขามา  ผมไมเคยเห็นงานประเพณีสงกรานต 

ที่จัดอยางยิ่งใหญเกดิขึ้นมากอน ผมไมเคยเห็นงานประเพณวีันลอยกระทง ตัง้แตเดมิที่ผมเปนเด็ก ผมจะ

มานั่งรอดูชมขบวนอยู ไมหนาวัดบุญวาทยวิหาร ก็แถวๆมุมหางเสรี จะเห็นขบวนที่อลังการมาก ส่ิงที่

เห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือตั้งแต ทานนายกฯ กิตติภูมิ   นามวงค เขามาเปนนายกเทศมนตรี 

มีศิลปวัฒนธรรมประเพณี เปนงานวันปใหม ตอนรับปใหม งานสงกรานต ลอยกระทง ซึ่งลวนแลวแต

เปนงานประเพณีที่อลังการที่ทําใหเปนหนึ่งในแผนของการทองเที่ยวของจังหวัดลําปางและเกิดข้ึนมาได

จริงๆ ตั้งแตทานมาน่ังเปนนายกฯ พรอมทั้งคณะผูบริหารจนถึงปจจุบันนี้ ส่ิงหนึ่งที่ผมเห็นการ

เปลี่ยนแปลงอกีอยางหน่ึงก็คือ มิวเซยีมลําปาง ศาลเจาพอหลักเมือง ทอระบายน้ําจากหาแยกประตูชัย

มาถึงแมน้ําวัง เพื่อลดการสะสมของมวลน้ํา และใหระบายน้ําไดเร็วขึ้น เราเห็นไดอยางชัดเจน อาจจะไม

เสร็จสิ้นตามอยางที่เราตั้งใจ เพราะกระบวนการก็บอกวา ความแนนอนคือความไมแนนอน การสราง

อะไรสักอยางมันขึ้นอยูตามแผน มันอาจจะไมเปนตามแผนก็จริง แตสิ่งที่มันเกิดข้ึน มันเริ่มเกิดมันเริ่ม

เห็นเปนรูปธรรม มันไมไดวาดอยูบนวิมานและเปนนามธรรมขึ้นมา แลวจะทํามิวเซียมลําปาง 

ทําศาลหลักเมือง จะทําใหพอแมพี่นองลําปางอยูดีกินดีได บางส่ิงบางอยางมันอาจจะเปนไปตาม

เปาหมายของเรา บางครั้งเรายกตัวอยาง อยางเชนเราขับรถจากลําปางไปเชียงใหม ใชเวลาไมเกิน 

1 ชั่วโมง เราก็คดิวาวันนี้เรามีธุระที่เชียงใหมตองใชเวลาไมเกิน 1 ช่ัวโมงแนนอน แตบังเอิญระหวางทาง

เราไปเจออุบัติเหตุรถติด เราอาจจะใชเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ในการเดินทางก็เปนไปได นี่ผมยกตัวอยาง

อุปมาอุปมัย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็นในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 ที่กําลังจะ

เขาสูสภาแหงน้ี ไมนาเชื่อวาถนนหนทางในเขตเทศบาลนครลําปางของเรา บางเสนเปนดินลูกรัง บางเสน

เราไมเคยเจอเลย แตพอลงพื้นที่ บอกทานนายกฯ ทานนายกฯ ลงพื้นที่กับสมาชิกสภาฯ เกือบครบทุก

เขต แลวถนน 40 กวาเสน  เพื่อพอแมพี่นองในเขตเทศบาลนครลําปางทัง้หมด 43 ชุมชน  ครบทัง้หมด 

4 เขต มีถนนตรอกซอกซอยเล็ก ๆ นอย ๆ อยูในแผนงบประมาณรายจายปนี้เปนที่เรียบรอย ผมเชื่อม่ันวา

ประโยชนสูงสุดตามหลักแผนนโยบายเพื่อสาธารณะหรือ Public Policy ขององคการบริหารสวนทองถิ่น

ไดคิดไดทํา เพื่อพอแมพี่นองในเขตเทศบาลนครลําปางก็คงจะไดรับประโยชนอยางสูงสุด คนที่ได

ประโยชนก็คือคนในเขตเทศบาลนครลําปาง คนที่ภูมิใจที่สุดนั่นก็คือคณะผูบริหาร นําโดย

ทานดร.กิตติภูมิ  นามวงค พรอมทั้งสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทั้งหมด ที่อยูในสภาแหงนี้ ผมเชื่อวา 

ถาถนนทุกเสนไดดําเนินการสรางแลวเสร็จในปงบประมาณนี้ เชื่ออยางแนนอนวาเราทุกคนที่นั่งอยูใน

สภาน้ีจะไดรับคําชมจากพอแมพี่นองในเขตเทศบาลนครลําปางอยางแนนอน แลวมันไมใชแตเพียงถนน 

40 กวาสาย 40 กวาเสนทั้งเล็กทั้งนอย ทั้งนอยทั้งใหญ ถนนที่พังก็ไปซอม ถนนที่ยังไมมีการลาดยาง

หรือไมมีทอระบายน้ํา ก็เกิดข้ึนแลวในงบประมาณรายจายปนี้ ไมใชแคสาธารณูปโภคแคนี้ ในสวนเรื่อง

การศกึษา ความมั่นคง ดานชุมชน สังคม ทานใหความสนใจโดยตลอด ผมเชื่อม่ันวาการบริหาร โดยการ

นําของทาน ดร.กิตติภูมิ  นามวงค ถาทําตามแผนนี้ก็คงจะทําใหพอแมพี่นองในเขตเทศบาล

นครลําปางคงจะไดรับประโยชนอยางสูงสุด ผมนายณัฐธนวัฒน  ปญญาพันธ สมาชกิสภาเทศบาลนคร
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ลําปาง เห็นดวยกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 ซึ่ง เปนการนําของ

ทาน ดร.กิตติภูม ิ นามวงค ขอบคุณมากครบั 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ครับ มสีมาชกิทานใดจะอภปิราย เชิญครับ นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

กระผมนายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานผูเปนประธาน งบประมาณ

รายจายประจําป 2562 ทัง้หมดก็เจ็ดรอยกวาลานบาท ก็มโีครงการตามแผนงานตาง ๆ มากมาย ผมก็มี

ขอสังเกตอยูหลายโครงการ ในรายละเอียดหลายอยาง ๆ แตกอนอื่นที่จะพูดถึงโครงการตาง ๆ ที่เปน

ขอสังเกต ผมก็มีความหวงใย มีความกังวลใจ เนื่องจากวาในหลายๆปที่ผานมา นายกเทศมนตรีได

บริหารงานที่ไมคอยไดบรรลุตามแผนเทาไหร อยางเชนที่ทานไดแถลงมา มีอยู 2 เรื่อง ก็คืออยางแรก

โครงการที่กอหนี้ผูกพันแตไมไดเบิกจายมี 3 โครงการ มีเงนิอยูยี่สบิหกลานบาท อันที่ 2 โครงการที่กัน

เงินไวโดยไมไดกอหนี้ผูกพันอีก 44 โครงการ เปนเงินกวาหนึ่งรอยกวาลานบาท นี่ก็แสดงถึง

ประสิทธิภาพความสามารถที่จะบรหิารงานใหจบ ใหแลวเสร็จตามแผนงาน ดังนั้น การที่ปนี้ ป 2562 

จะมีโครงการออกไปอีกเยอะแยะมากมาย ผมก็ขอเรียนตอทานผูเปนประธานผานไปยังทานนายกฯ 

วาอยากจะใหเพิ่มฝมือ เพิ่มความสามารถในการทํางานใหมากกวาเดิม อยาใหมีโครงการที่ตกคางสะสม

มาเหมือนกับที่ผานมา ในสวนที่โครงการที่ผมไดดูมา ในสวนที่ผมจะหยิบยกมาอภิปรายในน้ี สวนมากก็

เปนเรื่องของงานกอสราง ในหมวดที่ดินและสิ่งกอสรางก็จะเปนเรื่องของงบประมาณกอสรางซุมประตู 

2 แหง ซึ่งโครงการนี้ใชเงนิคอนขางเยอะ แตละแหงก็ประมาณสามลานกวาบาท ผมไมคอยเห็นดวยกับ

โครงการนี้เนื่องจากวา 1.ดูแลววาแพง 2.ความจําเปนก็ไมเทาไหร ซุมประตูนี้จะวาไปแลวของกรมทาง

หลวงที่เราเขาเมืองมาก็พอมีประชาสัมพันธอยูพอสมควรแลว นอกจากนี้นะครับ เงินสามลานกวาบาท 

มีแตตัวเลขกลม ๆ ไมมีแบบ แบบไมมีใหดูวาคุณต้ังราคามา ผมขอยกตัวอยาง ในเลมสีชมพู เชน

โครงการกอสรางซุมประตูเมืองบรเิวณถนนพหลโยธิน บริเวณหนาหองสมุดประชาชนลําปาง ยอดเงิน

ประมาณสามลานสี่หม่ืนกวาบาท มีตัวเลขกลม ๆ อยู 5 เรื่อง ลวนแตเปนตัวเลขสูง ๆ ทั้งนั้น  อยางเชน

กอสรางเสาโครงผนังซุมประตู 1 งาน แปดแสนบาท งานตกแตงซุม 2 ดาน ความยาว 20 เมตร อันนี้ก็

เปนเงนิหนึ่งลานบาท ผมก็ไมอานทุกรายการนะครับ เดี๋ยวจะเสียเวลา ก็รวมทัง้สิน้สามลานกวาบาท ซึ่ง

การประมาณการตัวน้ีออกมาโดยที่ไมมีแบบ ผมก็ไมรูวาทําไมถึงมโน หรือจินตนาการวาไดตัวเลขขนาด

นี้นะครับ ซึ่งผมไมสามารถที่จะยอมรับโครงการแบบนี้ไดครบั ก็อยากจะขอใหทางฝายบรหิารไปทบทวน 

และอีกประการหนึ่ง ถาหากอยากจะทํางานตัวนี้จริง ๆ เรามีซุมประตูทางเขาบริเวณหนาโรงแรมเวียง

ทอง ตรงนั้นคุณทําใหเปนตัวอยางเลย ผมดูแลวโครงสรางก็นาจะเปนแบบนั้น ตัวโครงสรางนาจะไม

แตกตางกัน แตถาอยากจะแสดงฝมอื เมื่อสักครูพูดถงึฝมือทานนายกฯ คราวนี้ลองแสดงฝมือใหเห็นเปน

รูปธรรม คุณตกแตงตัวนั้นใหเปนตัวอยาง ถาจะเอาอีก 2 โครงการ อีก 2 ซุม จะออกมาหนาตาเปน



 

 

36

ยังไง ถาออกมาดี คุมคา ก็สามารถกระทําได สําหรับโครงการตอไปนะครับ ก็คือในเรื่องของการทํางาน

ถนนลาดยาง ทําถนน ค.ส.ล. ผมก็เห็นดวย เนื่องจากวาสิ่งเหลานี้เปนประโยชนที่พี่นองประชาชน

สามารถจะใชประโยชนและก็สัมผัสได เพียงแตวามีรายการอยูรายการหนึ่งที่ผมเคยอภิปรายไปแลว 

เรื่องของการทําถนน จะมีบอพักเขามาเกี่ยวของ แลวบอพักที่ผมตั้งขอสังเกตก็คือบอพักที่มีฝาเปน

เหล็กหลอ ผมดูแลวมูลคาชุดหนึ่ง แปดพันถึงเกาพันบาท ทั้งหมดมีอยูกวา 500 ชุด ก็เปนเงินอยู สี่ลาน

ถึงหาลานบาท ฝาบอพักนี้สวยก็จริง แตผมอยากใหทําในถนนเสนหลัก หรอืถนนที่เปนแหลงทองเที่ยว 

คนไปเห็นไปดูกันเยอะก็เอาตัวนัน้ก็ไมเปนไร สําหรบัในซอกในซอย ถาเราประหยัดได  เราก็เปลี่ยนแปลง

ฝาใหเปนฝาแบบเดิมที่เราเคยทํามากอน  ฝาคอนกรีต ฝาเหล็กอะไรก็วากันไป เราเอาเงนิที่ประหยัดตัว

นี้ เราก็จะสามารถที่จะนํามาทําถนน ทําทอในซอยอื่น ๆ ที่เมื่อสักครูสมาชกิสภาก็ไดพูดมาแลว มีหลาย

แหงที่เปนลูกรัง ตัวน้ี เงนิที่เราใชจายอยางไมคุมคา เอาตัดไปทําโครงการน้ันไดอีก เงินสี่ลานนี้ก็คงจะได

อีกประมาณอยางต่ําก็ 3-4 เสน ก็ขอฝากไวนะครับ นอกจากนี้ ผมก็พบวาในรายการ รายละเอียด

ประมาณราคาในสวนของถนนก็มีราคาตอหนวยไมเทากัน ราคาตอหนวยของแอสฟลทติค ที่ทําในถนน

ในซอย ราคาก็คือ 225 บาท แตราคาทําแอสฟลทติคในสวนสาธารณะเทศบาล 7 ตารางเมตรถึง 

400 บาท ผมก็ยังแปลกใจวาการทําแอสฟลทติคเหมือนกันทําไมราคานถึงแตกตางกัน โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในสนามเทศบาล 7 พื้นที่ต้ังหลายพันตารางเมตร ซึ่งก็ทําใหมีสวนตางเยอะเลยครับ ผมก็ขอใหฝาย

บริหาร ถาทราบแลวก็ช้ีแจงไดวามันหนากวาหรอืยังไงก็บอกผมดวยครับ เพราะวาเราตองพยายามทํา

ใหประหยัดงบประมาณ สําหรับประการถัดมาก็คือ เรื่องการประหยัด โดยเฉพาะอยางยิ่งงานตกแตง 

หาราคากลาง หารายละเอียดที่ชัดเจนไมคอยมี เพราะฉะน้ันในรายการประมาณเรื่องเกี่ยวกับงาน

ตกแตงสถานที่ อยางเชนสะพานชางเผือก ผมเห็นมีอยูรายการหนึ่ง คาตกแตงหาแสนบาท ก็ไมมีแบบ

เหมือนกัน ผมก็ไมรูวาถาเราไมมีแบบแลว เราจะรูจะคิดราคาออกมาไดยังไง ก็ขอฝากไวดวย วาผม

สมาชิกสภาหวงใยตัวนี้ ก็ยังมีอีกโครงการที่เปนประโยชนที่ฝายบริหารควรจะทําตอ อยางเชนเรื่องของ

โครงการบําบัดน้ําเสยีที่ทอระบายน้ําที่ทานไปนําเสนอที่ทําเนยีบรัฐบาลและก็ไดรับรางวัลมา ผมก็ไมเห็น

ปรากฏในรายการงบประมาณนี้ โครงการนี้เปนโครงการที่ดี ควรจะทําตอ ดีอยางไร 1.ไดรับรางวัลมา

แสดงวาดีแนนอน 2.ที่เราไปเห็นมาดวยตาก็คือสามารถบําบัดน้ําเสยีไดจริง จากน้ําดํา ๆ ออกมาเปน

น้ําใส  3.ราคาประหยัด  ผมก็อยากจะใหเพิ่มเติมตัวนี้เขาไปในโครงการ อยาไปทําโครงการที่พูดงาย ๆ 

ก็คอื ไดหนาไดตาแตวาเงนินอยไมอยากทํา ไปคดิทําโครงการสองรอยลานถึงสามรอยลานบาท ตัวน้ีทํา

ใหพี่นองประชาชนเขาอาจจะสงสัยได น่ีแหละครับ หลาย ๆ โครงการผมก็ไดคิดวาเปนขอสังเกต เวลา

ผมพบเห็นอะไรที่ไมถูกตอง ก็มาอภปิราย มาตรวจสอบ ถาผมจะนิ่งเฉย ไมทําอะไรเลย ก็เปนการละเลย

ตอหนาที่ แลวก็คลาย ๆ กับการเนรคุณตอเทศบาล เทศบาลไดใหคาตอบแทนเราทุกเดอืน เพื่อที่ให

เรามาทําหนาที่ตรวจสอบ ผมก็อภิปรายไปตามหนาที่ ก็ขอฝากเพื่อน ๆ สมาชิกสภาชวยกันตรวจสอบ

ดวย ขอพอแคนี้กอนครับ เดี๋ยวจะฟงคําชี้แจงของฝายบริหาร แลวก็อาจจะมีคําอภิปรายเพิ่มเติม 

ขอขอบคุณครบั ทานผูเปนประธาน 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายอกีครับ เชญิ นายสมหมาย พงษไพบูลย 

นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานฯ ที่เคารพ ตอนนี้

เลยเวลาพักเที่ยงมา 15 นาทีแลว ผมขอเสนอพักรับประทานอาหารกลางวัน เพราะวาบางทานก็มีโรค

ประจําตัว ที่ตองทานยาครับทานประธาน 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ผมอยากจะใหอภิปรายใหหมดครับ ทนเอาหนอย ไมเกินเที่ยงครึ่ง หรอืจะพักเลยหรือ 

จะมใีครอภิปรายตอนนี้อกีหรอืไมครับ เชิญ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัต ิ 

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบพระคุณทาน

ประธาน ผมไมไดจะขออภิปราย แตจะขอสนับสนุนสมาชิกสภาวา ขอใหทานสั่งพักการประชุมช่ัวคราว 

เพื่อรับประทานอาหารกลางวันจะดีกวาครับ เพราะการอภิปรายตอไปคงจะตองยืดยาวพอสมควร 

ในทางที่ดแีลวในการอภปิรายจบลง ฝายบรหิารก็ควรไดตอบคําถามของผูอภิปรายแตละทานดวย จะได

เกดิประโยชนอยางสูงสุด ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ในเม่ือสมาชิกตองการ ผมก็จะขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 

ขณะนี้ เวลา 12.15 นาท ีเราจะเริ่มการประชุมอกีครัง้ในเวลา 13.15 นาท ีเชญิครับ 

 

พักการประชุม เวลา 12.15 น. 

 

เร่ิมประชุมเวลา  13.15 น. 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เมื่อครบองคประชุมแลวผมก็ขอดําเนินการประชุมตอครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย

เชญิครับ เชญิ นายณัฐกติติ์  บรรจงจิตต 

   นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกติติ์  บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้เปนวันสําคัญของสภา

ของเราครับทานประธาน ผานวาระแรกของงบประมาณรายจายประจําป 2562 กอนอื่นผมตองขอ

ชมเชยชื่นชมกองคลังของเราที่ ไดรับรางวัลเกี่ยวกับการพัฒนาสาขาบริการของภาครัฐจาก

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการการบริหารจัดการดานการจัดเก็บภาษีซึ่งเปนเลิศ  เมื่อวันที่ 

10 สงิหาคม พ.ศ. 2561 ผูอํานวยการกองคลังและเจาหนาที่กองคลังทุกทานผมขอชมเชยและชื่นชมเปน
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อยางมากผูบริหารชุดนีใ้นระบบกองคลังของเราก็เปนปกแผน ดวยเงนิฝากเปนพันกวาลานบาทและเงนิ

สะสม หารอยกวาลานบาท ผมขอชื่นชมนะครับตอไปผมจะอภิปราย ขอตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับ

งบประมาณรายจายนิดหนอยครับ  คือผมขอตั้งขอสังเกตเพื่อเปนประโยชนตอผูเสนอญัตติ  ถามีราง

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจายดูตามหนังสือนะครับ ที่ผมตั้งขอสังเกต หนา 2-235 โครงการปรับปรุง

สะพานชางเผอืก และโครงการปรับปรุงสะพานพัฒนาภาคเหนือทั้งสองโครงการผมอยากจะเรยีนถามผู

เสนอญัตติงบประมาณรายจายนี้วา สะพานทั้งสองสะพานนี้เปนสมบัติหรือทรัพยสินของเราหรือไม  

หรอืเราขึ้นทะเบียนเปนทรัพยสินของเราหรอืไม ถาไมเปน เราขออนุญาตจากผูที่มีหนาที่หรอืวาเจาของ

พื้นที่หรือยัง  อาจจะเปนของจังหวัดหรือกรมเจาทา ผมก็อยากใหทางผูเสนอญัตติหรือทางฝายบรหิาร

ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่ไดทําเรื่องขออนุญาตไปทางเจาของที่แทจริงหรอืยัง  หนา 2-227  ผมเจอเรื่องไหน

ผมก็พูดเรื่องนั้นกอนนะครับ  โครงการเกี่ยวกับโครงการกอสรางซุมประตูเมืองถนนพหลโยธินแยก

บรเิวณนากวม 3,627,000 บาท (สามลานหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) และโครงการกอสรางซุม

ประตูเมืองถนนพหลโยธินหนาหอสมุดประชาชนลําปาง จํานวนเงิน 3,042,000 บาท (สามลานส่ีหมื่น

สองพันบาทถวน)  ผมเห็นดวยนะครับซุมประตูเมืองเปนประตูสูจังหวัด  เปนหนาเปนตาของจังหวัดเรา  

แตผมอยากจะถามใหขอสังเกตวาพื้นที่ตรงนี้เปนของทางหลวงหรือวาเปนเขตดูแลรับผิดชอบอยู  

เปนทางหลวงแผนดินหรือเปลาตองขออนุญาตเขาไหม หรือยังไง  ผมขอตั้งขอสังเกตไว  หนา 2-205 

เงนิอุดหนุนชุมชน 43 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาทเปนเงนิ 860,000 บาท (แปดแสนหกหม่ืนบาทถวน)  

ผมอยากจะเรยีนถามอยากจะตัง้ขอสังเกตวาผูเสนอญัตตมัินเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงนิอุดหนุนโครงการ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 หรือไม คือเทาที่ผมศึกษามา 

การที่เราจะใหเงินอุดหนุนตอชุมชนหรือหรือหนวยงานอื่นเราทําได แตมีขอสังเกตบางประการคือ  

ถาเราใหเงนิอุดหนุนชุมชน เขาจะตองมีเงินงบประมาณบางสวนที่เอามาสมทบกับเงินอุดหนุนที่เราจะให

ไปหรือไม  ผมอยากจะใหดูเรื่องนี้ดวยนะครับ หนา 2 - 284 เงินสํารองจายเพื่อเปนเงนิสํารองจายใน

กรณีที่จําเปนตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจํานวนสองลานบาทผมเห็นตั้งมาทุกป  ผมก็อยากจะทราบรายละเอียดวามีการนําเงิน

ออกไปใชบางไหม ผมเห็นตัง้ทุกป  เอาสามปหลังมาใหดูหนอย  โครงการอื่น ๆ ก็ไมมอีะไร ก็คงตองรอดู

วาเพื่อนสมาชิกยื่นแปรหรอืไม ผมก็มีเทานี้ครับ ขอบคุณครบั 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  เชญิ นายสันต ิ เขียวอุไร 

นายสันต ิ เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ

กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขออนุญาตอภิปรายและเสนอ

ขอสังเกตในการเสนอรางงบประมาณรายจาย ประจําปพ.ศ. 2562 เพื่อใหทานประธานไดกราบเรียนไป

ยังทานผูบริหารเพื่อพิจารณาวาสิ่งที่ผมจะอภิปรายและนําเสนอนี้จะเปนประโยชน ในการปรับปรุง
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งบประมาณ หรือไมอยางไร  กอนที่จะไปถึงขอเสนอทั้งหลายผมอยากจะอภิปรายในภาพรวมกอนวา

งบประมาณที่เสนอมาในป 2562  นี้เทาที่ดูโครงการจากเอกสาร  ก็เปนปกติวิสัยที่จะตองทํา  ยังไมมี

อะไรที่นาทาทายและต่ืนเตน  จากดูงบประมาณป 2561 ที่ผานมาที่ ไดตั้งงบประมาณไว หกรอยเจ็ดสิบ

กวาลานบาท  ปนี้ที่ตั้งไว เจ็ดรอยสองลานบาท  ถาดูตัวเลขก็อาจจะเพิ่มไมมาก เพิ่มประมาณ 

31,000,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานบาทถวน) สูงกวาปที่แลว ถาคดิเปนเปอรเซ็นตก็ 4% กวาไมถึง 5% 

แตผลการดําเนินงานผมไปดูตามที่ทานฝายบรหิารไดไปนําเสนอมาก็จากการที่ดูตัวเลขสรุปสถานการณ

คลังในป 2561 ที่ผานมาจนถึง 31 กรกฎาคม 2561 ถาดูตามตัวเลขงบประมาณ  ถาเปนธุรกิจก็ทํากําไร 

เราตัง้งบประมาณไวปที่แลวในป 2561 นี้ หกรอยเจ็ดสิบลานบาท ปนี้เราไดรายรับซึ่งมากพอสมควรถึง 

เจ็ดรอยสิบหาลานบาท  ถาดูในทางธุรกิจ ก็ถือวาเราทํากําไรได  แตมีขอสังเกตหนึ่ง  เม่ือรายไดที่เรา

ไดรับเพิ่มมาจากป 2561 เพิ่มขึ้นถึง 44 ลานบาท มาจากตัวภาษีจัดสรรตามตัวเลขที่นําเสนอมานี้ 

สามรอยกวาลานที่เราตัง้ประมานไว สองรอยกวาลานก็เพิ่มมาจากสวนนี้ต้ัง เจ็ดสิบกวาลานถาเปนภาษี

จัดสรร  ในรายละเอยีดผมไมพูดถึง  ถาดูตามตัวเลขยอดกําไรที่เราไดมาก็คอืในสวนภาษจีัดสรร  แตเรา

ลงไปดูรายไดจัดเก็บปทีแ่ลวเราตัง้ไว รอยกวาลาน แต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทําไมรายไดจัดเก็บไมถึง 

ยังขาดไป 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดลานบาทถวน)  เพราะฉะนั้นถาเรามองในเรื่องของตัวเลขกอน

ภาพรวมวาตัวเลขนี้จะสื่ออะไรไดบาง แลวเงินอุดหนุนตามที่เสนอมานี้ก็หายไปอีก สิบเจ็ดลานบาทแต

ตัวเลขภาพรวมไดสูงขึ้นเพราะวาไดภาษีจัดสรรมากข้ึน  เพราะฉะนั้นถาดูทางธุรกิจ ถือวากําไร แต

รายงานนี้ มีรายการที่คางจาย ที่ยังไมไดทําหรอืวากอหนี้ผูกพันอีก รอยกวาลานบาทถาเรามองตัวเลข

ถอืวาใชเงนิไมเปน  แตอาจจะมีเวลาถงึสิ้นเดอืนหนาก็นาจะใชทันหรอืไม  แตถาผลสัมฤทธิ์การทํากําไรดี

แตใชเงนิไมเปนเพราะฉะนัน้เงนิยังเหลอื ที่จะใชอีกเยอะคาใชจายเรายังจายไมเต็มที่ เรามาดูวาป 2562 

ที่เราตั้งไว 702,000,000 บาท (เจ็ดรอยสองลานบาทถวน)  ในภาพรวมที่เสนอโครงการมา  ในสวนตัว

ผมไมขัดของ แตที่มีขอสังเกตงบประมาณที่เสนอมาเปนคาใชจายประจําซึ่งเปนคาใชจายที่เปนตน

ทุนเดิมที่เราจะตองใชจายเยอะอยูแลวเนื่องจากวา เปนเทศบาลขนาดใหญมีบุคลากรมากคาใชจาย

ประจําเยอะพอสมควรถาเราคดิเปนอัตราสวนเปอรเซ็นตในสวนคาใชจายประจําคอนขางสูง  ก็จะเหลือ

งบพัฒนา ที่มีไมมากจาก เจ็ดรอยสองลานบาทเพราะฉะนั้นที่มีไมมากนักนี้ ผมก็ยังอยากจะใหมีใช

ประโยชนไดคุมคาสูงสุด จากที่ดูโครงการมาทั้งหมดโดยสวนใหญเปนเรื่องของการปรับปรุงฯ เปนสวน

ใหญ แตก็เปนสิ่งสําคัญเพราะวาเทาที่สังเกตดู  ก็ชํารุดทรุดโทรมเยอะแยะมากมายประกอบกับเมือง

ลําปาง จังหวัดลําปางเองที่จะตองเปนจังหวัดในเรื่องของการทองเที่ยวที่ทางรัฐบาลสงเสรมิสนับสนุนให

เปนเรื่องของการทองเที่ยวเทศบาลนครลําปางในฐานะที่อยูในกลุมจังหวัดนี้ ก็คงจะตองทํานโยบายใน

การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ ใหสอดคลองกับเรื่องของการทองเที่ยวไปดวย ก็เปนส่ิงจําเปน  แตผมมีสิ่ง

หนึ่งที่ผมดูในโครงการตาง ๆ แลว คิดวานาจะเปนประโยชนที่เรานาจะสามารถทําไดในเรื่องของการ

พัฒนาดานคุณภาพชวีติของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง  สิ่งที่เสนอมาในรางงบประมาณน้ียังมี

ไมมาก หรอืมีก็จะเปนงานประจําหรอืงบอุดหนุนโดยสวนใหญที่เปนนโยบายมาจากทางภาครัฐบาลแต
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ในเรื่องของนวัตกรรมของเราเองที่จะใชงบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่ยังไมคอย

เห็น  จะเห็นก็มีในเรื่องของนันทนาการสําหรับชาวบานผมคิดวาทํามาพอดีแลวในหลายปแลว  แตสิ่ง

หนึ่งที่อยากจะเห็นชัด ๆ วา อะไรที่เปนในเรื่องของนวัตกรรมของการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเปน

ประโยชน ทุกทานคงจะทราบดีนะครับวาปจจุบันนี้ประเทศไทยเราถูกประกาศวาเปนสังคมแหงผูสูงวัย

อยางสมบูรณ  ผมอยากจะใหทานชวยดูขอมูลเหลานี้ที่ผมจะนําเสนอแลวเอาไปพิจารณาดูสิวาเราจะทํา

อะไรไดบางในปหนาปตอไปจนถึงป 2564  ที่จะเปนสังคมผูสูงอายุมากกวาสมบูรณคือเต็มที่  จะมี

ผูสูงอายุมากในอัตราสวนถึง 120 ในสังคมของเรามีขอมูลสถิติวา ผูสูงวัย พ.ศ. 2556 ที่ผานมานี้

เปนขอมูลที่ทําตนกําเนดิของเรื่องผูสูงอายุ บอกวาลําปางเองมีผูสูงอายุทั้งจังหวัดถึง หนึ่งแสนสามหมื่น

กวาคนในทัง้จังหวัด 13 อําเภอ  ดัชนีการสูงวัยของจังหวัดลําปางอยูที่ 121.79% และเปนลําดับความ

รุนแรงอันดับหน่ึงของประเทศเมื่อป 2556 แลวมาดูดัชนีที่เขาทําประมาณการไวป 2558 จนถึงป 2573  

สถติคิวามรุนแรงจะเปนอยางไรในป 2558 เมื่อไมกี่ปที่ผานมาจากป 2556  ที่มี 130,000 คน  พอมาใน

ป 2558 เพิ่มเปน 160,000 คน  ดัชนีสูงวัยเพิ่มข้ึนจาก 121% เปน 158% เมื่อป 2558 แตในป 2561 

ก็ยังไมไดทําสรุปขามกระโดดไปเปนป 2563 ประมาณการป 2558 ไปจนถึงป 2563 จํานวนผูสูงวัยของ

ลําปาง ที่ผมพูดคอืยอดของลําปาง 197,500 คนดัชนีการสูงวัยเพิ่มขึ้นจาก 153.58 ถึง 211% เปนสังคม

สูงวัยระดับสุดยอดหมายถึงระดับซุปเปอร แตป 2558 ยังเปนสูงวัยอยางสมบูรณ  อันนี้เปนขอมูลจาก

สํานักปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย จนถึงป 2573  แตผมยกมาใหเห็นใกล ๆ 

เราวาป 2562 ป 2563 คงจะตองเตรยีมอะไรบาง ในป 2561 น้ีประเทศไทยเรามีผูสูงวัยหนึ่งในหาของ

ประเทศ หมายความวา 5 คน มีผูสูงวัย 1 คน ซึ่งมากกวาประชากรเด็กซึ่งเราไดผานจุดที่ผูสูงวัยใน

ระดับตาง ๆ เปนผูสูงวัยอยางสมบูรณและเพราะฉะนัน้อะไรบางที่จะเปนหลักประกันในอนาคต ผูสูงวัยที่

อายุ 60 ข้ึนไปจะมีสวัสดิการหรืออะไร นั่นเปนภาพรวมใหญของประเทศ แตวาในสวนของทองถิ่นเรา 

เราจะสนับสนุนอยางไร  ในฐานะที่จังหวัดลําปางเปนผูสูงวัยอันดับหนึ่งตอนนี้อาจจะลดเปนอันดับสอง 

แตวาในเขตเทศบาลของเรา ผมคิดวาไมนอย  ไมรูอยูอันดับที่เทาไหร  เปนขอสังเกตที่อาจจะตองนํามา

ประกอบในการพิจารณาจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ ที่ใชงบประมาณใหอยางยั่งยืน  เพราะอะไรครับ

เราคงจะเคยเห็นและประสบอยูบอย ๆ ผูสูงวัยบางคนไดชื่อวาผูสูงวัยคุณภาพชวีติ ไมไดดีสูงวัยตามคนที่

เปนขาราชการ เปนอะไรก็อาจจะมีสวัสดิการบํานาญอะไรแตประชาชนที่อยูในเขตที่ผูสูงวัยไมมีรายได

แลวยิ่งสถิติการอยู อายุยืนตั้ง 70 กวา 80 กวาป ระหวาง 60 ถึง 80 ป จะกินอยูอยางไร ผมก็มามอง

ยอนวาในอดีตที่ผานมาเมื่อบานไหนที่มีผูสูงวัยแลวสถิติการที่คนวัยทํางานจะตองดูแลผูสูงวัยสถิติเดิม

เม่ือถึงปจจุบันนี้ยังใชไดอยูวาคนวัยทํางาน 4.5 คนจะตองรับภาระในการดูแลผูสูงวัยหน่ึงคนและเด็ก

หนึ่งคนก็เปนอัตราสวนสี่ตอหนึ่ง  สวนความเครยีดเรื่องการทํางาน คนวัยทํางานก็อาจจะยังอยูปกตไิด 

แตในอนาคตเมื่อสังคมสูงวัยเต็มพิกัดแลวสถิติจะเปลี่ยนไปเพราะวาผูสูงอายุมากข้ึน คนวัยทํางานก็จะ

นอยลง ก็จะเหลือวัยทํางานสองคนดูแลผูสูงวัยหนึ่งคนดูแลเด็กอีกหนึ่งคนคือสองตอหนึ่ง  ตรงนี้ผมคิด

วาเปนตัวเลขที่สําคัญ คนวัยทํางานสองคนตองหาเงนิเพื่อดูแลผูสูงวัย หาเงนิดูแลเด็กในสภาพสังคมและ
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เศรษฐกิจที่หาเงินฝดเคืองการใชจายลําบาก เรื่องของความเครยีดของภาวะเศรษฐกิจในครัวเรือนที่จะ

เกิดขึน้ ในขณะที่ผูสูงวัยเกษียณแลวไปทํางานที่ไหนไมไดแลวไมมีคนจาง  ไมมีรายไดก็ตองอาศัยคนวัย

ทํางานชวยดูแลทางสวัสดิการสังคมที่ใหเดือนละ หกรอยถึงเจ็ดรอยบาท คงไมเพียงพอ ที่วาบัตรคนจน 

สามรอยบาท ก็ไมเพยีงพอจะเกิดอะไรข้ึนครับ เพราะฉะนัน้ครอบครัวอาจจะตองประสบปญหาเรื่องการ

หาเงินใชจายในการดูแลผูสูงวัยเรื่องคาใชจายเจ็บปวยสุขภาพซึ่งสังคมรัฐบาลก็สอดคลองมาให

ประกันสังคมใหการรักษา  สิทธิ์สุขภาพที่มีโครงการเยอะแยะมากมายแตอันหน่ึงคือเรื่องของภาวะการ

ดูแลตนเองในเรื่องของรายไดผมคดิวายังสําคัญ  เรามีโครงการเยอะแยะมากมายที่พัฒนาคนในชุมชน 

แตเรื่องของศักยภาพและสภาวะที่จะอยูไดอยางยั่งยืนและไมมีปญหาและมีความสุข ผมคิดวาก็นาจะ

เปนโครงการที่สําคัญ เรื่องของการพัฒนาเรื่องของการเปนอยูหรอืสภาวะจิตใจ สภาวะสุขภาพก็แลวแต

ของผูสูงวัยในอนาคต ปนี้ 2561 ปหนา 2562 ก็คงไมไกลกันผมเห็นตัวอยางเยอะหลาย ๆ ที่ผูสูงวัยมี

ศักยภาพในการที่จะทําอาชีพนูนอาชีพนี้ที่หารายไดเพิ่มเติมข้ึนมาไดมากกวาที่จะรอรับเงินอุดหนุน และ

กําลังยังมีเยอะ เราไปสิงคโปรเราก็จะเห็นมีผูสูงอายุชวยเข็นกระเปาอาสาสมัครและเขามีรายไดชวย

บริการ  ในหนวยงานของเรานาจะทําไดนะ หาเงนิเล็ก ๆ นอย ๆ ใหผูสูงวัยมาชวย  เอาคนที่มีกําลังอยู

มาชวยทํางานหองทะเบยีนบางหรอือะไรบางในเขตเทศบาลของเรา มีรายไดเปนรายวัน เบี้ยเลี้ยงเปนชั่วโมง 

เหมือนตางประเทศที่ทํากัน ก็จะเปนรายไดใหผูสูงวัยใหเขาไดใชจาย คอืสงเสริมอาชีพที่เขาทําไดผมไป

เดนิถนนคนเดนิที่วัวลายบอย ๆ ไปเจอคุณปาคนหนึ่งที่รูจักแกอายุประมาณ 70 ป ทุกวันเสารแกก็จะไป

นั่งวาดรูปขายอยูหนาวัดศรสีุพรรณ แกมีพรสวรรคความถนัดเรื่องวาดรูปแกก็ไปนั่งวาดรูปขาย 200 ใบ 

ๆ ละ 199 บาท วันหนึ่งขายไดหลายใบก็มีรายไดมาจุนเจือครอบครัวและดูแลตัวเอง ซึ่งเขามีความสุขที่

ไดทําแบบนัน้ อันนี้ก็เปนตัวอยางอันหน่ึงในโครงการทัง้หลาย เหลานีผ้มวานาจะเปนนวัตกรรมอะไรที่ให

พวกเราไดบางถาเราใชงบประมาณในการชวยสงเสรมิสําหรับโครงการอื่น ๆ เมื่อสักครูทานสมาชิกสภา

ก็ไดอภิปรายไป อาจจะเปนหวง เพื่อเปนประโยชนสําหรับโครงการที่มีประเด็นเรื่องของสิ่งปลูกสรางที่

เราจะไปทําในที่ของคนอื่น ที่เราไมใชเจาของโดยตรงซึ่งตามระเบียบออกมาใหมวาจะไปทําที่ของใคร

ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของสถานที่ เม่ือสักครูที่ทานสมาชิกสภาไดอธิบายไปกอนหนานี้ได

นําเสนอไปแลว ผมจะไมพูดถึง และความเปนจริงโครงการสงเสริมพัฒนาเรียนรูและจัดกิจกรรม

พิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) อันนี้เปนชื่อจริง ใชหรือไมครับเพราะวาที่เห็นตรง

โนนเคามีปายใหญเปน Museum Lampang อันไหนจะเปนช่ือเลนชื่อปลอม แตในโครงการนี้พิพิธภัณฑ

การเรยีนรูเมอืงลําปางและวงเล็บ Museum อันนี้คอืชื่อจรงิแลววงเล็บช่ือเลนเพื่อใหถูกตอง เปนเรื่องของ

เอกสารฉะนั้นการใชงบประมาณอะไรตาง ๆ ก็นาจะสําคัญและเพื่อความชัดเจนของประชาชน  บางคน

ไมเขาใจมันเปนทับศัพท มวิเซยีม บางคนจบ ป.6 ก็ไมรูวา Museum คอือะไรมันคอืพพิธิภัณฑการเรียนรู

หรอือะไรทัง้หลาย  เปนเรื่องของการส่ือสารนี่ก็จะฝากเปนประเด็นขอเสนอแนะไวสําหรับในภาพรวมอื่น 

ๆ ก็มีเพียงเทานี้ที่ผมตั้งขอสังเกตเรื่องของการศึกษาพอสมควรตามระเบียบขอบัญญัติของรัฐบาล

กระทรวงศึกษาไปแลว  ในสวนของการศึกษาอีกเรื่องหนึ่ง  เรื่องการศึกษาก็คืองบประมาณนอยไปนิด
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หนึ่ง เหน็ในเรื่องของการสงเสรมิการเรยีนรูภาษาตางประเทศใหกับนักเรียนในเขตเทศบาลของเราซึ่งตัง้

ไว ปละ 200,000 บาท จะเพียงพอหรือไมสําหรับการจางอาจารยตางประเทศหรือสงเสรมิกิจกรรมใน

ดานภาษาตางประเทศผมก็ขอไวเพยีงเทานี้กอนขอบคุณมากครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  เชญิ  นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ  

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทาน

ประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง แตกอนที่

ผมจะไดอภิปรายจะกราบเรียนทานประธานวาขอนายกเทศมนตรีไดกรุณาตอบขอสังเกตหรืออะไร

ตาง ๆ ของเพื่อนสมาชกิที่ไดอธิบายไปแลว เพราะมิเชนน้ันก็จะเกิดคําถามซ้ําซอน  ทานประธานก็ตอง

มาเตือนอกีวาทําไมถามซ้ําแตเปนคําถามที่ถามไปแลวไมไดรับคําตอบ ผมเองก็มีคําถามซ้ํา ๆ เหลานีถ้า

ไดรับคําตอบที่กระจางชัดแลวก็จะประหยัดเวลาในการทําซ้ําผมวาจะเกิดประโยชนมาก ถาทางฝาย

บรหิารไดตอบคําถามหรอืแสดงความคิดเห็นตอขอสังเกตตาง ๆ ที่สมาชกิ ไดอธิบายไปจบลงครัง้ตอครัง้

ก็จะเกดิประโยชนอยางยิ่งครับขอกราบเรยีนเทานี้กอนเพื่อใหทานประธานไดโปรดพจิารณา 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอบคุณนายแพทยวัฒนา ตอไปมีทานใดจะอภปิรายอกีหรอืไมครับ ขอเชญินายกชี้แจงครับ 

นายกิตติภูมิ นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

สมาชกิสภาฯ ผูทรงเกยีรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ในทุกประเด็น

ผมไดจดบันทกึไวหมดแลวครับ ผมขออนุญาตตอบรวมครัง้เดยีว ขอบคุณมากครบั 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัต ิ

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิสมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ถาเชนน้ันแลวการ

ที่ผมไดถามซ้ําเพราะผมรอฟงคําตอบ แตถาคําตอบออกมาดี ผมก็จะไมถามซ้ํา เพราะฉะนั้นจากการที่

ผมไดนําเรียนทานประธานแลววา สิ่งที่ดีที่สุดก็คือ เมื่อถามไปแลวมีการตอบกลับมา จะเปน

องคประกอบการประชุมที่เกิดประโยชนสูงสุดตอสภาแหงนี้ ตอประชาชน ตอราษฎรที่เขายังของใจใน

หลายสิ่งหลายอยาง แตถาทานประธานจะขอความกรุณาอีกครั้ง ถาจะไมตอบก็แจงมาผมจะได

อภปิรายตอขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มสีมาชกิทานใดจะอภปิรายอกีหรอืไมครับ เชญิ นายแพทยวัฒนาครับ 
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นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทาน

ประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง การเสนอ

รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ ตอสภาแหงนี้ในวาระที่หนึ่ง หรือขั้นรับหลักการนั้นถาทาน

ประธานไดเปดตั้งแตในหนาที่ 1 ถึงบรรทัดที่ 4 นายกฯ ไดมีคําแถลงวา จึงขอช้ีแจงใหทานประธานและ

สมาชิกสภาทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการใน

ปงบประมาณ 2562 ดังตอไปนี้ ทานอานคําแถลงตามเอกสารที่ปรากฏโดยไมไดแถลงเพิ่มเติม วาทานมี

นโยบายอะไรบางในปงบประมาณ 2562 ทานมุงเนนอะไร มีอะไรที่เปนวาระแหงชาติของรัฐบาลนี้ได

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนนิการบาง และแผนการที่วามานัน้ก็เปนแคตัวเลข ตัวอักษรที่

ปรากฏตอสมาชิกสภาทุกทาน  แตเราไมทราบเลยวาเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจของงบประมาณป 

พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง จะมุงไปในดานใดรวมทั้งไมไดมีการแถลงวาในรอบปที่ผานมา  

ผลงานดขีึ้นหรอืเลวลงหรอืไดรับผลสําเร็จแคไหน  โครงการที่กันเงินไว เปนจํานวนเงินสามสิบลานบาท

เศษนั้น ราษฎรอยากทราบ สมาชิกสภาอยากทราบ ผมอยากทราบวา สองปมาแลวเมื่อไหรจะเสร็จ 

การขาดประโยชนการเสียโอกาสของราษฎรก็ดี ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ ในเชิงสังคมทุก ๆ มิติ เสียไปหมด 

อันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับ ไมมีคําแถลงประกอบและจะไมใหสมาชิกไดสอบถาม แลวก็เปนอยางที่ผาน

มาตั้งแตกระทูถามแลว ถามไปก็ไดรับคําตอบแบบไมอยากตอบ ถาจะใหผมอภิปรายก็ไดครับ 

สถานะการคลังของเทศบาลนครลําปาง แข็งแกรงมากและดีมาก ๆ ทานดูตามนะครับมีเงนิฝากธนาคาร 

หนึ่งพันกวาลานบาท  เงนิทุนสํารอง เงินสะสมอีกสองรอยหาสิบเกาลานบาทเศษ  เงนิสะสมอีกหารอย

เจ็ดสิบสองลานบาท  มั่นคงแข็งแกรงและรายการที่กันเงินไวผมไดกลาวไปแลว และทานมาดูขอ 1.2 

เงินกูคงคาง สี่สิบหกลานบาทเศษ  การเงินดีแลวทําไมใหมีเงินกูคงคางอยู การเสียดอกเบี้ยเงินกูยอม

มากกวาดอกเบี้ยเงินฝากแนนอนทานประธานทราบดี ก็ทําไมไมใชเงินกูนั้นเสียใหหมด อยางนอยก็

เหลือเศษดอกเบี้ยมาเปนเงินสะสมตอไป  ผมไมทราบวาทานนายกเทศมนตรีหรือคณะบริหารชุดนี้ 

นําโดยทานนายกฯ กิตติภูมิ นามวงค ที่ตองออกนามคือมีความรูความสามารถเยอะ แตทําไมไมมอง

รายรับจริงในรอบ 10 เดือนที่ผานมาสมาชิกทานหนึ่งไดอภิปรายไปแลว แตมุมมองของผมตางไป

จากทาน  ทานมองวาเทศบาลไดกําไรเพราะการจัดเก็บจริงในรอบ 10 เดือน  ปงบประมาณที่ผานมาสูง

กวาประมาณการรายรับมองแบบนั้นวาไดกําไรก็ไมผิดครับ แตถามองในแงขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นน้ันมันตางจากองคกรของธุรกิจผูบริหารจะตองนําผลกําไรนั้นคืนใหกับประชาชนในทองถิ่น 

รวมทั้งผูคนของประเทศนี้ที่ไมไดอยูที่นี่และที่เขามาทําธุรกิจ มาทองเที่ยวไดรับบรกิารที่ดี ยุตธิรรมเทา

เทียมกันดวยเรามองเองเห็นอะไรบางหรือไมวาไดคืนกําไรใหกับราษฎรหรือประชาชนนอยมาก เม่ือได

พบเห็นที่เปนรูปธรรมเทาที่ควร และในขณะเดียวกันการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมุงแต

ดูแลรายจาย แตรายรับจริง ๆ นั้น ผมวานอยที่ทานจะมองดูวาทําอยางไรที่จะเพิ่มรายรับใหกับทองถิ่น  

อยางเชน รายรับจรงิก็มากกวาเดมิ เงนิกูก็ไมคนื คอืใหบรหิารใหญ ๆ อยางเดียวก็ไมไดสําเร็จหรือไดรับ

ผลตอบแทนเทาที่ต้ังเปาหมายไวซึ่งสมาชิกก็ไดพูดไปแลววา  มีงานตกคางอยูเยอะแยะทําใหเสียโอกาส 
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ขาดประโยชน โดยเฉพาะในเรื่องนี้ผมดูจากเอกสารในหนา 1 – 2 ขอทานประธานดูตามครับ  งบเฉพาะ

การสถานธนานุบาลก็ดี  งบของภารกิจถายโอนสถานีขนสงลําปางก็ดี  สองงบนี้เปนสถานที่ใหบริการ  

สถานธนานุบาลนั้น ราษฎรผูขัดสนเงินทองก็อาศัยพึ่งพิงแหงนี้ ในขณะที่คิดดอกเบี้ยพอสมควรก็ยังมี

กําไรสูงมากดูจากตัวเลขในเอกสารที่ผมเรยีนทาน กําไรต้ังสบิเกาลานบาทเศษ  แตถาดูในเอกสารตอไป

ในงบประมาณรายจายที่ตั้งรับไวมีผลกําไรที่สงคืนใหกับเทศบาล 20% อีกเกือบยี่สิบลานบาท  

นอกจากนี้ก็ยังมีเงนิบําเหน็จตอบแทนใหตัวนายกเทศมนตร ีและอีกสองสามคนตามระเบียบกฎหมายที่

ปรากฏไว ทําไมผมตัง้คําถามถึงไมคดิที่จะเพิ่มสถานธนานุบาลอกีหนึ่งแหงเพื่อคนืกําไรใหกับประชาชน 

ใหราษฎรผูยากไรขัดสนเงินทองในยามจําเปนไดใชประโยชนและชีวิตราษฎรจะไดทํามาหากินอยาง

ราบรื่นตอไป ในสวนของสถานีขนสง ก็ถือวาเปนบริการที่ทําเปนสําคัญเทาที่ไดไปรวมกิจกรรมวันทํา

ความสะอาดเมื่อสองสัปดาหกอนก็รูสึกวาไดปรับปรุงดีข้ึนมาก เพียงแตชั้นบนผมยังไมไดมีโอกาสขึ้นไป  

มีการปรับปรุงสถานที่ตาง ๆ ใหสวยงาม แตก็อยากจะนําเรียนทานประธานวา ถาหากไดรับการ

ปรับปรุงอีกสักเล็กนอย เชน ภาษาที่ใชแนะนําการทองเที่ยวก็ดี  การเดินทางโดยเครื่องบนิ รถไฟ นั้น 

ยังไมเปนปจจุบันเทาที่ควร ควรใหรายละเอยีดเพิ่มเตมิเบอรโทรศัพทสายการบนิไหนเวลาไหนก็ควรจะมี

ภาษาเพิ่มใหครบถวน  สามภาษาก็จะเขาหลักในการสงเสริมการทองเที่ยวโดยปริยาย  สําหรับใน

รายรับจริง กับรายจายจริงนั้น ถาหากจะขอเรียนทานประธานคําแถลงงบประมาณในหนา 1 -3 อีก

สักครัง้หน่ึง  รายไดจัดเก็บเองนั้นเพยีง 16.5% เทานัน้เอง คือ หนึ่งรอยสิบหาลานบาทเศษ  สวนรายได

ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นสูงในสัดสวนถึง 39.58% คือ สองรอยเจ็ด

สบิเจ็ดลานบาทเศษและรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหกับทองถิ่น 43.9% หรอืวงเงนิประมาณสามรอยแปด

ลานบาท  การที่ไดรับเงินเพิ่มมากกวาการประมาณการไวถึง เจ็ดรอยสิบหาลานบาทในชวง 10 เดือน

ของปงบประมาณ นั้น แสดงวาราษฎรทั้งในพื้นที่ก็ดี มีความเต็มใจที่จะเสียภาษีใหกับเทศบาลนคร

ลําปาง  สวนที่ไมเต็มใจนั้นก็เสียเพราะโดนกฎหมายบังคับ ที่เขาไมเต็มใจเพราะเขามองแลววา เสียไปก็

ไมไดอะไรกลับคืนมา ในขณะที่คูคลองลําเหมืองทั้งหลายไดรับการละเลยไมไดดูแลเอาใจใสเทาที่ควร  

ไมไดมีการขุดลอกคลอง  ไมไดมแีผนงาน อยางชัดเจนแนวแนที่จะทําตอเนื่องกันวาใหมีน้ําไหลใสสะอาด 

ปราศจากวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ํา และแหลงเพาะพันธุยุงซึ่งเปนสาเหตุของโรคติดตอรายแรง รวมทั้ง

แมน้ําใหญ เชน แมน้ําวัง ชวงผานเขตเทศบาลนครลําปางก็มีการดูแลอยางฉาบฉวยไมไดมีการขุดลอก

ขุดเลนคลองใหน้ําใสไหลดเีพื่อจะไดเกดิการบําบัดน้ําเสียตามธรรมชาติก็ไมไดรับการดูแล  เพราะฉะนั้น

ภาษีที่ไดรับเพิ่มข้ึนนั้นก็ตองเรยีนทานประธานวา มีทั้งคนที่เต็มใจเสียและคนที่เสียโดยกฎหมายบังคับ  

ถามาดูในหนาที่ 1 – 4  ดานรายจายสวนของงบกลางนั้น 18.92% งบบุคลากร 36.23% งบดําเนินงาน 

29.85% งบลงทุน แปดสบิเอ็ดลานบาทเศษครับทานประธาน  ถาคดิเปนสัดสวนเปอรเซ็นตนัน้ไมไดมาก

เลยในป 2562  11.65% แตผมจะเรียนทานประธานใหดูในป 2560 และประมาณการป 2561 ดวย 

ในรายจายจริงป พ.ศ. 2560 งบลงทุน 15.54% คือ เกาสิบสองลานบาทเศษและประมาณการป 

พ.ศ. 2561 ลดลงไปเหลือ แปดสิบเจ็ดลานบาทเศษคิดเปนสัดสวน 13.08% แตในประมาณการป 
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พ.ศ. 2562 แปดสิบเอ็ดลานบาทเศษก็ประมาณ 11.65% ทานตอบผมใหไดวา  เกิดอะไรข้ึนทําไมงบ

ลงทุนถงึลดลงทัง้ทัง้ที่รายรับจริงจากตัวเลขเมื่อสักครู 10 เดือนที่ผานมาปรากฏเจ็ดรอยสิบหาลานบาท

เพิ่มขึ้น  ประสิทธิภาพการทํางาน ความสามารถหรืออะไรก็แลวแต  ผมตองการคําตอบเพื่อจะมา

อภิปรายตัวเลขเหลาน้ี ผมไมทราบวาทําอะไรกันอยู ผมมีขอมูลเทาน้ีก็ตองเรยีนเหตุผลเทาที่พบใหทาน

ประธานทราบ เนื่องจากทานนายกฯ ไมไดมีคําแถลงช้ีแจง เพิ่มเติมประกอบคําแถลงงบประมาณที่ทาน

ไดชี้แจงตอสภาไปแลวเพราะฉะนั้นผมก็คงจะตองถือวาทานนายกรอบรูทุกสิ่งทุกอยาง ตัวเลขทุกอยาง 

ขอมูลทุกอยาง ตามแผนในสามเลมใหญ ๆ ปกสีเขียวออน ปกสีเหลือง และปกสชีมพู เพราะฉะนั้นทาน

ควรที่จะตอบคําถามผมทุกคําถาม  ทานประธานทราบดีวางบประมาณรางเทศบัญญัติที่ผานสภา 

เมื่อไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดแลวนั้น หมายถึงวาอะไรพรอมที่จะดําเนินการจางเหมาจัดซื้อ

จัดจางหรือดําเนินโครงการตาง ๆ ไปแลว ใชหรือไมครับทานประธาน คือแสดงวาตองมีรายละเอียด

ประกอบโดยครบถวนและสมบูรณ ถาเปนงบลงทุนในโครงการกอสรางก็ยอมที่จะตองมีแบบแปลน

แผนผังท่ีชัดเจนและถูกตองรวมทัง้สถานที่ที่จะกอสรางดวย  ในปงบประมาณที่ผานมามีหลายโครงการ

ที่อนุมัติงบประมาณไปแลวแตไมไดระบุตําแหนงโครงการกอสรางนั้นอยางชัดเจนวาอยูตรงมุมซายมุม

ขวาดานหนาหรือดานหลังของสถานที่นั้น ๆ ซึ่งกระผมวาผิดหลักการ ผมก็ดี ทานประธานก็ดี เรา

จะสรางงานใหมในเนื้อที่ของเราซึ่งเปนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผา  เราจะเอาบานไวตรงกลางหรือตรงไหน 

เราตองกําหนดไวอยางชัดเจน เพื่อสถาปนิกจะไดออกแบบใหถูกตอง หลายโครงการในนี้ไมไดกําหนด 

แลวก็เกิดปญหา แมแตการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการกอสราง ในระหวางดําเนินการก็ดีก็จะปรากฏขึ้น 

เพราะฉะนั้นผมก็มีคําถามอยูอีกหลายคําถาม เอาโครงการในเลมสีเหลืองกอนซึ่งยังไมใชในงบลงทุน

หรือโครงการกอสรางอยางที่ผมเรียนทานประธานแลว นายกจะตองตอบไดรูหมด ในหนาที่ 1-4  

โครงการวันเทศบาลประจําป พ.ศ. 2562 ของปกสีเหลืองครับทานประธาน บางทานอาจจะวาไมใช

สาระสําคัญ แตผมคดิวาเปนสาระสําคัญ ดังที่ไดกราบเรยีนทานประธานแลววา โครงการพวกนี้พรอมที่

จะดําเนนิการ ควรจะตองมีรายละเอยีดที่ชัดเจนครบถวนอธิบายได ผมก็ไมอยากจะเอารายละเอียดมาดู

เดี๋ยวบางทานจะหาวาทําไมยอยเกินไป  แตเปนเรื่องที่ตองมาดูครับ  ผมอยากไดคําตอบในหนาที่ 1-5 

คาปจจัยในการถวายพระสงฆเการูป เปนเงิน 5600 บาทผมถามวาทานจะใสซองปจจัยละกี่บาท ซอง

ละกี่บาท เพราะในลําดับถัดมาคาเครื่องไทยธรรม 10 ชุดเปนเงิน 7000 บาทอันนี้คิดงายงายเอา 10 

ไปหารก็ชุดละ 700 บาท แตคําถามที่ผมสงสัยคาปจจัยเการูป 5600 บาทเอาเกาหารอยางไรก็ไมลงตัว

ครับทานประธานตอบผมมาจะใสซองละกี่บาทเปนคําถามยอย แตมีประโยชน มีประโยชนอยางไรครับ 

ผูเสนอญัตตริางน้ีตองรูตองตอบได ถัดมา โครงการปรองดองสมานฉันท ผมก็ยังไมเห็น ถาทานนายกฯ 

สามารถเอาหนังสือที่อางมานี้บอกวามีหนังสือส่ังการมาดวนที่สุดป 2559 ใหทําโครงการปรองดอง

สมานฉันท แตถาดูตามโครงการก็เปนเรื่องดี ถาตามความเขาใจ คําวาปรองดองสมานฉันทเราคุนวา

ตองมีการแตกแยกหรือทะเลาะเบาะแวงกัน ถึงจัด แตพอมาดูในเนื้อโครงการแลวคือการจัดกิจกรรม

กีฬาใชหรือไมครับ เปนการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ ก็อยากทราบวาจํานวนคนนั้นก่ีคน เพราะใน



 

 

46

โครงการมคีาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวม 20,000 บาท แตการที่จะไดมา 20,000 

บาทนั้นตองรูจํานวนคน ผมเขาใจวาแบบน้ัน  ก็อยากทราบวาจะมีการจัดโครงการปรองดองคนกี่คน  

โครงการตอไปในหนา 1-14-15 โครงการอบรมเครือขายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธเทศบาลนคร

ลําปางผมมีคําถามวาจัดมาแลวกี่ป เปาหมายจะจัดอบรมกี่ป จํานวนคนทั้งหมดกี่คนใหไดตามเปาหมาย

เพื่อที่จะสรางสัมพันธอะไรก็แลวแตตามวัตถุประสงค ในนี้ก็เขียนไววาในสถานที่จังหวัดลําปาง 

มีรายจายในหนาที ่9-15 คาเชาที่พักหนึ่งคืนเปนเงนิ 1000 บาท ก็ยังไมเขาใจวาเปนคาเชาที่พักของใคร 

ของเจาหนาที่ผูไปสํารวจเสนทางหรืออยางไร ก็เปนเพียงสองสามรายการที่ผมไดนําเรียนตอทาน

ประธานวาหลายโครงการนายกฯ ทานตองตอบได เพราะทานรอบรูไปหมด แลวก็เปนเรื่องที่จะวาเปน

สาระ เล็กนอยไมไดเพราะเปนเรื่องการเงนิ และโครงการเหลาน้ีพรอมที่จะดําเนนิการทันทใีชหรอืไม เชน

โครงการปรองดองสมานฉันทจะจัดในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 แตถาจะดูในรายละเอียดจรงิ ๆ แลว

ผมก็เกิดคําถามขึ้น ทีนี้กลับมาดูในโครงการใหญ ๆ บาง ซึ่งถายังไมมีคําตอบ ผมก็คงตองถามซ้ํา 

ตองขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ไดถามคําถามไว เมื่อยังไมไดรับคําตอบผมก็จะถามซ้ําอีกเชนเดียวกันวา 

ในหนา 2-235 นัน้คําถามเดียวกัน สะพานชางเผือกกลับสะพานพัฒนา คําถามเหมือนทานสมาชิกสภา

ไดถามไปแลว ผมขอคําตอบดวยครับ ซุมประตูเมือง 2 แหงนั้นอยูในงบประมาณ สามลานกวาเกือบ

สี่ลานบาท ผมเรียนถามทานประธานวาทานเคยสังเกตดูซุมแหงแรกที่ถนนดวงรัตนตรงแยกซุปเปอร

ไฮเวย หนาโรงแรมเวียงทองหรอืไมครับ มีตนไมใหญตรงเกาะกลางสองขางขึ้นมาทั้งหมด  แลวรถของ

คนที่จะเล้ียวเขาเมืองลําปาง  ไมมีผูใดที่จะเงยหนาข้ึนไปมองในความสูงเกิน 5 เมตร เขาจะตองมองที่

เกาะกลางสัญญาณจราจรบนผิวถนนที่รถจะเลี้ยวเขาเลี้ยวออกเทาน้ันเอง และในเวลากลางคืนนั้น 

ก็ไมไดมีแสงสีสวยงามที่จะดึงดูดใจใหใครไปเดินเลนแถวนั้นเลย ความคุมคาอยูตรงไหนกับเงินอีก

สามลานบาทเศษ ถาไปทําถนนพรอมทอระบายน้ําในเขตเทศบาลใหทั่วถึงและครบถวนจะเกิดประโยชน

กวานี้มาก และโดยเฉพาะผมมีคําถามอกีสองแหงคือวาซุมประตูตรงแยกนากวมจะสอดคลองกับการที่

กรมทางหลวงไดดําเนนิโครงการที่จะทําถนนวงแหวนลอยฟาเพื่อแกปญหาจราจรใหดีขึ้นหรอืไม เพราะ

ขณะนี้เชิงสะพานขามแมน้ําวังตรงนั้นไดมีการทําตอมอแถวสะพานแลว สวนในจุดที่สองตรงถนน

พหลโยธิน หนาโรงเรียนเทศบาลวัดปารวกหรือเทศบาล 6  ความเหมาะสมความคุมคา ตอบผมทีวา 

คุมคาอยางไร แลวในดานความสูง ผมอยากไดคําตอบวา กฎหมายการขนสงขอใดชวยหาคําตอบใหผม

ดวยวาตองมีความสูงไมนอยกวา 5 เมตร แตถาทานประธานไดขับรถผานสะพานลอยตรงหางบิ๊กซ ี 

ขามไปฝงตรงกันขามนัน้จะมีปายบอกความสูงวา 5.50 เมตร เพราะฉะนั้นผมจงึไมเห็นดวยในเรื่องของ

ซุมประตูอกีจํานวนเงินสองซุม ประมาณเจ็ดลานบาท ซึ่งไมเหมาะสมอยางแนนอน ยังมิไดมีสมาชิก

ทานใดไดพูดถงึเรื่องรถบุษบก แตอาจจะมคีนพูดตามหลังผมก็ไดในรางเทศบัญญัติของป พ.ศ. 2562 ที่

ไดเสนอมาขอรับหลักการในวาระที่หนึ่งนั้นเปนเงนิเจ็ดรอยสองลานบาท ถาจะไมใหผมทวงติงโดยจะให

ผมเชื่อมั่นในฝมือของฝายบริหารนั้น คงเชื่อมั่นไมไดครับ เพราะความเชื่อมั่นในสี่ปที่ผานมาไมได

เปนไปตามที่คําแถลงและก็ในสิ่งที ่หลายคนคาดหวังเลย ในความเชื่อมั่นนั้นใชไดในบางกรณี  
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ในบางธุรกิจเทานั้นเองที่ตองมีการตอบแทนถึงจะเชื่อม่ันกันได แตการที่เราจะเชื่อมั่นความสามารถใน

ฝมือของการบรหิารของนักปกครองที่อาสาตัวเขามาตองมีผลงานที่ประจักษโดยเฉพาะในดานคุณธรรม 

ในดานความซื่อสัตย  ในดานความจริงใจ พูดสิ่งใดทําไดเปนไปตามคําพูดนั้นตางหากถึงจะสรางความ

เชื่อม่ันได ผมขอยุตกิารอภิปรายเพยีงเทานี้เพราะวาอาจจะมสีมาชิกอกีหลายคนไดพูดอภิปรายเพราะวา

มันเยอะ อยางที่ผมไดกราบเรียน ผมอยากฟงคําตอบกอน เพราะวาพูดเยอะอาจจะกินเวลาไป

พอสมควร แลวอาจจะมอีะไรเพิ่มเติมผมขออนุญาตทานประธานไดอภิปรายตอ ขอบคุณมากครับ  

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  มสีมาชิกทานใดจะอภปิรายอกีหรอืไมครับ  เชิญ รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี  

รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ  กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ญัตติเรื่องรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป 2562 ของเทศบาลนครลําปางวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการเรยีนประธานที่

ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง หลังจากที่ผมไดอานรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป 2562 ของผูบริหารที่เสนอญัตติไดเขามาก็เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 

743,100,000 บาท (เจ็ดรอยสี่สิบสามลานหนึ่งแสนบาทถวน) ก็เปนงบประมาณรายจายทั่วไปจายจาก

รายไดการจัดเก็บหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินทุนทั่วไปเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน เจ็ดรอยสองลานบาท

และงบประมาณรายจายเฉพาะกาลจายจากรายไดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 41,100,000 บาท (ส่ีสิบเอ็ด

ลานหนึ่งแสนบาทถวน) ซึ่งก็วาเปนการจัดทํางบประมาณที่สมดุลกันผมอยากจะถามทานประธานฯ 

ในความรูอันนอยนิดของผมถาการทํางบประมาณนี้ถาแบบนี้เคาเรียกวางบประมาณที่สมดุลกัน ถาทํา

งบประมาณเกินดุลหรือทํางบประมาณขาดดุลเคาทํายังไงกันครับฝากถามทานประธานสภาจะใหใคร

ตอบก็ไดนะครับถาทําเกินดุล เขาทํากันอยางไร ถาเขาทําขาดดุล เขาทําอยางไร เพื่อผมจะไดเปนความรู

ครับ มาดูงบประมาณรายจายที่ใชในป 2562 ซึ่งผมจะลงในรายละเอียดเลยนะครับวารางเทศบัญญัตนิี้

เขาทําเสนอมาอยางไรบาง ผมจะเห็นอยูที่ โครงการจัดงานเทศบาลนครลําปางพบสื่อมวลชน 

งบประมาณตัง้ไว 100,000 บาท ซึ่งก็มอียูในเลมสเีหลอืง เขาบอกวามีหลักการเหตุผลและวัตถุประสงค

มเีปาหมาย มสีถานที่ดําเนินการ หนวยงานดําเนนิการ วิธีดําเนนิการ โครงการงบประมาณที่รางเทศบัญญัติ

มีรางโครงการเขามาเปรียบเทียบ ผมดูวางบประมาณตัวนี้ในโครงการจัดงานเทศบาลลําปางพบ

สื่อมวลชนดูในงบประมาณรายจายก็มคีาอาหารวาง คาอาหารและเครื่องดื่ม แตผมดูวามีคาเชาสถานที่ 

10,000 บาทมีคาเชาเครื่องเสียง มีคาเชาอุปกรณจัดทําปายงบตั้งไว 100,000 บาท เทศบาลก็มีหอง

ประชุมหลายที่ ทําไมโครงการนี้เราไมจัดในเทศบาล ทําไมตองไปเสียคาเชาคาบํารุงสถานที่ คาเชา

เครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณและคาจัดทําปายมีประชุมสองครั้ง 6000 บาท ปายละ 3000 บาท 

โครงการเหลานี้ถาอยูในชวงวาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติก็จะลดคาใชจายลงหนอยตั้ง 100,000 บาท ลดลง

มาหนอยครึ่งหน่ึงก็ยังดี ผมวานาจะประหยัดงบของเทศบาลนะครับ สวนโครงการที่สองที่ผมไดเห็นก็คือ
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โครงการบวงสรวงเจาพอหลักเมืองและสืบชะตาเมืองลําปางในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการตั้งไวถึง 500,000 บาท ในงบประมาณป 2561 ไดตั้งคาปรับปรุงตกแตงภูมิทัศนแตมสีแตง

เมืองบริเวณศาลหลักเมือง อาคารหลวงพอดํา อาคาร Museum ลําปาง และลานหนาอาคาร Museum 

ลําปางตั้งงบประมาณไวสี่ลานบาทซึ่งไมทราบวาโครงการนี้ไดดําเนินการไปถึงไหนแลว แลวปนี้มาตั้ง

โครงการบวงสรวงศาลหลักเมืองไวอีก ผมจะใหขอสังเกตไว  แตผมก็ขอชื่นชมผูทํารางเทศบัญญัตทิี่ทํา

รางโครงการมาเปรียบเทียบ ขอช่ืนชมรางโครงการของแผนงานสาธารณสุขประจําป 2562 ซึ่งแตละ

โครงการลงรายละเอยีดไวชัดเจนครับทานประธาน เชน เปาหมายจํานวนกี่คน ก่ีกลุม งบประมาณที่ใช

เทาไหร ผมยกตัวอยางเชน โครงการของแผนงานสาธารณสุข ที่เขียนไวชัดเจนเลยวาใชจายอะไรไปบาง 

เชน โครงการรณรงคกําจัดลูกนํ้ายุงลายเพื่อปองกันโรคไขเลือดออกและโรคซิกกา ซึ่งก็มีหลักการ

เหตุผลและวัตถุประสงค กลุมเปาหมายในโครงการนี้ระบุไวชัดเจนเลยวาจํานวน 480 คน บอกวา 

แกนนําชุมชน อ.ส.ม.จํานวน 440 คน ผูบริหารสถานศึกษา ครูอนามัยโรงเรียน จํานวน 30 คน 

ครูพี ่เลี้ยงศูนยเด็กเล็กสถานรับเล้ียงจํานวน 10 คน เขาระบุไวชัดเจนซึ่งเปนโครงการที่ดีมากที่ระบุ

สถานที่ดําเนินการไวชัดเจนเลย ชุมชนโรงเรียนและศูนยเด็กเล็กทุกแหง งบประมาณที่เขาใชที่เขาเขียน

มาในโครงการน้ี แยกไวชัดเจนวางบประมาณกิจกรรมที่หนึ่งคาอาหารวางและเครื่องดื่ม พิธีเปด

โครงการสําหรับผูเขารวมกิจกรรม เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจํานวน 90 คน ๆ ละ 30 บาท เปนจํานวนเงิน 

2700 บาท กิจกรรมที่ 2 เขาก็ระบุไวชัดเจนเลยวาคาอาหารกลางวันกี่คน กี่บาท คาวิทยากร คาจาง

ถายเอกสาร  คากระเปาใสเอกสารอบรม  บอกแมกระทั่งปากกา จํานวน 440 ดาม จํานวนเงิน

ดามละ 6 บาท โครงการนี้ขอชื่นชมจริง ๆ ของแผนงานสาธารณสุข  ซึ่งในรางโครงการนี้เขาระบุไว

ชัดเจน  แตไปดูโครงการอื่น ๆ ระบุรวม ๆ เหมือนทานผูอภิปราย ขออนุญาตเอยนาม คุณหมอวัฒนา 

ที่บอกวาเขียนไปรวม ๆ ขอชื่นชมสาธารณสุขเลยครับ ซึ่งเม่ือโครงการระบุรางเลมสีเหลอืงไวชัดเจนก็

สามารถจะบอกไดวาใชงบประมาณไปในงานอะไรบาง ซื ้ออะไรบาง เมื ่อทํา งบประมาณแบบนี้

ขาราชการก็สบายใจไมตองกลัวอะไรหรอกครับ เพราะเขียนมาในโครงการเสร็จสิ้นเพื่อใหการ

ดําเนินการตรวจสอบใชงบประมาณมา ก็ใชไปตามรางโครงการที่ระบุไวในโครงการบวงสรวง

ศาลหลักเมอืงและพธิสีบืชะตาเมืองลําปาง ซึ่งเปนโครงการที่ดีที่บรรจุไวซึ่งวัตถุประสงคของโครงการนี้

เขาก็เขียนไววาเพื่อเปนสิริมงคลและสรางขวัญกําลังใจแกประชาชน เพื่อสงเสริมอนุรักษประเพณแีละ

และสงเสรมิการทองเที่ยวรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและสงเสรมิการทองเที่ยวของทองถ่ิน

เพื่ออนุรักษสืบสานพิธีบวงสรวงเจาพอหลักเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองลําปางคงอยูสืบไป เพื่อสราง

สังคมและชุมชนใหมีสวนรวมจัดกิจกรรมและพัฒนาสูชุมชนที่เขมแข็ง รูรักสามัคคีรักใครกลมเกลียว

สรางความสงบสุขแกสังคม แตผมก็มีขอกังวลครับทานประธาน นับตั้งแตมีการกอสรางปรับปรุง

ศาลหลักเมืองมาจนสิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ก่ีปมาแลวครับ ที่พี่นองประชาชนไมได

เขาไปกราบไหวศาลหลักเมืองเพื่อความเปนสิริมงคล กี่ปแลวครับที่ไมไดสืบชะตาเมืองตออายุเมือง

ลําปาง กี่ปมาแลวที่พี่นองประชาชนไมไดไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของลําปาง นี่แหละครับ
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ผมอยากใหสภาแหงนี้ชวยกันพิจารณาโครงการแตละโครงการใหดีละเอียดถี่ถวน เพื่อที่จะไดเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประชาชนชาวลําปาง วาโครงการที่สภาแหงนี้อนุมัติใหไป เมื่อโครงการทําไปแลว

ไมสําเร็จ  ผมวาสภาแหงนี้ตองมีสวนรับผดิชอบดวยเหมือนกัน จะวาในทางใดทานก็รูดีวาการอนุมัติไป

แลวทําไมไดเพราะอะไร ขอใหสภาแหงน้ีที่ทานจะอนุมัตโิครงการในรางเทศบัญญัตินี้ไปชวยกันพจิารณา

ไตรตรองใหถ่ีถวน แลวยังมีโครงการด ีๆ อกีหลายโครงการในปงบประมาณ 2561 แลวไมไดมาตอเนื่อง

ในป 2562 เชน ไมไดทํางบประมาณในป 62 เลย เชน โครงการไปถึงเรือนเยือนพันหลัง วาโครงการน้ี

เปนโครงการที่ดีครับทานประธาน เพราะไปถึงพี่นองประชาชนที่ยากไรผูดอยโอกาสในชุมชนโดยตรง

เลยครับ  ผมก็ไมทราบวาเหตุผลอะไรโครงการน้ีถึงไมไดไปตอ ไมไดงบประมาณป 2562 หรอืวาจะยุติ

โครงการนี้ไปหรือบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายแลว หรืออยางไรครับ ผมก็ฝากไปถึงผูบริหารและ

โครงการในป 2562 ที่ไมไดบรรจุไวคือโครงการธนาคารความดี ตอนน้ันเทศบาลก็ไดต้ังงบประมาณไว

ในป 2561 ซึ่งผมก็มีสมุดอยูเลมหนึ่งที่ใหทานประธานดู สมุดประจําตัวสมาชิกธนาคารความดเีทศบาล

นครลําปาง โครงการนี้เมื่อทํามาแลวป 2562 ก็ตั้งงบประมาณไปผมจะยกตัวอยางในหนังสือเลมนี้ที่

ชุมชนบานหัวเวียงเขาก็ไดทําวา ไดทําธนาคารบันทึกความดีในสมุดนี้ ไดบันทึกวาทานทําความดี

อะไรบางในแตละครัง้ เชนทีเ่ขาเขยีนวาชวยเก็บขยะที่ตกอยูใกลถังขยะ เก็บใหเรยีบรอย 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เดีย๋วครับรอยเอกศักดิ์ชัย หนังสือเลมนี้เปนหนังสืออะไรครับ 

รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง สมุดประจําตัวสมาชิกครับ 

ธนาคารความดี 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) แตตอนนี้คุณอภปิรายเรื่องงบประมาณ ไมใชความดขีองสมาชกิครับ 

รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมยกตัวอยางเพื่อจะ

ประกอบการอภิปรายครับทานประธาน 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯในที่ประชุม) ไมตองยกตัวอยางแลว คุณพูดถงึงบประมาณไปเลยแลวกัน 

รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ถาผมไมยกตัวอยางทุกคนก็จะ

ไมเห็นภาพวาออกไปยังไง ถาไปถึงบอกตรงนี้ไมดีอยางนี้ ก็ไมไดครับทานประธาน ถาทานประธาน

วินิจฉัย ผมไมอานก็ไดครับ เพียงแตวาเปนสมุดธนาคาร สมุดประจําตัวสมาชิกความดีวา ในป 2561 

ไมไดตั้งโครงการไวเลย ซึ่งผมไมทราบวาทําไมโครงการดี ๆ เชนนี้ รางเทศบัญญัติถึงไมบรรจุ

งบประมาณเขาไป สภาแหงนี้จะเปนผูอนุมัติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 

ผมจึงขอใหพิจารณาดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง เปนโครงการที่สามารถทําเปนจริงได ซึ่งใน
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โครงการตาง ๆ นี้ หลักในพระพุทธศาสนา  ผมก็จะยกตัวอยางมาวา หลักกาลามสูตร 10 ขอที่วา 

1.อยาปลงใจเชื่อ ดวยการฟงตามกันมา 2.อยาปลงใจเช่ือ ดวยการถือสืบ ๆ กันมา 3.อยาปลงใจเชื่อ 

ดวยการเลาลือ 4.อยาปลงใจเช่ือ ดวยการอางตํารา 5.อยาปลงใจเชื่อ เพราะตรรกะ 6.อยาปลงใจเช่ือ 

เพราะอนุมาน 7.อยาปลงใจเช่ือ ดวยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 8.อยาปลงใจเช่ือ เพราะเขาไดกับ

ทฤษฎีที่พินิจไวแลว 9.อยาปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะนาจะเปนไปได 10.อยาปลงใจเชื่อ 

เพราะนับถอืวา ทานสมณะน้ีเปนครูของเรา นี่แหละครับ ขอใหสภาแหงน้ีใชหลักการกาลามสูตร มาเปน

ขอพิจารณาในการพิจารณารางเทศบัญญัติรายจายงบประมาณประจําป 2562 ขอใหดูวาหลักฐาน

ประกอบโครงการตาง ๆ วามีครบถวนไหม ไมวาสิ่งกอสราง เงินลงทุนไดมีแบบแผนครบถวนไหม 

อยาดูวาเปนกระดาษแผนเดียว ไมมหีลักฐานอะไรเลย แลวก็จะเปนโครงการที่ไมสําเร็จ ที่คั่งคางตามมา 

ขอใหสภาแหงนี้ชวยกันพจิารณาดวยความรอบคอบ เพื่อที่จะเปนประโยชนสูงสุดใหแกพี่นองประชาชน

ชาวลําปาง ซึ่งระยะทางจะเปนเครื่องพสูิจนมา กาลเวลาจะเปนเครื่องพสิูจนคน ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ผมอยากจะเรียนรอยเอกศักดิ์ชัยครับ เม่ือสักครูคุณถามประธานสภาในเรื่อง

งบประมาณตาง ๆ คุณถามผิดที่เหรอครับ คุณควรจะพูดวา ถามผูบริหารผานประธานสภา เพราะผม

ไมไดเปนคนทํางบประมาณ แลวก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อตอนภาคเชา คุณก็มีกระทูถามเรื่องศาลหลักเมือง 

ตอนบายก็ยังถามเรื่องศาลหลักเมืองอีก บอกวาศาลหลักเมืองสรางไมเสร็จ คนจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ไมจําเปนที่จะตองเอาศาลาสวย ๆ มาใหพรหรอกครับ อยูที่จิตใจของคน ตอไปถาคุณจะขอพรก็ไปขอ

พรที่นางงามจักรวาลเลยสคิรับ ขอใหทราบนะครับ 

รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานฯ ครับ ที่ผม

ถามทานประธาน ผมก็ตองพูดกับทานประธาน ผมไมไดพูดกับผูบริหาร เพราะวาทานประธานฯ 

ใหญที่สุดในนี้ ก็ตองถามทานประธาน 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ถูกครับ แตคุณควรจะพูดวา ถามทานผู บริหารผานประธานสภา ไมใชให

ประธานสภาฯ ตอบ 

รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ถาในเมื่อทานใหผมถาม 

ผมก็ถามตรงนี้เลยครับ ถามทานประธานสภาฯ ไปถึงผูบริหารวา ในการจัดทํางบประมาณที่สมดุล  

พอเขาใจ แตทํางบประมาณที่เกินดุลกับขาดดุลทําอยางไร ตอบผมหนอยครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มสีมาชิกทานใดจะอภปิรายอกีครับ เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนชิย 
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นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพและสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ทานประธานฯ อาจจะงงเล็กนอย วันนี้ก็ปละครั้งที่พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป 2562 ปหนึ่งสมาชิกก็ไดมีโอกาสที่จะอภิปรายไดอยางเต็มที่แคปละครั้ง สมาชิกทุกทานก็ได

เตรียมตัวมาอภิปรายงบประมาณ ก็อยากจะขอโอกาสทานประธาน ขอเวลาไมมากในการอภิปราย 

ในประเด็น 2-3 เรื่อง ในปงบประมาณ 2562 เทศบาลเรามีงบประมาณจํานวนมากถึงเจ็ดรอยกวาลาน 

ในระยะ 4 ปกวาที่ผานมา ที่ผู บรหิารชุดนี้ไดมาบรหิารเทศบาล รวม ๆ แลวก็เปนเงินหลายพันลาน 

สามสี่พันลาน แตวาดูบานเมืองที่ผานมา มีอะไรใหเราเห็นเปนรูปธรรมบาง ผลงานที่สําเร็จที่พัฒนา

บานเมือง ใหเห็นวา 4-5 ปที่ผานมาผลงานของผูบริหารชุดนี้ มีอะไรที่เดนชัดบาง แทบไมมีนะคะ 

โครงการใหญๆ ก็ไมสามารถทําใหสําเร็จภายในกําหนดระยะเวลา ไมวาจะเปนโครงการสายไฟฟาลงดิน 

อาคารเอนกประสงคเทศบาล 7 ศาลหลักเมือง มิวเซียม ซึ่งสวนใหญก็เปนโครงการที่อยูในแผนอยูแลว 

แลวเพยีงแตผูบรหิารชุดนี้มาบรหิารตอใหโครงการตาง ๆ ดําเนินไปได แตก็ยังไมมีความสามารถที่จะทํา

ใหโครงการตาง ๆ สําเร็จลุลวงไปได หรือแมกระทั่งโครงการของผูบริหารที่ชอบทําโครงการใหญๆ 

อยางเชน ทุบ รื้อ สรางใหม ยกตัวอยางสะพานรัตนโกสินทร 200 ป อยูดี ๆ ก็หาเหตุจะทุบทิ้ง อาคาร

ศูนยเยาวชน สําหรับเยาวนชนไวแขงกีฬา ก็ยังใชงานไดดีอยู ก็จะทุบทิ้ง เพื่อจะไปสรางสถานีรถมา 

ซึ่งประชาชนสวนใหญก็ไมไดตองการ แมแตสมาคมรถมาเองก็ไมไดตองการสถานีรถมาเพราะวา 

โดยธรรมชาติแลว รถมาก็จะไปจอดตามที่จุดที่มีนักทองเที่ยว หนาโรงแรม หนาสถานที่ทองเที่ยว หนา

ตลาดอะไรตาง ๆ ถาใหรถมาเขาไปอยูดานใน เขาก็ไมเขาไปอยูแลว ก็เปนการใชงบประมาณที่ไมเกิด

ประโยชน หลาย ๆ โครงการที่ผูบรหิารชุดนี้ริเริ่มมาแลวไมสามารถทําได พอเรามาดูตัวเงินสะสมสูงถึง

หารอยเจ็ดสบิกวาลานบาท สวนหน่ึงก็จะเปนเงนิที่เหลอืจากโครงการตาง ๆ แตอีกสวนหนึ่งก็จะเปนเงนิ

งบประมาณที่ไมสามารถดําเนินการได ก็ตกเปนเงนิสะสม เงนิจํานวนน้ี ถาฝายผูบริหารสามารถใชเงิน

งบประมาณตามแผนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เงินจํานวนนี้ก็สามารถไปกระตุนเศรษฐกิจในเขต

เทศบาลนครลําปาง เปนคาจางแรงงาน จัดซื้อ จัดจาง เงินจากรัฐบาลก็เขาไปหมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลําปางก็อาจจะไมซบเซามากขนาดนี้ ถาเงินจํานวนน้ีเขาไปสู

ระบบ ตอมาในภาพรวมของงบประมาณตั้งแตผูบริหารชุดนี้มาเปนผูบริหาร ก็สังเกตไดวาก็จะเนน

โครงการกอสราง โครงการใหญ ๆ เนนสิ่งที่เปนวัตถุ แตไมคอยใหความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาคน 

ไมวาจะเปนเจาหนาที่ พนักงาน ลูกจางของเทศบาล ประชาชน เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส โดยเฉพาะ

เรื่องการกีฬา หรืออะไรตาง ๆ ไมคอยใหความสําคัญเทาที่ควร ไปเนนสิ่งกอสรางวัตถุสวนใหญ 

ก็อยากจะฝากทางผูบริหารวา หนาจะสงเสรมิสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาคนใหมากกวานี้ ปจจุบัน

นี้โลกของเราเปลี่ยนแปลงเร็วมาก โดยเฉพาะในยุคนี้เปนยุคของ AI หรือยุคดิจิตอลตาง ๆ ที่เขามา ทุกสิ่ง

ทุกอยางเปลี่ยนแปลงเร็ว ถาคนเราพัฒนาไมทัน ก็ไมสามารถที่จะแขงขันหรอืจะประกอบสัมมาอาชีพ 

เอาตัวรอดไดในเศรษฐกิจยุคปจจุบันนี้ อีกประเด็นหน่ึงก็คือการใหความสําคัญกับเรื่องของสิ่งแวดลอม 
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นี่เปนปญหาระดับโลกที่ทั่วโลกใหความสําคัญมาก แตปรากฏวาเทศบาลเราตั้งงบประมาณในเรื่องของ

การรักษาสิ่งแวดลอมนอยมาก ๆ ยกตัวอยางเชน โครงการที่เทศบาลตั้งไว ลดละเลิกการใชภาชนะโฟม

บรรจุอาหารในชุมชน ตั้งไว 20,000 บาท ในเรื่องนี้ควรจะรณรงคใหมาก ๆ ลดการใชพลาสติก 

การใชโฟมซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพ มีสารกอมะเร็งแลว ยังเปนตนเหตุของขยะจํานวนมาก ถาไป

รณรงคเรื่องพวกนี้ก็จะสามารถลดจํานวนขยะตนทางได สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดเก็บ

ขยะไดอีกทางหนึ่ง ผูบริหารไมคอยใหความสําคัญเทาที่ควร เรื่องถัดมาเรื่องรถบุษบก ในสวนของ

งบลงทุน คาครุภัณฑ รถลากจูงพรอมบุษบก  จํานวน  9,999,000  บาท (เกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกา

พันบาทถวน)  บางทานอาจจะนึกภาพไมออกวาบุษบกหนาตาเปนอยางไร ทําไมถึงไดแพงขนาดน้ี 

ขออนุญาตทานประธานแสดงรูปภาพ ตัวอยางบุษบกของจังหวัดเชียงราย สวยงาม 9 คันเหมือนกัน 

(ประธานอนุญาต) แตละคันไมเหมือนกัน บุษบกก็เปนมรดกขนาดเล็ก  มีดานขางโปรงถึง  4  ดาน 

เอาไวเปนที่ประทับของพระมหากษัตริยในพระราชพิธี หรือใชประดิษฐานพุทธรูปสําคัญ อันนี้คือ

วัตถุประสงคของการมีบุษบกไวใช ตัวบุษบกก็จะรูปรางหนาตาแบบนี้ เขาใจวาทานนายกฯ ก็คงจะไป

เห็นที่จังหวัดเชียงรายมา เพราะนี่ก็คือตัวอยางจากจังหวัดเชยีงราย ทานก็คงเกิดแรงบันดาลใจมาโดย

ฉับพลันไมไดวางแผน แตเอามาใสในแผนงบประมาณป 2562 เทาที่ไปสอบถามจากผูรูมาทางเทศบาล

นครเชียงราย เขาไดมีการวางแผน มีแนวคิดที่จะออกแบบราชรถบุษบก และออกแบบโครงการทั้งหมด

โดยวิธีการทยอยสราง 9 คันนี้ ไมไดมาจากงบประมาณเพียงปเดียว โดยเขานํามาจากแผนแมบทเมือง

เชยีงราย เมือ่ป 2543 แลวก็เอามาเปนแนวคิดในการสะทอนศิลปะของหัวเมืองตาง ๆ ชางฝมือก็เอามา

จากหัวเมืองตาง ๆ โดยมีแนวคิดวาเชียงรายในอดีตเปนตนกําเนิดของอาณาจักรลานนายุค

พญามังรายมหาราช เพราะวาสมัยนั้นเชียงรายก็มีความเจริญรุงเรืองทางดานศิลปวัฒนธรรม นี่คือ

ที่มาแนวคิดของการสรางบุษบก ก็อยากจะถามทานนายกเทศมนตรีนครลําปางผานทานประธานฯ 

วาทานมีแนวคดิอยางไรในการจัดทํารถบุษบกทัง้ 9 คัน ในเอกสารก็ไมมีคําอธิบายหรือวาไมมีแบบอะไร

ใหทางสมาชิกไดดูเลย ขอภาพถัดไปคะ จะใหดูวาแนวคิดของที่อื่น ที ่เขาทําไว เขาทําไวดขีนาดไหน 

อยางของแพรเขาพึ่งมาเริ่มสรางคันแรก คือป 2544 ก็ใชศิลปะของแพรคือเนนเรื่องไมแกะสลัก 

ใชไมสักทอง ชางก็ใชชางชาวแพร คันถัดไปของจังหวัด เชียง ใหม คันที่  2  ออกแบบโดย

อาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน คันนี้ก็มากอสรางเมื่อป 2545 ก็มีที่มาที่ไปจากวัดเจ็ดยอด คันที่ 3 

ของเชยีงราย อันนี้เวนไปถึง3 ป มากอสรางเม่ือป 2548 ก็ใชศิลปะสลักลายโลหะ ซึ่งเปนเอกลักษณของ

เชียงราย คันที่ 4 เปนศิลปะของลําพูนมาสรางเมื่อป 2548 ตามศิลปะของพระธาตุหริภุญไชย คันที่ 5 

ของนานก็สรางในป 2548 เชนกัน คันที่ 6 ของแมฮองสอนมาสรางในป 2549 คันที่ 7 ของจังหวัด

ลําปาง เวนไปถงึ 6 ป มาสรางเมื่อป 2555 ใชเวลา 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอใหอภิปรายเขาประเด็นนะครับ  
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นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขาประเด็นคะ ที่พูดเขาใช

เวลาในการสราง แตของเราจะสรางปเดยีว 9 คัน งบประมาณเกอืบ 10 ลานบาท ไมเขาประเด็น

ตรงไหนคะ  

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) คุณพูดงบประมาณของเทศบาลนครลําปางไปสคิรับ ไมใชเลาประวตัแิบบนี้ ไมถูกครับ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กําลังจะชี้ใหเห็นวาของ

เชียงราย เขาวางแผนไวอยางไร ใชงบประมาณอยางไร ไมไดทําทีเดียวเหมือนของเรา จะชี้ใหเห็น

ประเด็นนี้ ที่กลาวตั้งแตทีแรกแลว เรียนทานประธานไววา ปหนึ่งสมาชิกมีโอกาสไดอภิปรายเต็มที่เพยีง

หนึ่งครัง้ เพราะฉะนัน้ตองเปดโอกาสใหสมาชกิไดอภปิราย 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ผมใหคุณอภิปรายเต็มที่ แตคุณอยาไปเลาประวัตศิาสตร ไมถูก ถาคุณไปพูดถึงประวัติฯ 

ของที่อื่น ผมจะไมใหคุณพูดครับ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กําลังชี้ใหเห็นถึงเรื่องการใช

งบประมาณ ทานประธานตองเขาใจประเด็นนี้กอนวาของเชียงรายเขาไมไดใชงบประมาณที่เดียว 9 คัน 

กําลังชี้ใหเห็นประเด็นนี้ ไมไดเอาเรื่องประวัติศาสตรมาพูด พูดใหเห็นวาทั้ง 9 คัน มีที่มาที่ไปอยางไร 

เปรยีบเทยีบกับของเราที่จะสรางทเีดยีว 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) คุณควรจะแนะนําทานนายกฯ เปนป ๆ  

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานฯ ใจเย็น ๆ กอน

คะ ตัง้ใจฟงสักครูนะคะ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) คุณมาเลาประวัตศิาสตรทําปน้ันปน้ี ไมเกี่ยวกันนะครบั 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ไมไดเลาประวัติศาสตร 

ขอโทษนะคะทานประธาน เพยีงแตบอกวาที่มาที่ไปของทัง้ 9 คัน ใชระยะเวลามาอยางไร แนวคิดวธิีการ

สรางทั้ง 9 คัน ใชเวลาทัง้หมด 10 กวาป แตของเทศบาลนครลําปางของเรา จะทําทีเดยีวเลย 9 คัน 

อันนี้คือประเด็นที่ตองการพูด แลวอีกอยางหนึ่ง ประเด็นหนึ่งที่ตองการชี้ใหเห็นวา แบบของบุษบก

ของเรา อันนี้ไปขอแบบจากทั้งกองชางและกองการศกึษา กวาจะไดมา 4 แผน เทศบาลนครลําปาง

ของเรา จะทําแบบเดียวกันทั้งหมด 9 คัน น่ีกําลังจะชี้ใหเห็นนะคะ ไมไดออกนอกเรื่อง ไมไดเอา

ประวัตศิาสตรมาพูด แตจะชี้ใหเห็นแนวคิดวธิีการ การวางแผนการทํางาน ของผูบริหารไมไดวางแผนไว 



 

 

54

อยูดี ๆ ก็มีโครงการนี้ข้ึนมา แลวผูออกแบบคือใคร ใหความสําคัญกับศิลปวัฒนธรรม การออกแบบมี

ที่มาที่ไปมากนอยแคไหน ในเอกสารก็ไมไดมีบอกวาใครเปนผูออกแบบ มีเพียงแตผูประมาณราคา 

และผูตรวจเอกสาร ไมมีแนวคิดที่มาที่ไป ไมมีบงบอกถึงเรื่องของศิลปวัฒนธรรมความเปนลําปาง

ตรงไหนเลย กับงบประมาณอีก 1,000 บาท จะครบสบิลานบาท ไมใชเงินนอย ๆ นะคะ ของเชียงราย

เริ่มตนโครงการเปนแนวคิดตั้งแตป 2543 กวาจะสรางครบ 9 คัน ในป 2558 ใชเวลาถึง 15 ป กวาเขา

จะทําครบทัง้ 9 คัน คําถามขอถามผูบรหิารดวยนะคะวา สรางแลว 9 คัน จะเอาไปจอดไวที่ไหน มีที่จอด

หรอืยัง ครุภัณฑมูลคาเกือบสบิลานบาท จะไปเก็บรักษาไวที่ไหน มีในใจแลวหรือยัง ชวยตอบสมาชิกให

หายสงสัยในเรื่องเหลานี้ดวย โดยปกตแิลว ในการจะทําอะไรก็ตามที่คลาย ๆ ของเดิมที่เขามีอยู ควรจะ

ทําใหดีกวาเดิม ไมใชไปเรียนแบบเขาแลวทําไดแยกวาของเดิม จะขอรองทานนายกผานไปทางทาน

ประธานวา โครงการแบบนี้อยาทําใหชาวลําปางขายหนาอีกเลย แลวก็สิ้นเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุ 

ไมมีความมีสงาราศีหรือมีประวัติศาสตรของลําปางเลย ก็ขอฝายบริหารลองทบทวนและสมาชิกสภา

หลาย ๆ ทานที่ฟงขอมูลนี้วา สมควรหรือไมที่เราจะเอาเงินเกือบสิบลานบาท ไปลงทุนกับโครงการที่

ไมไดวางแผนมาไวใหพรอม เอาเงนิสบิลานบาท ไปพัฒนาคนของเรา เด็ก ๆ เยาวชน การกีฬา เจาหนาที่

นาจะดกีวานะคะ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มีทานใดจะอภปิรายอกีหรอืไมครับ เชญิ นายสมหมาย พงษไพบูลย 

นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษไพบูลย  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ณ วันนี้ก็เปนวาระสําคัญ

ที่สมาชิกสภาจะไดทําหนาที่ของการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณป 2556 ผมเห็นดวยกับเพื่อน

สมาชิก ผูอภปิรายเมื่อสักครู กรณทีี่เราจะทําโครงการใหญๆ ครับทานประธาน เราหนาจะมีการวางแผน

ความเปนไปได เปนขัน้ตอนไป ใชวานกึอะไรข้ึนมาแลวจะทําๆ ผมยกตัวอยางเชน สายไฟลงดิน ถาเราได

วางแผนตั้งแตเนิ่น ๆ อันไหนบกพรองเราก็แกไขไวกอน ไมใชอยู ๆ มาขออนุมัติสภา และสภาอนุมัติ

ไปแลว ก็ทําไมได เกิดไมได จะเสียเวลา อยางกรณีนีเ้หมือนกัน ที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายไปเมื่อสักครู 

ผมมาดูแลวไมมีการวางแผนอะไรเลย ไปเห็นแบบอยางเขามา ก็จะมาทําตรงนี้ แลวผมถามหนอยวา 

9 คัน จะไปจอดไวตรงไหน ผมเห็นดวยกับเพื่อนสมาชิกตรงน้ี ขอครับ วางแผนไวกอน ตรกึตรองไวกอน 

ศึกษาใหดี ๆ ไวกอนครับ เงินงบประมาณแตละป ๆ มีประโยชนทุกบาททุกสตางค ถาเราใชใหเปน

ประโยชนครับทานประธาน ไมใชเอาไปตัง้กองไวเฉย ๆ อยางที่ฝายบรหิารเสนอมา เงนิสะสมหารอยกวา

ลานบาท ถาเปน อบต. เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เขาเห็นเงินตรงนี้ เขาบอกเราไมฉลาดนะครับ 

ทําไมใหตกเปนเงินสะสมไดขนาดนี้ ทําไมไมไปทําประโยชนใหแกประชาชน ตัวเลขตัวนี้หารอยเจ็ดสิบ

สองลานบาท เปนเงนิสะสม มองดูแลวนาภูมิใจนะครับ วามีเงนิเยอะ แตเราตองนึกถึงวา กอนที่เงนิตรง

นี้จะเยอะ มากองตรงน้ีเพราะอะไร เพราะโครงการแตละโครงการทําไมทันตามเวลาที่กําหนด ก็ตกเปน



 

 

55

เงนิสะสม แตผมดูแตละโครงการที่ทานต้ังงบไว ที่จะทําเหลือจากโครงการตกมานอยมาก ยกตัวอยาง

งาย ๆ กรณีโครงการที่ลาดยางแอสฟลทติค สะพานรัษฎาภิเษกไปถึงหนาโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซ ี

ทานประธานจําไดไหมครับ วาตั้งงบไปเทาไหร สิบเอ็ดลานกวาบาทใชหรือไมครับ แตทําจริง ๆ หกลาน

กวาบาท ถาผมจําไมผดิ ก็แสดงวาขาดการวางแผนทํางาน เงินอีกหารอยกวาลานที่เราจะไปทําอยางอื่น

ใหเกิดประโยชนกับไปจมปรักอยูตรงนัน้ ตกเปนเงนิสะสมมาตรงนี้ อันนี้เปนบทเรียนนะครับ ผมขอความ

กรุณาทัง้ทางฝายบรหิารของเทศบาลเรา คดิตรงนี้อกีหนอย เพราะวาประชาชนจะไดผลประโยชนตรงนี้

มาก ๆ ลําปางเรายังขาดการพัฒนาอกีหลาย ๆ ดาน  ยิ่งการกีฬาในเทศบาลเราไมมี  สมัยกอนยังมี

แขงบอล แขงบาสเกตบอล แขงตะกรอ ณ วันนี้มีแตของโรงเรียน พรุงนี้ก็เหมือนกันในเขตเทศบาล 

ของโรงเรียนเทศบาลเฉย ๆ เปนการกีฬาเพื่อคัดสรรตัวกีฬาไปแขงระดับภาค ประชาชนที่เขาเสียภาษ ี

นักเรียนในเขตโรงเรียนเอกชน ก็ไมมีโอกาสมาเลนกีฬาตรงนี้ ขอความกรุณาฝายบริหารเห็นคุณภาพ

ตรงนี้ อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องการบริหารจัดการขยะเปนวาระแหงชาติครับทานประธาน ผมก็เห็นทางฝาย

บริหารตั้งงบประมาณไวหาสิบหาลานบาท  อันนี้ฝายบริหารจะไมจางเอกชนทําแลวจะทําเองเลย

เหรอครับ  ที ่ผาน ๆ มาเอกชนก็ทํา ไมเคยมีขาวออกชอง 3 ชอง 8 ชอง 9 เพราะเขาทําไดดี 

พอเทศบาลเราไปทําเอง ขาวออกกระหึ่มเลย เทศบาลลักขยะ ลักแลวไมทําลาย เอากองไวหนาบานเขา 

โดยเฉพาะชุมชนบานดงชัย หนังสอืพิมพ นักขาวมาสัมภาษณแมคา แมคาบอกวา 7 วันยังไมมาเลย 

ขยะก็คือขยะครับทานประธาน ภายใน 3 วันถาไมเก็บก็เหม็นแลวครับ แตนี่ 7 วัน เพราะอะไรครับ 

เพราะเราบริหารผดิพลาด ความจริงบริษัทเกาเขาก็ทําดีอยูแลว ในเมื่อกอนหมดระยะเวลาอยางนอย 

1 ป หรือ 6 เดอืน เราตองเขาไปดูปญหา เราจะทําตอไดยังไง จะแกไขไดอยางไร อันนี้คือที่เสีย อันนี้ไม

สนใจ พอใกลเวลาจรงิ ๆมาแลว จะมาทําสัญญาตอ บรษิัทขาดคุณสมบัติ เพราะระเบียบและกฎหมาย

อะไรแตละอยางเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เราตองใกลชิด ตองติดตาม ไมใชปลอยปละละเลยมา 

พอถึงใกลเวลามาก็จะทํา ผลที่สุดทําไมได  ผมก็เห็นใจฝายบริหารนะครับ เพราะขัดตอระเบียบกฎหมาย 

ตองมาทําเองแลวกรณีทําเอง เหมือนผมเปนนักธุรกิจใหผมไปทําสวน ผมก็ทําไมเปน เชนเดียวกัน 

เทศบาลเราไมมีอาชีพไปเก็บขยะตรงนั้น มีแตชี้ นิ้วทําอยางนูนทําอยางนี้ ตรงนี้ เหมาะสําหรับ

จางเอกชนทํา เอกชนทําไมดี ทําผดิพลาดเราชี้เราบอก ระเบียบตองทําแบบนี้แบบนั้น ไปทําเองไมได 

เห็นผลไหมครับ ออกขาวชอง 7 ชอง 3 เสียหายไหมครับ เขารูวาผมเปนสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ทําไมถึงปลอยใหขาวแบบนี้ออกไปจากลําปาง ผมเองไมใชคนลําปาง แตผมอยูมา 40 กวาปแลวครับ 

เลือดลําปางฝงอยูในตัวหมดแลว ทําอะไรเราก็ตองรักลําปาง อันไหนที่เสียหายชวยกันแกไขครับ 

ฝายบรหิารของเราเกงทกุอยาง ทําไดทุกอยางเสียอยูอยางเดียวขาดการวางแผน ขาดกําหนดกฎเกณฑ

ในระยะยาวตอไป เรื่องขยะเปนวาระแหงชาติเลย ทานประธานดูสิครับ ผมพูดเขายังไมฟงผมเลย 

แลวงานจะเกิดขึ้นไดดีไดยังไง ผมเปนอดีตธนาคารขยะไดรับรางวัลระดับประเทศ ทําไดดีมากครับ 

ขยะแตละวันในชุมชนตันครึ่ง สามารถทําใหเหลือ 900 กิโลกรัมไดตอวันนะครับทานประธาน 

แตเทศบาลมองไมเห็น ไมสงเสรมิ แลวยังมกีระบวนการภายนอกขัดแขงขัดขากันอีก จึงหยุดทํา ณ วันนี้
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ชุมชนบานดงมอนกระทิงที่เปนตนแบบ ประเทศลาวยังมาดูงาน กลายเปนหายไปเลย เหมือนเดิม 

ชาวบานก็รองเรียนมา เสียคาขยะเปนรายป 3 เดือนไปเก็บ 6 เดือนไปเก็บ แตขยะเดือนหนึ่งไปเก็บ 

15 ครั้ง อาจไมถึงดวยซ้ําไป ปกติจะเก็บวันเวนวันนะครับในซอย เสนใหญเก็บทุกวัน แตจริง ๆ แลวใน

ประกาศใหเก็บวันเวนวัน แตจริง ๆ แลวสามวันเขาครั้งหน่ึง ไมรูฝายบรหิารรูหรอืไม แทจรงิแลวชาวบาน

ใกลตัวใครก็จะบอกคนนั้น บอกไปทางชุมชนบางบอกสมาชิกสภา เพราะเขาหานายกฯ ยาก หนาหอง

นายกฯ เยอะ มีคนมารองเรยีนหลายคนเหมือนกันกวาจะเขาถึงตัวทานนายกได บางทีหนาหองถามมา 

มธีุระอะไร ถาไมมสีาระอะไรก็บอกนายกไมอยู เขาก็ถามสมาชิกสภา ถามประธานชุมชน เรื่องขยะทําไม

ไมแกไข แลวเรื่องถังขยะ จะรณรงคไมใหมีถังขยะไมได เพราะของเราเปนชุมชนเมือง ก็ตองมี 

แตชาวบานขอถังขยะ ถังขยะไมมีหรอกครับ บรษิัทถังขยะปดไปแลว  อันนี้เปนคําตอบจากเทศบาลนะ

ครับ แตผมก็ยังไมเชื่อ อยางที่ทานสมาชิกสภาพูดเมื่อสักครู อยาไปเชื่อในสิ่งที่เราไดยินมา ผมก็อยากจะ

ฝากถามทานนายกวากรณีคําพูดแบบนี้ออกจากเทศบาลไปวาถังขยะไมมีแลว บรษิัทผลิตถังขยะปดไป

แลว ผมบอกถาไมมีถังขยะเราจะอยูอยางไร เพราะวาถาใสถุงหิ้วแลวไปหอยที่รั ้วหนาบาน 

อยางสมัยกอนที่ผมบริหารตรงน้ัน ทําไมไดแลว เพราะเมื่อกอนเราไปเก็บทุกวัน ณ วันนี้บางทสีองวัน

สามวันไปเก็บครัง้หน่ึง แลวผมก็รูปญหาดวยทําไม 2-3 วันไปเก็บครัง้หน่ึง เพราะวารถเอกชนที่เทศบาล

เชาชํารุดบอย  นี่แหละครับตดิปญหานี้ตลอด เพราะอะไรถึงเปนแบบน้ี และถาเราจะแกไขเราก็พยายาม 

ถาเราจะทําก็งาย แตทัง้น้ีทัง้น้ันปญหาที่เกดิขึ้นมา เราเขาไปหาปญหาไมเจอ หรอืไมมีการใสใจในปญหา 

ก็ฝากทานประธานดวยครับ แลวผมก็มาดูตรงนี้ รายละเอียดที่การจัดการขยะในชุมชน ในรายละเอียด

ของโครงการนี้ที่จะใหเขาถึงชุมชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เขาเขียนรายละเอียดบอกวา อยางนอยใหมี

ครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะชุมชนละ 15 ครัวเรอืน ทานประธานครับ ชุมชนมีกี่ครัวเรือน บานดงมอน

กระทงิ มี 800 กวาครัวเรอืน แลวไปคัดแยก 15 ครัวเรือน ผมวาเอาเงนิไปตําน้ําพริกละลายแมน้ําดีกวา 

ไมตองไปทําครับ ตองทําทุกคนเลย แลวโครงการนี้อบรมความรูใหกับคนเทศบาล ความรูเรื่องการ

คัดแยกขยะ 500 คน ที่มีไปตอยอด แลวก็นิสัยคนไทยจะเปนแบบนี้ครับทานประธาน ถารูอะไรแลวจะ

ไมคอยตอยอดกัน ไมคอยบอกกัน จะรูอยูตัวคนเดียว แลวโครงการนี้ 500 คน ในเขตเทศบาลของเรา 

ตัง้งบโครงการนีไ้ว 200,000 บาท ตอป เงิน 200,000 บาท ถาเราไปทําใหมีประโยชน ก็มีประโยชน

นะครับทานประธาน แตมาทําโครงการนี้ ผมเห็นแลวตําน้ําพรกิละลายแมนํ้า การแยกขยะในครัวเรือน

ทั้งชุมชนยังไมเปนผลเลย แลวมาทํานอย ๆ อยางนี้ 15 ครัวเรือนตอชุมชน เสียดายงบประมาณครับ

ทานประธาน นาจะทําจริง ๆ จัง ๆ เพราะเปนวาระแหงชาติของเรื่องการบริหารจัดการขยะ เปนไปได 

ผมวาทางฝายบริหารควรจะหาวิธีที่ดีกวาน้ี ที่ไปบริหารจัดการเองตรงน้ี แลวอีกประเด็นหนึ่งครับทาน

ประธาน กรณีที่เราไปจางคนงาน 1 สัญญาตอ 1 คน เฉลี่ยแลวเราจางวันละ 305 บาทตามกฎหมาย

กําหนดคาแรงงาน มองดูเหมือนเยอะนะครับ ตกเดือนละ 10,500 บาท แตจริง ๆ แลวผมเคยถาม

พนักงานวาคุณไดเงินเดือนเทาไหร ก็ตํ่ากวาน้ันนิดหนอย แตผมวาไมนิดหนอย ตํ่ากวานั้นเยอะมาก 

เพราะอะไรครับ คาเงินเดือนที่เขาออกแตละครั้ง ไมใชส้ินเดือนนะครับทานประธาน วันที่ 8 วันที่ 10 
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บางครัง้วันที่ 12 เงนิเดอืนยังไมออกเลย เพราะอะไรครับ สรุปการทํางานของแตละเดือนลาชา กองคลัง

ก็ควรจะทําฎีกามาเบิกไวแตละคนมาชามาก บางครัง้ผมก็แอบถามเจาหนาที่ เจาหนาที่บอกทําฎีกาขึ้น

ไปแลวบางทนีายกฯ ตดิภารกิจบางอะไรบาง กวาจะไดลายเซ็น กวาจะไดเสร็จคนงาน 100-200 คนมัน

ชา ทําไมไมหาวิธีแกใหเขาครับ กรณีที่เขาไดเงนิเดือน 10,500 บาท ไมใชตรงนั้นเลย ไดต่ํากวานั้นเยอะ

มาก เพราะอะไร เพราะกรณถีาบางคนไปซื้อรถซื้อบาน ไปผอนสิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิต ในสัญญา

เขาจะระบุเลยวา ตองจายภายในวันที่ 1 หรือวันที่ 30 ไมมีจายตองทํายังไงครับ ตองไปหาเงนิตรงนี้มา

จายเขา เดี๋ยวนี้วิธีการหาเงินงาย ๆ ก็มีวิธีเดียวกูรอยละ 20 โดยไมตองมีอะไรค้ําประกัน ใชไมไดจริง ๆ 

ก็หนี รอยละ 20 ถาเขาผอนรถเดือนละ 5,000 บาทละครับ หายไปแลว 1,000 บาท แลวกรณีที่ฝาย

คนงานเขารบัเงนิเดอืนมาขนาดนี้เปนป ๆ ทางฝายบรหิารก็ยังไมแกไขใหเขาเลย ผมขอความกรุณาแกไข

ครับ เขามภีาระที่จะตองเลี้ยงลูก เลี้ยงเมยี หาวธิีอะไรก็ไดใหออกตามเวลา เขาทํางาน 100% ไดสิ่งตอบ

แทนไมเต็ม 100% เห็นใจเขาเถอะครับ ผมเองเคยลําบากกวานั้นอีก ไมมีขาวจะกิน ชีวิตมาอยูจุดนี้ได

เพราะปรับตัวเองได แตความสามารถ ความคิดของแตละคนไมเหมือนกัน เขาอาจจะคดิตรงนี้ไมได 

เขาเลยตองรับภาระตรงนั้นอกีเปนป ๆ ถึงคาตอบแทนที่ออกลาชาไป ขอฝากทางฝายบริหารชวยแกไข

ปญหาตรงน้ีใหเขาดวย แลวทนีี้อกีโครงการหน่ึง ผมฝากถามฝายบรหิาร ผมกลัวจะทับซอนกับโครงการ 

กรณีจายเงินของกองคลัง  กรณีโครงการใหญ ๆ อยางเชน สงกรานตเห็นมีรายละเอียดบอกวา

คาประชาสัมพันธ ตั้งไว 100,000 บาท จะทับซอนกับของเทศบาลเราหรือไมครับ เทศบาลของเราก็มี

กองประชาสัมพันธอยูแลว รถพรอม บุคลากรพรอม ฝายประชาสัมพันธ ไมใชพรอมอยางเดียว เกงมาก

เลยครับ พูดจาดี เขาหา มีสาระ เนื้อหาเรียงลําดับ เกงมาก ดีมาก หลายคนดวย ถาคุณไป

ตั้งงบประมาณตรงน้ี ไปจางที่อื่นมาแลวคนของเราไปไหน ไมใชนอย ๆ นะครับทาน 100,000 บาท กรณี

ไปตั้งงบประมาณตรงน้ีไว แลวคนงานของเราที่ใหคาตอบแทนแตละเดือน ๆ ไป 3-4 คน ผมเปนหวง

ครับ กลัวจะทับซอน ถาเบิกจายไมไดจะเสียเวลางบประมาณ ไมใชโครงการเดียวครับทาน แมกระทั่ง

สงกรานต ปใหมเมืองก็เหมือนกัน เห็นตั้งไวหมดเลย 100,000 บาท เปนสิ่งที่ดีครับที่สมาชิกของเราแต

ละคนที่มาพูดมาอภิปรายที่พิจารณางบประมาณ บางส่ิงบางอยางที่ทางฝายบริหารอาจจะไมเห็น 

อาจจะมองขามไปเพราะวาเอกสาร นี่เชื่อไหมครับทานประธาน ผมนอนต ี2 ทุกวัน ผมทําเครื่องหมายไว

หมดเลย แตเพื่อนสมาชิกไดพูดไปบางแลว ถาใหผมพูดคนเดียว คงจะใชเวลา 2 วัน แตละเรื่อง ๆ ที่ทํา

แตละอยาง ก็คดิวาคงจะฝากทางฝายบริหาร ชวยแกไขอยางที่ผมพูดไป โดยเฉพาะเรื่องขยะขอใหแกไข

โดยดวนครับ ทุกวันครับทานประธาน ยิ่งเฉพาะทางเขต 1 ผมจะเปนคนที่รับเรื่องมากที่สุด บางครั้ง

นอกเขตยังเขาใจวาเปนเขตของเรา ไมใชเฉพาะเทศบาลของเรานะครับเรื่องขยะที่มีปญหา ที่อื่นก็เปน 

แตของเราเปนเทศบาลใหญนาจะแกปญหาไดเร็วกวา ขอบคุณมากครับทานประธานครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  เชิญ นายบรบิูรณ  บุญยูฮง 



 

 

58

นายบรบิูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบริบูรณ  บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้เปนญัตติการพิจารณาวาระที่ 1 

ของรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562  ตั้งแตฟงเพื่อนสมาชิกอภิปรายมา  

ผมจับประเด็นวา มีเรื่องที่ทําใหเกิดเปนปญหาซ้ําซอน เกิดเปนปญหาสะสม ผมยกตัวอยางที่ทางฝาย

บรหิารไดสงคาํแถลงงบประมาณเขามา ในสวนของ 1.1.4 กอหนี้ผูกพันแลว แตยังไมไดเบิกจาย ก็ถือวา

เขาประเด็น เพราะวาไดทํางานไปแลว แตในสวนของ 1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไว แตยังไมไดกอหนี้

ผูกพันอกี 44 โครงการ 104 ลานบาท ตรงนี้สะทอนใหเห็นถึงการทํางาน เปนแบบน้ีมา 3 ปแลว ถาเอา

รายงานการประชุมเดิมมาอาน ก็จะเห็นวาในปกอน ที ่เราอภิปรายในเรื่องของโครงการกอสราง

สะพานรตันโกสนิทร และโครงการกอสรางศูนยรวมสถานีรถมาจังหวัดลําปาง เราก็ไมไดรับแบบแปลน

ที่ชัดเจน ซึ่งก็ตรงกับที่ทางเพื่อนสมาชิกหลายทานไดอภิปรายไววา มีโครงการจํานวนมาก ใชเงิน

จํานวนมาก แตไมมีแบบแปลนที่ชัดเจน ถึงตรงนี้จึงไดสะทอนกลับมาเปนปญหา ถึงข้ันที่วาในเมื่อเปน

โครงการไปตัง้แตปที่แลวแลว ซึ่งผานกระบวนการของการเพิ่มเติมแผนหรอืการพัฒนาแผน หรือวาการ

ที่นําแผนพัฒนามาสูโครงการเปนรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป แลวมาผานสภา ออกมา

เปนเทศบัญญัติประจําป แตไมสามารถปฏิบัติได เนื่องจากพี่นองประชาชนซึ่งเขาอยูในพื้นที่ แลวเขา

คิดวา เขาไดรับผลกระทบ เขาก็ออกมาแสดงความเห็นวา ไมเห็นดวยกับโครงการ อยางนอยก็ 

2 โครงการ คือการกอสรางสะพานรัตนโกสินทร  และโครงการกอสรางศูนยรวมสถานีรถมาจังหวัด

ลําปาง อันเปนเหตุให เปนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณปที่แลว แตยังไมสามารถดําเนินการได 

ตกคางมาจนกระทั่งตองมาตัง้งบประมาณในการที่จะรับฟงความคิดเห็นของประชาชน อันนี้ก็เหมือนกัน 

พอยอนเขามาดูที่รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 ก็มีหลาย ๆ โครงการที่เปน

โครงการใหญ ๆ แตมีลักษณะโครงการที่เสนอแบบเขามาสูสภา โดยอธิบายวาไดผานกระบวนการ

รับฟงความเห็นแลว ผานการประชาคมแลว แตเมื่อโครงการเขาสูสภา ทางสมาชิกสภาก็ไมเห็นแบบ

กอสรางที่ละเอยีด การที่เราจะพจิารณาเห็นดวยกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 

เราจําเปนที่จะตองใชวิจารณญาณ ดังเชนเจตนารมณของฝายบริหาร และฝายสมาชิกสภาวา หนาที่

ของเราก็คือชวยในการที่จะพิจารณาวาโครงการของฝายบริหารที่เสนอสูสภานั้น มีความเหมาะสม

หรือไม ชวยตรวจทาน ชวยตรวจสอบ ถาเห็นวามีความเหมาะสม เราก็จะตองเห็นชอบกับโครงการ

เหลาน้ัน แลวเราก็จะอนุมัติงบประมาณใหฝายบริหารไปดําเนินการ การที่ฝายบริหารเมื่อไดรับอนุมัติ

จากสภาแลว เอาโครงการไปดําเนินการจัดซื้อจัดจาง แนนอนครับ เปนอํานาจของฝายบริหารใน

บางอยางที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม แตวาในกรณีโครงการใหญ ๆ ที่มีผลกระทบ ผม

ก็ไมอยากใหเกิดกรณีเดียวกัน ซ้ํา 2 ปซอน 3 ปซอน วาเมื่อโครงการกอสรางซุมประตู โครงการ

ปรับปรุงสะพานชางเผอืก สะพานพัฒนาภาคเหนอืไดผานสภาแหงนี้ออกไปแลว แตไปติดขัดอยูภายนอก

สภาอกี แลวไมไดปฏบิัติไมไดเอาไปดําเนนิการจัดซื้อจัดจาง ในสมัยประชุมถัดไป อาจจะตองมีการขอตั้ง

งบประมาณในการที่จะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอีก ซึ่งผมวาตรงนี้ไมถูกตอง อธิบายอยางนี้ไว
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แลว  ผมก็ขอเขาในรายละเอียดของรางเทศบัญญัติงบประมาณ  ซึ่งมีขอสังเกตไว  ทางทานผูบริหาร

จะกรุณาจดไว ดูเปนประเด็นเหลานี้ก็ได ผมตั้งขอสังเกตวา คาบริการอินเตอรเน็ตของเทศบาลเรา 

ไปแทรกอยูในหลายหนวยงาน หลายกองมาก ทําใหสงสัยวา แตละกอง แตละแผนก จางเอง ตดิตั้งเอง 

ไมไดใชเปนอนิเตอรเน็ตรวมหรอืเปลา  ตรงนี้ถามีคําตอบแลวก็  ฝากไวพิจารณาวา  อันไหนที่จะทําให

มีประสิทธิภาพดี แลววิธีไหนที่จะทําใหเกิดการประหยัดงบประมาณ ยกตัวอยางเชน ในสวนของ

คาอินเตอรเน็ตสํานักปลัด ในหนา 2-136 ไดแจงไว 20,000 บาท วิชาการกองแผนนี้แจงไววา 

55,100 บาท ในขณะเดียวกันคาอินเตอรเน็ตในหนาที่ 2-144  มีอีก 350,000 บาท ประเด็นตอมา 

ในหนาที่ 2-154 ราคาเครื่องพิมพแครสั้น ผมอานขอมูลดูแลว หาซื้อได 7-8 พันบาท แตทานตั้ง

งบประมาณไว  22,000 บาท  ก็ไมทราบวามีอะไรเปนพิเศษหรอืไม  สําหรับในสวนของโครงการตอมา

ที่จะเสนอขอใหพิจารณาดูวาการศึกษาอบรมดูงาน หนาที่ 2-133 เปนบุคลากรสังกัดเทศบาลตั้งไว 

200,000 บาท  หนาที่ 2-176 ครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาตั้งไว 600,000 บาท ตรงนี้

เหมาะสมกับสัดสวนจํานวนบุคลากรแลวหรือยังครับ ตอมา หนาที่ 2-192 พิธีเปดมิวเซียมลําปาง 

ตั้งไว  1,000,000 บาท  สวนนี้ถาจะมีรายละเอยีดก็ดี  ถาไมอยางนั้นแลวก็อาจจะซ้ําซอนอีก เพราะวา

ในหนาที่ 2-193 ก็ตัง้งบประมาณในสวนของการสงเสรมิพธิเีปด-ปดไวอีก 2,500,000 บาท ไมทราบวา

ซอนกันหรือไม  ในสวนของงบประมาณโครงการหนาที่ 2-193 ขอฝากผูบริหารชัดเจนเลยครับ 

ชวยจดวาโครงการสงเสริมหอปูมละกอน ตั้งงบประมาณไว 200,000 บาท ผมขอใหจางคนมาจัด

นิทรรศการนะครับ สําหรับแผนการเคหะและชุมชน หนาที่ 2-224 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 

ตั้งไว 5 ลานบาท แบบนี้ไมไดมสีัดสวน บอกวา จะตองไดอะไรมาที่เปนคาบริการ เขยีนยอดใหญ ๆ 

กลม ๆ ไว 5 ลานบาท เราก็เลยไมทราบวาเหมาะสมหรือไมเหมาะสมอยางไร แลวก็ในสวนของคาซอม

บํารุง วัสดุวิทยุไฟฟา ตั้งแตหนาที่ 2-225 ไปจนถึงหนาที่ 2-226 เขียนไวเหมือนวาจะซ้ําซอน คาซอม

บํารุง ตั้งไว 580,000 บาท คาวัสดุวิทยุไฟฟา ตั้งไว 700,000 บาท บอกวาจางเหมาเอกชน แตวา

ตอมาก็มีการตั้งไวอีก โคมไฟถนน อันนี้จะซ้ําซอนกันอีกหรือไม และก็มีคาอินเตอรเน็ต ในสวนของ

หนาที่ 2-226 อีก 12,000 บาท คือถาอยูกันคนละตึกก็สมควร WIFI อาจจะไปไมถงึ แตถาอยูใน

บริเวณเดียวกัน อาคารเดียวกัน ก็พิจารณาวาจะปรับอยางไรใหประหยัดและมีประสิทธิภาพ ก็ฝากไว 

และในสวนของโครงการหนาที่ 2-226 ผาใบเตนทขนาด 4x8 เมตร เขียนรายละเอียดวาจะตองมีการ

สกรีนโลโกและอื่น ๆ ตั้งไว 174,000 บาท อานในหลายละเอียดแลวไมเห็นวามีโครงเสาโครงคานเหล็ก 

ก็เลยสงสัยวาซื้อเฉพาะผาใบเตนท เอามาใสกับโครงเดิมหรือวาราคานี้ไมไดเขียนโครงเหล็กไว แตมี

หรือไม ก็ฝากใหชวยตรวจสอบดวย ตอมาหนาที่ 2-228 ลักษณะของงานเทยางมะตอย เยอะมาก ก็ดี

ครับที่ทางผูบริหารไดเห็นถึงความปลอดภัยในการใชรถใชถนนของพี่นองประชาชน แตวามีขอสังเกต

อยางหนึ่งวาลักษณะที่เทความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ในสวนตรงน้ี ในการกอสรางจรงิเททับไปเลยหรือ

วาขุดลอกเอาของเดิมที่เสียหายออกกอน เพราะวาถาคิดวาของเดิมเสียหาย ก็หมายความวาถึงแมเรา

จะเอาของใหมเททับลงไปอายุการใชงานก็จะไมยาวนานอยูดี เพราะวาของขางบนเกาะอยูกับของ
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ดานลาง ยางมะตอยใหมเกาะอยูกับยางมะตอยเกา ถายางมะตอยเกาพรอมที่จะหลุดรอดไดอีก 

ยางมะตอยใหมก็อยูไมได ถูกตองหรือไมครับทานรองฯ เพราะฉะนั้นฝากดูเปนประเด็นดวยวา 

3-5 เดือน นับจากนี้ไป ถาถนนเปนสิบ ๆ สายเทใหมดําสวยหมดเลย ตีเสนจราจรสวยหมดเลย 

งบประมาณตรงนี้หลาย 10 ลานบาท อยากใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน คุมคากับเงนิของเทศบาลที่ได

จายออกไปเพื่อประโยชนสุขของพี่นองประชาชน มาถึงหนาที่ 2-243 ประเด็นก็คือ ตั้งงบประมาณไว

โดยบอกวาจะจางเหมาเอกชนในการขนและกําจัดขยะ ในสวนของการกําจัดขยะคําอธิบายโครงการ

เขียนไวชัดเจนวา ใหเปนไปตามหลักสุขาภิบาล แตในคําอธิบายของการเก็บขน ไมไดเขียนไววาเปนไป

ตามหลักสุขาภิบาล ซึ่งอันนี้แยจริง ๆ ผมเช่ือวาผูบริหารทุกทานไมไดข่ีมอเตอรไซคในชีวิตประจําวัน 

ทานอาจจะขี่จักรยานบางไปในที่บางแหง ซึ่งมีการเตรียมตัวตอนรับทานแลว แตถาทานขี่มอเตอรไซค

เปนชีวิตประจําวันเหมือนพี่นองประชาชน แลวตองไปจอดรอที่ไฟแดงสักแหงหนึ่ง แลวมองไปที่ถนน 

ทานเจอรอยคราบดําๆ เหนื่อยก็เหน่ือย หายใจไมออก มกีลิ่นรุนแรงมาก ถาทานผูบรหิารเสยีสละเดินไป

ตรวจเยี่ยมชุมชน  เพือ่ที่จะดูโครงการในการปรับปรุงผวิการจราจรได  ก็อยากจะใหทานไปดูตามส่ีแยก

ที่มีรองรอยของน้ําจากขยะตกคาง ศาลาพักคอยรถซึ่งนักเรียนที่จะตองนั่งรอรถ ก็ปรากฏวามีถังขยะ 

ซึ่งถึงแมวาจะไมขยะมันก็เหม็น คุณภาพชีวิตของพี่นองประชาชนไมดีเลย อันนี้อยากฝากไว 

ในคําอธิบายงบประมาณที่ทานเขียนมา ผมก็เพิ่งอานเจอ เขาบอกวาตองเก็บขนกิ่งไม  ใบไมดวย ซึ่ง

ไมทราบวาในอดีตที่ผานมาการเก็บขนกิ่งไมใบไมอยูในขอกําหนดหรอืไม  ผมจึงไดรับการรองเรียนจาก

พี่นองประชาชนหลายคนวา เขาเก็บแตขยะ เขาก็หมายถึงเจาหนาที่ ไมวาจะเปนเจาหนาที่เราหรือ

เจาหนาที่เอกชนที่ผานมา  เขาเก็บแตขยะและไมเก็บใบไม  ไมเก็บก่ิงไม  ซึ่งผมวาถาที่ผานมาไมไดเขียน

ก็ถือวาดีขึ้น ในการที่ปนี้เขียนไวแลววาจะตองเก็บขนกิ่งไมและใบไมดวย ทีนี้ผมอยากจะย้ํา ถาทาน

ประธานจะอนุญาต มันเกี่ยวพัน เพราะวาผมไดรับรางแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป เพิ่มเติม ซึ่งในนี้ก็มี

รายละเอียดที่เราจะตองไปพิจารณากันในสัปดาหหนา แตก็ไมมีแบบแปลนมาอยูดี เวลาผมอาน

โครงการที่เขียนอยูในรางเทศบัญญัติแลว  ไปเจอคําวาแบบแปลนเทศบาล  ถาเปนถนน ทอระบายน้ํา 

จะมีแบบแปลนมาใหหมดเลย แตกรณีโครงการใหญ ๆ ซุมประตู สะพานหรืออะไรตอมิอะไร ที่เปน

ลักษณะโครงการที่ทานตั้งงบประมาณกอนใหญไว แลวไมมีรายละเอยีด ตรงนี้สุมเสี่ยงตอการที่จะผาน

งบประมาณ แลวไปติดขัดกับการอยูภายนอกสภาอีก ไมอยากใหเราติดขัด ในการที่จะดําเนินการใช

งบประมาณของเทศบาลเพื่อแกไขปญหาและสรางความสุขใหกับพี่นองประชาชน ขอบคุณมากครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใดจะอภิปรายอกีครับ เชญิ นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ 

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทาน

ประธานฯ ที่เคารพ  กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ผมขอกราบเรียนทานประธานฯ อีกครั้งหนึ่งวา ประการที่หนึ่ง  หลังจากที่ฝายบริหารไดตอบคําถาม
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เพื่อนสมาชิก รวมทั้งของผมเองแลวดวย ทานจะอนุญาตใหมีการอภิปรายตออีกหรือไม ถาหากวาไม 

ผมจะไดอภปิรายตอ ขอบคุณมากครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ทานอภิปรายตอไดเลยครับ 

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทาน

ประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่กระผม

กราบเรียนถามนั้นคือวา มีหลายประเด็น หลายคําถาม ซึ่งตัวกระผมเองรอคําตอบอยู เพื่อนสมาชิก

หลายทานก็รอคําตอบอยู ซึ่งในประเด็นนี้ผมก็ยังอภิปรายไมครบถวน เมื่อสักครูทานประธานถามใน

ที่ประชุมวา จะมีทานใดอภิปรายอีกหรือไม ก็เทากับวา จะไมมีการอภิปรายตออีกแลว ดังนั้น ผมจึง

เรียนถามทานวา หลังจากที่ฝายบริหารโดยนายกิตติภูมิฯ  นายกเทศมนตรีไดตอบชี้แจงแลว จะให

โอกาสสมาชิกไดอภปิรายหรอืถามตออกีหรอืไม อยางไร ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ขออนุญาตจับประเด็นขอสงสัย ขอติชม ขอฝากฝง ในเรื่องของกิจกรรมโครงการตาง ๆ ผมเชื่อมั่นวา

สมาชิกสภาฯ คงอยากจะทราบที่เปนคําถามเปนหลัก  สําหรับขอฝากในเรื่องของการบริหารจัดการใน

แตละเรื่อง ผมและเจาหนาที่ก็ไดจดบันทึกไวแลว ก็จะรับไปปฏิบัติตอ แตสวนที่ทานยังไมเขาใจหรอืไม

ทราบที่มาที่ไปของแตละเรื่องเปนอยางไร ผมก็จะพยายามรวบรัด เพราะบางทานก็พูดในเรื่องเดียวกัน 

ก็จะตอบเปนเรื่องเดียวกัน โดยจะไมระบุวาเปนคําตอบและคําถามของใคร แตทั้งหมดนี้จะรวมอยูใน

บันทึกของผมที่จดไวทั้งหมด ในประเด็นที่หนึ่ง กอนอื่นเราตองเขาใจกอนนะครับวา หลาย ๆ ทาน ก็

พยายามสอบถามวาที่มาที่ไปของงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 เปนอยางไร ทําไมไมมี

รายละเอียด รูปแบบที่ผมไดนําเสนอใหทานเห็นเปนรูปเลมในสภาแหงนี้ตั้งแตตน เปนรูปแบบที่ทาง

กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดอยางชัดเจนวา รูปแบบของการนําเสนอญัตติงบประมาณรายจาย

ประจําป เปนแบบนี้ ผมก็ปฏิบัติตามหนังสือส่ังการของทางกระทรวงมหาดไทย ในรายละเอียดที่ทาน

อยากรู อยากทราบนัน้ ทานก็ตองใชที่มาของงบประมาณ เพราะงบประมาณมาจากแผนพัฒนาเทศบาล 

ทานตองกลับไปดูในแผนพัฒนาเทศบาลวา ในรายละเอียด วัตถุประสงค เปาหมาย มีรายละเอียด

อยางไร หากทานยังไมพึงพอใจอีกวา แผนพัฒนาเทศบาลมาจากไหน ถาจากชุมชน ทานก็ดูจาก

แผนพัฒนาชุมชนได ถาเปนเรื่องผูสูงอายุ ทานก็ดูจากแผนผูสูงอายุ เมื่อนํามาประกอบกันแลว ก็จะตอบ

โจทยของงบประมาณป 2562 ไดอยางชัดเจน โดยที่ไมจําเปนตองถามผมดวยซ้ํา ในเรื่องถัดมา มีหลาย
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ทานสนใจในเรื่องของซุมประตู จริง ๆ แลวถามวามีความจําเปนระดับที่ตองทําหรอืไม เปนวิถีชีวิตหรือไม 

แตอยาลืมวา การทํางบประมาณรายจายประจําป ตองช่ังน้ําหนักออกมาใหชัดเจนวา เรื่องไหนควรจะ

เปนเรื่องของการพัฒนาหรืออะไร  แบงสัดสวนไดชัดเจน โครงการนี้ก็เปนสวนหนึ่งในการที่จะแตงบาน

เติมเมืองใหเปนสวนหนึ่งของการสรางความภาคภูมิใจ เปนเกียรติภูมิของคนลําปาง ไปที่ไหนเมอืงไหน

ก็มีกันทั้งนั้น จริง ๆ แลวผมไมอยากใหลําปางเปนเหมือนจังหวัดไหนหรือเทศบาลไหน  เพราะฉะน้ัน

ลําปางเราก็ควรจะมี ที่อื่นเขาก็มีทั้งน้ัน  ผมเห็นวาถึงเวลาแลวที่ควรตองสรางซุมประตูเพื่อเปน

เกียรติภูมิของคนลําปาง  เพราะขณะนี้ใคร ๆ ก็รูวาจังหวัดลําปางเปนเมืองรองที่นําไปสูการทองเที่ยว 

ผมเช่ือมั่นวา การตัดสินใจทําซุมประตู เปนการตัดสินใจที่ถูกตองแลว และหลายคนอาจสงสัยอีกวา 

ไดรับการอนุญาตจากกรมทางหลวงแลวหรือยัง เรามีเอกสารชัดเจนจากทางหลวง มอบหมายใหทาง

เทศบาลดูแลถนนเสนนี้ เปนแบบลงทะเบียนทางหลวงแผนดิน (ทถ.2) เสนทางลําปาง ถ2-01 ถนน

พหลโยธิน และผมขออนุญาตมอบเอกสารดังกลาวใหกับประธานสภาเพื่อประกอบการแปรญัตติตอไป

นะครับ เพราะฉะนั้น ในเวลาดังกลาว ซุมประตูก็ถือวามีความเหมาะสมที่สุดแลว เรื่องถัดมา นอกจาก

ซุมประตูที่ทานสมาชิกสภาฯ ใหความสนใจแลว ก็มีอีกเรื่องคือ ปรับปรุงสะพานพัฒนาภาคเหนือ 

กับสะพานชางเผือก สะพานพัฒนาภาคเหนือ ตอนน้ีทางโยธาธิการจังหวัดไดสรางสะพานทามะโอ

ใหเปนสะพานที่นําไปสูเมืองเกาอยางสวยงามแลว แตเมื่อเขาทํา เขาก็ตองขออนุญาต เพราะสะพาน

ดังกลาวเปนสะพานที่เทศบาลนครของเราดูแล สะพานพัฒนาภาคเหนือก็เชนเดียวกัน เปนสะพานที่

เทศบาลนครลําปางดูแลอยูแลว ซึ่งเทศบาลไดปรับปรุงมาหลายรอบแลว  เพราะฉะนั้นสะพานแหงนี้

ก็ไมจําเปนตองมีเอกสารประกอบ เพราะเทศบาลไดดําเนินการตอเนื่อง สวนสะพานชางเผือกคือมี

ปญหา ตอนแรกผมเขาใจวา สะพานชางเผือกไมสามารถทําได เพราะเปนสะพานที่สรางข้ึนมาใหมของ

โยธาธิการ แตระหวางการเชื่อมรอยตอระหวางการถายโอนจากโครงการตาง ๆ หรือครุภัณฑตาง ๆ 

ของโยธาธกิารไปยังทางหลวงชนบท เทศบาลเราขอรายละเอยีดไปยังโยธาธิการ ปรากฏวาไมมีทะเบียน

ครุภัณฑอยู ไปทางหลวงชนบทก็ไมมีทะเบียนครุภัณฑอยู จึงตองยอนกลับไปดูวา ผูอนุมัติลาสุดของ

โครงการดังกลาวเปนหนวยงานไหน ก็เปนหนวยงานโยธาธิการจังหวัดลําปาง เพราะฉะนั้นเวลานี้ 

โยธาธิการไดทําหนังสือตอบมาใหกับทางเทศบาลเรียบรอยแลว ใหเทศบาลเปนผูดูแลรักษาสะพาน

ดังกลาว  สวนการจะลงเปนทะเบียนทรัพยสนิของหนวยงานไหน  ทางโยธาธิการจะเปนผูดําเนนิการ

สงมอบใหเปนทรัพยสินของเทศบาลอยางเปนทางการอีกครั้ง แตตอนนี้มีหนังสือมอบใหเทศบาลดูแล

รักษาสะพานดังกลาวเรยีบรอย เรื่องถัดมา สําหรับเรื่องของวัสดุที่จะใชในกอสรางโครงการตาง ๆ ซึ่งมี

สมาชิกสภาทานหนึ่งใหคําแนะนํา ขอขอบคุณมากนะครับที่บอกวาทอพัก ทอระบายน้ํา ควรจะใชแบบ

ไหน ผมพูดแบบไมอายนะครับวา ผมก็ไมมีความรูที่จะไปบอกชางออกแบบวาจะตองเปนอยางนั้น เปน

อยางนี้  ก็ไดรับเสียงสะทอน  ชาวบานก็สะทอนวา  ถาเปนตะแกรงเหล็กจะมีเสียงดัง  ถาเปนคอนกรีต

เททับ น้ําก็ลงไมได ผมจงึเอาขอมูลเหลานี้มาใหกับทมีชาง สวนชางจะออกแบบอยางไรก็ตองใหนําเสนอ

มา แตเรื่องโครงการตาง ๆ จะถูกหรือแพง หลายทานก็บอกวา บางที่ถูก บางที่แพง ผมก็บอกใหไมได
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เพราะเปนเพยีงประมาณการ ผมไมไดเปนผูบอกวาจะตองตั้งราคาเทาไหร เรามีคณะทํางานคือทีมชาง 

เปนคณะกรรมการประมาณการราคาขึ้นมาเสนอผม ผมก็ยึดตามประมาณการ กอนที่จะมาถึงผม 

ราคาดังกลาวไดผานข้ึนมาต้ังแตแผนพัฒนาเทศบาล ตัง้แตการประชุมแผน ประชาคมแผน จนมาเปน

งบประมาณ ถาผมจะไปเปลี่ยนตัวเลขก็ตองเริ่มนับหนึ่งใหม ตอมาเรื่องเงินอุดหนุนชุมชน ก็คงเปน

เรื่องของ อสม. เปนเงินสองหมื่นบาทที่ อสม.แตละชุมชนจะเขาไปดําเนินการในเรื่องของโครงการดาน

สาธารณสุข เม่ือสองปที่แลวโครงการดังกลาว เราไดรับเงนิอุดหนุนจากรัฐบาลในงบประมาณแตละป 

แตสองปหลังนี้  ทางรัฐบาลบอกวา แลวแตทองถิ่นใดถามีสถานะการเงินการคลังเพียงพอที่จะอุดหนุน 

ก็ใหทองถ่ินเปนผูอุดหนุนเอง รัฐบาลไมใหเงนิตรงน้ีแลว ผมคดิวาโครงการดังกลาวทําตอเนื่องมาสิบ ๆ ป 

จู ๆ เราจะไปตัดเงนิสองหม่ืนบาทใหกับ อสม. แลวสถานะการเงนิการคลังของเทศบาลก็ไมไดหนักหนา

อะไรที ่จะเอาเงินจํานวนเทานี ้ไปอุดหนุนใหก ับ อสม. ผมก็ดําเนินการตอตามแนวทางของ

กระทรวง มหาดไทยที่มีหนังสือสั่งการมา  เรื่องถัดไปคือ เรื่องเงินสํารองจายที่ต้ังไวทุกป บางปก็ไดใช 

บางปก็ไมไดใช  จริง ๆ แลว เงินสํารองจายมีที่มาที่ไป ตัวอยางเชน เกิดภัยพิบัติ หรือใหมีการเลือกตั้ง

อยางเรงดวน ซึ่งเราไมมีในแผน ไมมีในงบประมาณ แตเปนความเรงดวนจากนโยบายแหงรัฐบาง จาก

ความตองการเรงดวนของพี่นองประชาชนบาง  เราก็สามารถใชเงินตัวนี้ได  แตบางปไมมีเหตุการณ

อะไร  บางปใชไปไมเยอะ แตจําเปนจะตองตั้งงบประมาณไวสองลานบาททุก ๆ ปครับ เรื่องถัดมา เรื่อง

คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องของผูสูงอายุ ทานเห็นวาโครงการที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ

ที ่ปรากฏอยูในงบประมาณรายจายประจําป 2562 คอนขางจะนอย แตไมไดนอยนะครับ เพราะ

โครงการทั้งหมดจะไปเบิกจายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเกี่ยวของกับงานสงเสริมและงาน

ปองกันของผูสูงอายุพอสมควร ขณะนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพเหลือเงินในปนี้อีกเกาลานบาท เพราะ

พี่นองประชาชนไมรูจะเขียนโครงการอยางไร เพราะเงินจะทบปตอป เรื่องตอไป เรื่องช่ือของมิวเซียม 

หรอืพพิธิภัณฑ วาจะเอาชื่อไหนแน ผมคิดวาสมาชิกสภาคงจะถามเรื่องน้ี จรงิ ๆ แลวก็อยากจะใชคําวา 

พพิธิภัณฑลําปาง แตไมสามารถที่จะดําเนินการได เพราะใน MOU ระหวางเทศบาลกับสถาบันการ

เรียนรูแหงชาติ หรือมิวเซียมสยาม สถาบันการเรยีนรูแหงชาตมิมีิวเซียมที่อยูในสังกัด ก็คือ มิวเซียม

สยาม แหงที ่สอง คือมิวเซียมลําปาง เราจึงต้ังชื่อเพื่อใหสอดคลองกับมิวเซียมสยาม เปน มิวเซียม

ลําปาง ก็เปนสวนหนึ่งของสถาบันการเรียนรูแหงชาติ ซึ่งตอไปกิจกรรมตาง ๆ ภายใต MOU เราก็จะทํา

รวมกัน เพราะฉะนัน้เราจงึจําเปนที่จะตองใชคําวา มวิเซยีมลําปาง ตอไป คําวา พิพธิภัณฑลําปาง คงจะ

ใชในเวลานี้ไมไดนะครับ  บางทานอาจมีคําถามเรื่องคําแถลงของงบประมาณที่ผมพูดเม่ือสักครู เพราะ

กระทรวงมหาดไทยไดแจงมาใหเปนรูปแบบที่เหมือนกันหมด และผมก็ไดอธิบายไปแลววาจะตองดู

แผนพัฒนาประกอบดวย  เรื่องถัดมา เงนิกูเหลือสี่สิบกวาลานบาท ทําไมไมโปะเสีย ทั้ง ๆ ที่เราไปกูเขา

มา เงินกูของเราตอนนี้เหลืออยูที่เดียว คือที่กูมาสรางตลาดหลักเมือง ตอนนี้เราจายไปปนี้เปนปที่ 6 

แลว ถามวาเราเอาไปโปะใหหมดไปไดมั้ย ตองเปนไปตามสัญญาเพราะเงินที่เรากูเปนเงินฝากของ

เทศบาลเอง เปนเงิน กสท.ที่เราฝากไวที่เทศบาล และเราไปกูในอัตราดอกเบี้ยถูก และเราก็ไดรับ
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ประโยชนจากดอกเบี้ยที่ไดรับตรงนี้ดวย เมื่อสัญญาเปนอยางนี้ผมก็ตองดําเนินการตามสัญญานี้

ไปจนกวาจะหมดครับ คงไมสามารถที่จะพจิารณา ณ เวลานี้ไดวา โปะเงินทัง้หมดไดหรือไมหรอืจายคืน

ทั้งหมดไดหรอืไม ตรงนีผ้มจะฝากใหกับทางทานปลัดเทศบาล และผูอํานวยการกองคลังวา ถาโปะได 

ปหนาเราก็จะโปะใหหมดเลย แตก็ตองมีเหตุและผลวาดีหรือไมดีอยางไร ตองตอบคําถามเหลานี้ใหได 

เพราะเงินสี่สิบกวาลาน ถาเอามากองไว ก็มีอยางอื่นที่ใชประโยชนไดมากกวาที ่เราจะขอกูใหม 

เรื ่องสถานธนานุบาล จริง ๆ แลวผมคุยกับผูจัดการตลอดวา ถึงเวลาแลวหรือยังที ่เราจะเพิ่ม

สถานธนานุบาลแหงที่สอง แตไดฟงเหตุผลของผูจัดการที่ทําใหเทศบาลเปนหนวยงานระดับภาคแลว 

ที่นอกจากดูแลเทศบาลนครลําปางของเราแลว ผูจัดการของเราตองเปนผูตรวจอีกหลายที่ ประกอบกับ

วาเวลานี้ไมใชใหเทศบาลนครลําปางทําโรงจํานําไดที่เดียว  เทศบาลไหนก็ทํา ไมวาจะเปนหางฉัตร 

เขลางคนคร หากเราเพิ่มอีกแหงนีจ้ะกลายเปนภาระหรือไม เราจะไดรายรับเพิ่มจากสถานธนานุบาล

อีกเทาไหร เราจะตองใชเวลาในการขบคิดหาขอสรุป วาจะคุมกับการลงทุนหรือไม เพราะฉะนั้น 

ณ เวลานี้ ผมวายังไมเหมาะสมดวยเหตุผลประการทั้งปวงที่ไดรับทราบประสบการณจากผูจัดการ 

เทศบาลนครลําปางพอแลวสําหรับโรงรับจํานําหนึ่งแหง ณ เวลานี้  คูคลองหนองบึงก็ทําอยู แตปญหา

คูคลองหนองบึงในเขตเทศบาลคอนขางเยอะ ถาจะทําเปนคูคลองหนองบึงน้ําใส ก็คงจะไมงายนัก 

คูคลองหนองบงึทั้งหลายก็เปนคูเกา ถูกบุกรุกไปมาก บางที่ปลอยน้ําเสีย ปลอยอุจจาระ ปสสาวะลง 

พอถึงหนาแลง น้ําก็แหง พอถึงหนาฝน หญาก็ขึ้น ระบบระบายน้ําไมดี เราก็ทําเทาที่เราทําได เหตุผล

ที่ใชคํานี้เพราะวา รถและเครื่องจักรไมสามารถที่จะลงไปทําได ตองใชกําลังคน เราขอชื่นชมเจาหนาที่

ฝายประจําที่พยายามขบคดิแกไขปญหา ทายที่สุดก็ไดจางหนึ่งคนหนึ่งสัญญาทําเรื่องน้ีโดยเฉพาะ ในปนี้

จึงไดมีการขุดลอก  ในปที่แลวผมยอมรับความเปนจริงวา เราไมรูจะหาทางออกอยางไร ทําไดเทาที่

รถเครื่องจักรเขาไปได แตปน้ีเราใชหนึ่งคนหนึ่งสัญญา เพียงไมกี่คนก็สามารถทําได แตถามวา

ประสิทธิภาพรอยเปอรเซ็นตหรือไม ไมไดครับ แตก็ดีกวาไมทําอะไรเลย และสามารถระบายน้ําได

พอสมควร  การใชจายงบประมาณรายจายประจําปเจ็ดรอยสองลานบาทของปงบประมาณ 2562 

ถามวาผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลวเราใชไดทันทีไดหรือไม ผมตอบวา เปนไปตามขอระเบียบและ

กฎหมาย ในงานประจําสามารถที่จะทําไดโดยที่ไมเกินงบประมาณในปที่ผานมา แตงบลงทุน แมวา

ทานผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว แตงบประมาณยังไมเขา ยังไมสามารถที่จะดําเนินการได ถาไมมี

อะไรผิดปกติงบประมาณจะเริ่มเขาต้ังแตเดือนมกราคม ชวงสามเดือนแรกฝายทีมงานจะตองไป

เตรียมการในเรื่องตาง ๆ ถาทําไดขณะที่งบประมาณเขาสูการพิจารณาของสภา มีแบบแปลนทุกอยาง

ทุกโครงการถอืวาเปนสุดยอดของงบประมาณแตละป ก็จะงายตอการดําเนินการ แตในทางปฏิบัติทําไมได  

สมมุติวาผมตั้งงบประมาณกอสรางอะไรสักอยางราคาหนึ่งลานบาท  และหากมีการแปรญัตติเหลือ

แปดแสนบาท ผมก็ตองกลับไปแก เพราะระเบียบใหมใหงบประมาณประจําปกับแผนพัฒนาเทศบาล

จะตองตรงกัน เพราะฉะนั้นอันไหนเปลี่ยนไปก็ตองเริ่มกลับไปนับหนึ่งใหม เปนประเด็นที่หนึ่ง ประเด็น

ที่สอง แนวปฏิบัติของเทศบาลนครลําปาง ไมใชเริ่มทําแบบนี้ตอนที่ผมเปนนายกเทศมนตรี แตกลายเปน
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วัฒนธรรมของเทศบาลนครลําปางไปแลว  44 โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ ทานก็ตองไปดูใหดีวา 

บางโครงการเปนโครงการเช่ือมตอระหวางโครงการ ถาโครงการที่หนึ่งเริ่มไมได โครงการที่สองที่สาม

จะเริ่มไดอยางไร ก็ตองกันเงนิไว จํานวน 44 โครงการ ถาเทยีบกับเทศบาลใหญดวยกันก็ดูวาโครงการ

ที่ตกคางแตละเทศบาล แตละปเทาไหร เทียบกับเทศบาลใกลบานเราก็ได ผมเชื่อมั่นวา 44 โครงการ

ถอืวานอยมาก สําหรับงบประมาณเจ็ดรอยกวาลานในแตละป ซึ่งเปนเทศบาลนครใหญ รายละเอียด

วันเทศบาลทําไมตองใสปจจัยเทาไหร ผมคงไมลงรายละเอียดขนาดนั้นนะครับ คงใหทางเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบโครงการไปบริหารจัดการเอง  งานบวงสรวงศาลหลักเมือง เราก็มั่นใจวาปนี้ คงอีก

ไมกี ่เดือนขางหนา ศาลหลักเมืองเราคงจะแลวเสร็จ ปนี้จึงตั้งงบประมาณเพื่อที่จะทําพิธีบวงสรวง

ศาลหลักเมอืง  เรื่องธนาคารความด ีเปนความต้ังใจนะครับ ทางกระทรวงวัฒนธรรมใหทองถิ่นทั้งหมด 

11 ทองถิ่น ทํา MOU รวมกันเมื่อไมกี่วันมานี้นะครับ เพื่อดําเนินการธนาคารความดี แตทางเทศบาล

พยายามเข็น แตเข็นไมขึ้น เพราะเรื่องดังกลาว เปนเรื่องละเอียดออนไมใชวาจะทําวันนี้พรุงนี้สําเร็จ 

แตคณะทํางานก็มีความพยายามที่ทํามาไดสองสามป ผมก็บอกวาลองดูปนี้อีกปหนึ่งดูวารูปแบบของ

ธนาคารความดเีข็ญตอไมได เราจะพัฒนาหรอืปรับปรุงหรอืจะสรางนวัตกรรมอะไรที่เกี่ยวของกับบริบท

ของคนลําปางใหสอดคลองกับธนาคารความดเีพื่อจะขับเคลื่อนกันตอไป แตถาไมไดจรงิ ๆ ก็ขออนุญาต

ลมเลิกโครงการนี้ไป  ประการถัดมา หลายทานก็เปนหวงเรื่องการบริหารจัดการของฝายบริหาร

ในโครงการตาง ๆ ทําไมไมดําเนินการสะพานรัตนโกสินทร  ทําไมไมดําเนินการศูนยเยาวชน  

เพราะสภาฯ แหงนี้ไดอนุมัติไปแลว เหตุผลวา มีการคัดคานโครงการข้ึนมาเชนที่สมาชกิสภาฯทานหนึ่ง

ไดพูดไวคือความจริง เมื่อมีการคัดคานข้ึนมาก็ตองไปทําประชาคม ไมไดเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ 

เพราะในแตละปเราไดตั้งงบประมาณประชาคมประจําทุกป การตั้งงบประมาณประชาคมของป 2562 

ไมไดตั้งงบประมาณเผื่อสําหรับสองโครงการนี้ จะทําปนี้ก็ทําได แตแบบแปลน รูปแบบทั้งหลายยังหา

ขอยุติไมได เพื่อไมใหกระทบตอคนที่บอกวา ไปกระทบตอวิถีชีวิตของเขา เพราะฉะนั้นตองแกไขเรื่องนี้

ใหจบสิ้น แลวจึงจะไปถามพี่นองประชาชนวา เม่ือทางฝายออกแบบทางสถาปตย ทางวิศวกรรม

ออกแบบแบบนีแ้ลว กระทบตอประชาชนหรอืไม แลวคอยมาคุยกัน ถาประชาชนไมเอา ผมก็ยกเลกิ 

ตกเปนเงนิสะสม ไมไดเอาไปใชอยางอื่น เพราะถาเงนิตัดฝากเหลื่อมปไปแลว ไมสามารถที่จะเอามาใช

ในปงบประมาณ 2562 ได ตองเปนเงินสะสมอยางเดียว  เรื่องของการพัฒนาบุคลากร ที่ทานเห็น

อยู ในงบประมาณรายจายประจําป 2562 เปนโครงการที่ เทศบาลจะดําเนินการเองเปนกลุม ๆ  

ยกตัวอยางเชน  ขาราชการที่มาบรรจุใหมที่กรมฯ สงมาบาง พนักงานภารกิจที่เปดสอบเองบาง 

เปนกลุม ๆ  ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร ในฐานะผูบริหารจะสงใครไป หนวยงานที่มีการพัฒนา

บุคลากร การอบรม มมีากมาย ไมวาจะเปนมหาวทิยาลัย หนวยงานตาง ๆ ก็อยูที่ผูบรหิารวาจะสงใครไป

ที่เกี่ยวของกับงานนั้น ๆ และเปนการประหยัด เรื่องนี้ไมไดอยูในรายจายของการพัฒนาบุคลากร 

แตไปจายในงบประมาณคาใชจายเดินทางไปราชการ หรืองบประจํา ตอไปเรื่องของการจัดทําโครงการ

ตาง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม โครงการที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมมีคอนขางมาก แตการทําโครงการ
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เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ไมใชวาจะทําพรุงนี้เสร็จ และมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมมากมาย

ที่เขามารวมกับเรา ไมวาจะเปนส่ิงแวดลอมจังหวัด สิ่งแวดลอมภาค ก็คิดวาเพียงพอที่จะดําเนินการ

ในเรื่องของงานสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ ตอไปเรื่องของรถบุษบก มีหลายทานสนใจมาก  แนวคิด

เรื่องการทําบุษบก ผมก็ไม เคยพูด ไมเคยบอกใครวา ผมเลียนแบบเชียงราย เชียงใหม ลําพูน 

แมฮองสอน ผมพูดตลอดเวลาวา ลําปางตองเปนลําปาง ทําไมตองเอาลําปางไปเทียบกับเชียงราย

ที่ใชเวลา 15 ป สราง 9 คัน ผมจะเอางบสิบลานบาททําปเดียวเสร็จ มันผดิระเบียบตรงไหน มีระเบียบ

อะไรที่มารองรับวา หามเทศบาลนครลําปางทํารถบุษบกปเดียว 9 คัน มันไมมี เรามีศักยภาพที่จะทําได

ในปเดียวเราจะทํา 9 คัน ผิดตรงไหน การตัดสินใจทําก็ตองมีการวางแผน ถามวา นายกิตติภูมิฯ 

มีความรูหรือเอาแบบมาจากไหน เทศบาลนครลําปางไมไดมีนายกฯ คนเดียว เรามีทีมงานสถาปตย 

มีผูรูมากมาย  ถาไมมีผูรูก็ถามปราชญชาวบาน  ศิลปนมีมากมาย  เพราะฉะนั้นคณะทํางานเรื่องการ

ออกแบบเขาตองไปศึกษาและเรียนรูวา จะทําอยางไรใหเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมของคนลําปาง 

ลําปางไมจําเปนตองเหมือนใคร ถาใครอยากจะเอาลําปางไปเหมือนคนอื่น ก็ประกาศใหชาวบานไดเลย

วา สมัยหนาเลือกดิฉันนะ ดฉิันจะเอาลําปางเหมือนจังหวัดไหนก็บอกไปเลย แตผมจะเอาลําปางเหมือน

ลําปาง ดวยความคิดของคนลําปาง เขาใจนะครับ  เรื่องสงเสริมการกีฬาก็เปนปกติ เพราะ

ตั้งงบประมาณทุกป แตผมบอกตรง ๆ วา กีฬาบางประเภทผมสั่งยุติ ยกเลิก เหตุผลเพราะ จัดแขงขัน

กีฬา 13 ทีมมาแขงขัน มีลําปางหนึ่งทีม นอกนั้นมาจากที่อื่น จึงสั่งยุติโครงการนี้ และใหไปคิดวาจะทํา

อยางไรใหเปนการสงเสริมกีฬาที่เปนคนในเขตเทศบาลนครลําปาง คณะทํางานก็เฉย ไมทําอะไร  

แขงขันเซปคตะกรอมี 14 ทมี 13 ทีมมาจากโรงเรียนกีฬาทั้งหมด  เขาไมจําเปนตองแขงครับ เขาซอม

ทุกวัน เขาเปลี่ยนที่ซอมมาลารางวัลจากเราเทานั้น และมีปงแสนทองอีกหนึ่งทีม ถาเปนนักบริหาร

ตองคิดใหดีวา แบบนี้ใชหรือที่ใชเงินจํานวนมาก เปนคารางวัล พิธีเปดอยางยิ่งใหญ ทานจะปลอย

ใหโครงการอยางนี้เกิดข้ึนอีกหรือ เพราะฉะน้ันการตัดสินใจอนุมัติโครงการใด ๆ ตองมีเหตุมีผลทั้งนั้น

ครับ  ตอไปเรื่องของการบริหารจัดการขยะ จรงิ ๆ เรื่องน้ีตองคุยกันยาว เพราะเรื่องการบริหารจัดการ

ขยะชุมชน ผมไมไดเปนคนคิดต้ังแตสมัยผมเปนรองนายกฯ ผมไมไดคิดเอง คือ UN มาทดลองทํา

ที่ลําปางเรื่องของการบริหารจัดการตนเอง เรื่องของการบรหิารจัดการขยะ ตอนนั้นมี 3 เรื่อง 1. เรื่อง

การบริหารจัดการขยะในชุมชน 2. เรื่องการบรหิารจัดการไฟสาธารณะในชุมชน เรื่องที่สามผมจําไมได  

แตสองเรื ่องนั ้นจบไปแลว เหลือแตเรื่องการบริหารจัดการขยะ ทํา 3 ที ่ คือ บานดงมอนกระทิง  

ประตูตาล และศรีชุมปาไผ ตอนน้ีเหลือเพียงที่บานดงมอนกระทิง ผมเขามาเปนรองนายกเทศมนตรี

รับผิดชอบงานดานสาธารณสุข คณะทํางานของบานดงทําหนังสือมาขอยกเลิกวา ไมทําแลว ทําไมคุม 

ผมก็บอกไปวา ไมได ใหเอารายละเอียดทั้งหมดมาดูกันใหมวา ติดตรงไหน และเริ่มนับหนึ่งกันใหม 

จนทําใหบานดงมอนกระทิงไดรับรางวัลพระราชทาน คนมาดูงานมากมาย และขยายผลตอไปอีก 

16 ชุมชน ปรากฏวา ในวาระที่ 2 ที่ผมเปนรองนายกฯ เกิดอุบัติเหตุทางการเมือง ถูกปลดออกจาก

รองนายกฯ ผูบริหารนายกฯ สมัยนั้น ลมเลกิที่บานดงมอนกระทิง เพราะอะไร ผมไมพูด ตั้งแตวันนั้น
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ถงึวันนี้ การบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลนครลําปางลมหมดทั้ง 17 แหง เพราะฉะนั้นสิ่งที่สมาชิก

สภาฯ ไดพูดถึงถูกตองแลว เปนเรื่องที่ดี แตคนที่ลมเลิกไมใชนายกิตติภูมิฯ เปนใครไมรู  ยังอยูในเรื่อง

ขยะนะครับ ถามวาทําไมขณะนี้ทําไมขยะตกคาง ทําไมเหม็นเนา ทานตองเขาใจนะครับวา สัญญาขยะ

กับบริษัทเดิมไดหมดไปเมื่อปที่แลว เราพยายามประกาศเขาสู e-bidding เพื่อหาผูรับจาง แตปราฏวา 

ไมมีผูรับจาง คณะทํางานก็บอกวา เราจะตองแกไขปญหาเพราะเราไมมีรถแลว เพราะเราใหบริษัท

รับเหมาขยะตั้งแตสัญญาแรก เทศบาลไดมอบรถใหกับบรษิัทไปหมดแลว และบริษัทดังกลาว เมื่อครบ

สัญญาสงคืนใหเทศบาล รถก็ใชไมได และเทศบาลไดจําหนายไปหมดแลว วิธีเดียวคอื เชา และจะเชา

อยางไร ปกติรถเทศบาลในการเก็บขยะตองใชทั้งหมด 16 คัน มีรถ 6 ลูกบากศเมตร และรถ 6 ลอ 

ในการเกี่ยวถังขยะ และรถเปดทายอีก 2 คัน อํานาจนายกเทศมนตรีสามารถจางคิดเปนเงินทั้งหมด 

6 คัน แลวเอาของเทศบาลที่ดีบาง ไมดีบางมาเสริมอีกเทาที่มีอยู แกไขปญหาไป และก็อยูระหวาง

ดําเนินการหาผูรับเหมามาตลอด ตอนนี้ระยะเวลาลวงเลยมาหนึ่งป ก็เหลืออีกสี่ป พอเหลือสี่ป

ก็ไมสามารถดําเนินการตอไปแลว ก็ตองขออนุมัติผูวาราชการดําเนินการใหครบหาปใหม และผม

จะเอาสูการพิจารณาของสภาอีกครั้ง เพราะหากสี่ปก็ไมคุมกับการลงทุน แตผมก็ไดใหนโยบายไป

เรียบรอยแลววา ถาคราวนี้ไมไดผูรับจางจริง ๆ เราตองเปลี่ยนวิธีแลว เพราะไมมีบริษัทไหนแลว 

บริษัทเดิมที่เคยทาํก็ยกเลิกไปแลว เหตุผลที่ยกเลิกเพราะเขาเปลี่ยนไปเขาองคกรมหาชน ไมมีธุรกิจ

ที่เกี่ยวของกับขยะ แตมีบริษัทลูกที่ดําเนินการอยูเชียงใหม แตบริษัทลูกไมสามารถที่จะเอาคนงาน

มาดําเนินการใหเราได เพราะเขายังดําเนินการไมครบหาป ยังไมสิ้นสุดสัญญา บริษัทอื่นก็ไมมีใครมา 

เพราะฉะนั้นไมเกี่ยวของเรื่องของการบริหารของผูบริหารคนใดคนหนึ่งทั้งนั้น แตเปนอยางที่ผมเลามา 

จึงเปนปญหาเรื่องรถขยะ และเมื่อรถขยะมีจํากัดอยางนี้ เราจะทําอยางไร ก็จะตองบริหารจัดการใหม

ในขอจํากัดที่มีอยู  ไดขนาดนี้ก็ถือวาปญหานอยที่สุดแลว  ถามวามีปญหาหรือไม  ผมไมปฏิเสธแมแต

คําเดียว มีแนนอน จาก 16 คัน เหลือ 6 คัน เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเปนผูบริหาร เราจะทําอยางไร

ใหเกิดปญหานอยที่สุดก็เทานัน้ครับ  เรื่องถังขยะก็เชนเดียวกัน ไมมีใครตอบวาถังขยะไมพอ โรงงานเจง 

เปนไปไมไดครับ แตในทางปฏิบัติแลว ในสมัยที ่บริษัทเปนผูรับเหมา จะงาย เพราะในสัญญาระบุ

ชัดเจนวา จะตองสงถังขยะเดือนละกี่ถัง พอกรรมการตรวจรับ และชาวบานมาขอ ก็สงไปตามที่ขอ 

แตเดีย๋วนี้เทศบาลตองจัดซื้อเอง เพราะฉะนัน้การจัดซื้อเองก็เปนไปตามระเบียบของพัสดุ อาจจะไมตรง 

และรวดเร็วเหมือนบริษัทดําเนินการ เราตองยึดขอระเบียบและกฎหมายเปนที่ตั้ง  ความลาชาของ

เงินเดือนคนงานสัญญาจาง ผมอยากใหพอสิ้นเดือนจายทันที แตกระบวนการไมใชอยางนั้น วันนี้วันที่ 

30 สิ้นเดือน พอครบสิ้นเดือน คนงานตามสัญญาจางตองสรุปผลงานตามสัญญาทํากับเทศบาลวา 

ไดทําอะไรบาง เพื่อสงใหคณะกรรมการตรวจการจาง แลวจึงจะขออนุมัติเบิกเงิน กระบวนการ

เปนอยางน้ี ไมไดเปนเงนิเดือนเหมือนลูกจางตามภารกิจ เหมือนขาราชการ แตเปนกระบวนการจัดซื้อ

จัดจาง เปนการจางเหมา ตองมีปริมาณงาน ถามวาจะแกวิธีไหน เหมือนที่ทานสมาชิกสภาไดพูดไว

นะครับ ผมยังมีการปรับตัว คนเหลานี้ก็ตองปรับตัวดวย เขาใจนะครับ  ทานสมาชิกสภาเปนหวงเรื่อง
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งานซ้ําซอน โดยเฉพาะงานดานประชาสัมพันธ ขออนุญาตชี้แจงวา ทุกโครงการใหญ ๆ จะมีงบ

ประชาสัมพันธไว และงานประชาสัมพันธก็จะมีงบประชาสัมพันธเอาไว แตงบประชาสัมพันธของ

เทศบาลก็จะดําเนินการภายใตงานที่ไมเกี่ยวของกับโครงการใหญ ๆ เพราะฉะนั้นในโครงการใหญ ๆ 

ถามีงบประมาณรายจายเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ จะเบิกซ้ําซอนที่งานประชาสัมพันธไมได นี่เปน

แนวทางปฏิบัติที่ยึดถือกันมายาวนาน เพราะฉะนั้นสบายใจไดวางบประมาณไมซ้ําซอนแนนอน  ตอไป

เรื่องเครอืขายอนิเตอรเน็ต ขอบคุณมากนะครับ ก็เปนความรูของผมดวย ผมเชื่อมั่นวานาจะเปนอาคาร 

หรือแมแตสํานักการศึกษาก็นาจะเปนเรื่องของโรงเรียน ถาเปนสํานักการชาง นาเปนเรื่องของศูนย

ที ่อยู ฝงเคนเน็ต เพราะฉะนั้น ถาเปนการซ้ําซอนในอาคารเดียวกัน ทางฝายงบประมาณก็คงจะไป

ตรวจสอบอีกครั้ง  เรื่องครุภัณฑตาง ๆ ก็เชนเดียวกัน หลายทานก็เปนหวงวา ทําไมตั้งครุภัณฑแพง 

เรามีโครงการเยอะ เราเห็นตัวเลขวาทําไมสูง เหตุผลที่สูงเพราะวาการตั้งงบประมาณรายจายเกี่ยวกับ

ครุภัณฑหนึ่งช้ิน มีที่มาที่ไป คือมาจากมาตรฐานครุภัณฑ  คนตั้งงบประมาณถาไมอิงจากมาตรฐาน

ครุภัณฑ หากซื้อไมไดตองรับผดิชอบนะครับ หรือไมเงินก็ตองตกไป เพราะเดี๋ยวนี้หากโครงการใด ๆ 

เงนิตกไป ตองมกีารตั้งกรรมการสอบ เพราะทําใหเกดิความเสยีหาย แตเมื่อดําเนนิการไปแลว จะถูก 

จะชา จะเร็ว ก็เปนเรื่องของเหตุและผล แตเมื่อตกไป โครงการไมสามารถดําเนินการได ก็ตองมี

คนรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นทานไมตองกังวล เจาหนาที่ที่ตั้งงบประมาณแตละเรื่องมีที่มาที่ไปอยาง

ชัดเจน แตการจัดซื้อจัดจางอาจไมเทากับงบประมาณที่ตั้งไวก็ได อาจจะนอยกวาที่ตั้งไว แลวที่เหลือ

ก็ตกเปนเงินสะสม หรือเปนเงินเหลือจายที่เราเอามาพัฒนาโครงการอื่นตอไป ผมคิดวานาจะตอบ

ครบถวนแลวนะครับ ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกทานที่บางเรื่องก็ไดฝากเตือนสติ บางเรื่องก็ฝากให

รอบคอบในเรื่องนั้น เรื่องนี้ โครงการนั้น โครงการนี้ บางคนก็ถามถึงปญหาตาง ๆ ทุกเรื่อง ทุกคําถาม 

ทุกปญหา ทุกรายละเอียดทั ้งหมด คณะผูบริหารก็จะเอาไปเปนแนวทางในการทํางานให

ประสบผลสําเร็จในงบประมาณป 2562 ตอไป ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายสมบูรณ  คุรภุากรณ 

นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

กระผม นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมไดฟงทานนายกฯ ชี้แจง

ก็มากมาย แตในสวนของผมก็ยังไมครบ ผมจึงอยากอภิปรายเพิ่มอีกนิดหนึ่ง ในสวนที่ผมไดอภิปรายไป

กอนหนาน้ีก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับซุม เรื่องฝาบอพักทอระบายน้ํา  และเรื่องราคาตอตารางเมตรของพื้น

แอสฟลทตคิคอนกรตีที่มีอยูสามราคา และผมยังไมไดรับคําตอบจากทานนายกฯ นะครับ คือ 225 บาท 

250 บาท และ 400 บาท แตที่ทานชี้แจงมาบางแลว หลาย ๆ เรื่องก็ไมจริง พูดเกินไปนะครับ เชน 

เรื่องฝาบอพัก เปนเหล็กตะแกรงเสียงดัง ที่เหล็กเสียงดัง ไมใชเพราะเปนเหล็กตะแกรง เปนเพราะวา

การกอสรางไม ไดมาตรฐาน  คอบอพักตะแกรงไม ไดระดับ พอฝาตะแกรงชิ้นเดียวที่ เ ชื่อม
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มาอยางดี  วางแลวก็ไมเสมอกัน พอรถทับก็เกิดเสียงดัง ตรงนี้ผมขอแจงใหทราบวาสาเหตุเปนแบบน้ี

นะครับ  และเรื่องฝาเหล็กหลอ และน้ําขัง ก็ไมจรงินะครับ การที่น้ําขังไมไหลลง เพราะพื้นคอนกรตีที่อยู

รอบ ๆ บอพักทรุดตัว แตบอพักอยูกับที่ ฉะนั้นบอพักหลายแหงจะสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้ว เพราะถนน

รอบ ๆ ทรุดไป น้ําก็ไมสามารถไหลลงบอ ทานนายกฯ พูดแบบนี้คือพูดไมจริงนะครับ ถาผมไมหักลาง 

คนก็จะเชื่อทั้ งหมดนะครับ สวนที่บอกวา ทอระบายน้ําไดรับการประชาคมจากชุมชน จาก

คณะกรรมการแผน ตรงนี้จริงครับ ถาไลขึ้นมาจากชุมชนขึ้นมาเปนกรรมการแผนและมาสูสภา 

นี่ถูกตอง แตผมไดยินมา ก็ไมถึงขั้นประชาคมวา ในซอยนี้จะขอเปนบอพักที่เปนฝาเหล็กหลอ เพียงแต

บอกวาอยากไดทอระบายน้ํา เพราะฉะนั้นทานนายกฯ พูดในสภาวาเขาขอมาตั้งแตแรกอยางนี้แลว 

ผมวาทานพูดเกินไปนะครับ ชาวบานพูดเพียงตองการถนนกับทอเทานั้น ไมมีใครพูดวาจะเอาขนาดนั้น  

แตทานมาพูดวาตั้งแตเริ่มแรกเขาตองการเปนฝาเหล็กหลอ จะตัดไดอยางไร ทานพูดแบบนี้ และ

เรื่องที่ผมเสนอแนะไปเพราะผมมีความหวังดี ถาทานเห็นวาอยากจะเอาของแพงก็ไมวากัน เพราะเปน

อํานาจของทาน ผมเพยีงแตวา ตรงไหนเปนถนนหลัก ถนนทองเที่ยวก็ไมเปนไร แตถนนที่เปนซอกซอย

ก็ไมจําเปนถึงขนาดตองใชของแพง เอาแบบธรรมดาไปกอน และเอาเงินสวนที่เกินไปทําโครงการใหม

เทานั้นเอง ไมไดมาขัดขวางไมใหทํานะครับ และในสวนของซุมประตู ผมก็ยังคลางแคลงใจในเรื่องฝมือ 

ถาทานมีความอยากแตงบานแปลงเมืองใหสวยงามเหมือนกับจังหวัดอื่น ทานพูดไดสละสลวยวา ใหมี

เกียรติภูมิ มีความเหมาะสมกับเปนเมืองทองเที่ยว ถาทานมีฝมือจริง ทานควรจะทําของที่มีอยู ผมเห็น

ซุมประตูเขาเมืองหนาโรงแรมเวียงทองเปนอยางนี้มาหลายปแลว ถาทานรักบานรักเมืองตองการให

สวยงามจริง ทานควรจะทําเมื่อหลายปมาแลว และมาชี้ใหสภาดูวา ทําออกมาแลวจะสวยแบบนี้ 

สื่อความหมายชักชวนใหคนมาทองเที่ยวได ถาทานมาบอกผม ผมก็ไมขัดของเลย  แตนี่ของเดิมก็ไมทํา

อะไรใหดี อยูด ีๆ มาทําของใหม ที่ผานมาหลาย ๆ ป ผมก็เห็นทานชอบนิยมที่จะจัดซื้อจัดจางในงานที่มี

มูลคาสูง ๆ ตลอดเวลา อันไหนที่เปนโครงการที่กระทบตอประชาชนสวนมากก็ไมไดทําประชาคมกอน 

สวนตัวนี้ ถาทานคดิวางบประมาณนี้อยากจะเอาไปทําโครงการอื่นที่จําเปน ขอใหทานโยกไปทําอยางอื่น 

และทานทําของที่มอียูกอนใหเปนตัวอยางนะครับ ในสวนของราคาแอสฟลทติคคอนกรีตทานจะไมชี้แจง

ก็ไมเปนไร ผมก็ถอืวาทานไมมคีวามสุจรติใจที่จะบอกสภา ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

จริง ๆ แลว เรื่องที่สมาชิกสภาผูอภิปรายเมื่อสักครู เปนเรื่องรายละเอียดในเชิงเทคนิคของชาง ผมไมได

เปนคนกําหนดนะครับวาจะตองซื้อตารางเมตรละกี่บาท เขาเสนอมาดวยเหตุและผล อยาพูดเอาดีใสตัว

เอาช่ัวใสคนอื่น คนอื่นจะงงไปหมด ภายใตภารกิจหนาที่ผมไมไดเปนคนออกแบบวาถนนเสนนี้ จะตองใช
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เนื้อที่เทาไหร ขนาดไหน มีทีมงานตอเนื่องไป ทีมออกแบบก็ออกแบบ ทีมวิศวกร ทีมสถาปนิก ก็มี 

เรื่องถัดมา เรื่องซุมประตู ผมเสนอแกไขซุมประตูที่หนาโรงแรมลําปางเวยีงทองในงบประมาณป 2561 

ที่ผานมา แตไมสามารถดําเนินการได เพราะมีคนไปปลุกปน ทายที่สุดตองมีการประชาคม พอทํา

ประชาคมก็บอกวาทํากับคนไมกี่คน การทําประชาคมคุณรูหรือไมวาวิธีการทําประชาคมมีวิธีการ

แบบไหนบาง ไปอานรายละเอียด ถาคิดจะมาตอวาคนอื่นเปนคนไมดี คุณตองไปอานรายละเอียด

กอนวา วิธีการทําประชาคมมีวิธีแบบไหนบาง จึงจะประมวลออกมาได เพราะฉะนั้นถาในป 2561 ไมมี

คนคัดคาน ก็ไดดําเนินการไปแลว ผมจงึชี้ใหคุณดูไมไดวาซุมประตูหนาเวียงทองทําสวย ดีขนาดนี้ ทั้งที่

ไดออกแบบไปหมดแลว เพราะฉะนั้นตองแกไขใหเปนไปตามกฎของการประชาคมวา เขาตองการ

แบบไหน ใหถูกตอง แลวจึงจะเริ่มเขาสูกระบวนการจัดซือ้จัดจางตอไป ผมขอรองนะครับ ทําอะไร 

อยาใชเวทอียางนี้ อยาคดิวาผมอายุนอยกวาจะไมตอบโตอะไรนะครับ ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  เชญิ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัต ิ

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทาน

ประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

การประชุมวันนีก้ระผมเองมคีวามคดิวาอดึอัดพอสมควรครับ จากคําตอบที่นายกฯ ไดรวบรวมและ

ตอบมาน้ันก็แปลไดหลายอยาง ผมไดกราบเรียนทานประธานฯ ตั้งแตตนแลววา ผูเสนอญัตตินี้ คือ

ผูบริหารสูงสุดขององคกรนี้ สภาแหงนี้โดยทานประธาน และสมาชิกก็ทําหนาที่ตรวจสอบ ผูบริหาร

สูงสุดคือนายกเทศมนตรี นายกิตติภูมิ  นามวงค พรอมคณะเปนผู เสนอญัตติรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอสภาแหงนี้ โครงการทัง้หลายทัง้ปวงที่อยูใน

เอกสารทั้งหมด ทั้งในคําแถลงงบประมาณรายจายก็ดี โครงการเหลานี้ยอมตองมีผูอนุมัติโครงการ 

ซึ่งก็คงจะไดแก นายกเทศมนตรีเปนลําดับสุดทาย จากคําตอบเมื่อสักครูนั ้น ฟงดูแลวเหมือนวา

ผูอนุมัติโครงการไมไดมีความบกพรองใด ๆ ทัง้ส้ิน อยูที่ผูออกแบบเสนองานมาอยางไร ก็เห็นไปตามนั้น 

สิ่งนี้ทําใหผมมีความคลางแคลงใจหลายประการ ผมไดกราบเรียนในการอภปิรายครั้งกอนวา เทศบาล

มีรายรับมากกวาที่ประมาณการไว แคในรอบ 10 เดือนมากกวาที่ประมาณการไวตั้งสามสบิลานบาท 

ไดเจ็ดรอยสบิหาลานหรอืมากกวานัน้ เหมือนกับวามีกําไร แตผูบริหารชอบที่นํากําไรคนืใหกับประชาชน

บาง ในดานบรกิารสาธารณะ ที่เห็นไดชัดที่สุด คือคนที่มาเสียภาษี เขานํารถเขามาในนี้ เขาหาที่จอดรถ

ลําบากมาก มาติดตองานทะเบียนราษฎรก็ดี งานสวัสดิการสังคมสงเคราะหเรื่องเบี้ยยังชีพ คนสูงอายุ 

คนพิการก็ดี ติดตอกองชางก็ดี หาที่จอดรถยาก ปรากฏวาที่จอดรถสวนหนึ่งมีปายกํากับไววาเปน

ของนายกฯ รองนายกฯ หรือหัวหนาทั้งหลาย ความเห็นของทานประธานจะเหมือนผมหรอืไม วาน่ีคือ

การเบียดบังงานบริการของประชาชน เขาขายฉอโกงไดหรือไม เงินมเียอะแยะทําไมไมคดิสรางอาคาร

ที่จอดรถบริการคืนกับประชาชนบาง นอกเหนือจากบริการพนักงานเทศบาลซึ่งเปนผูปฏิบัติงานแลว 
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บริการประชาชนผูเสียภาษีแลว แตคนที่เขาคิดดีคิดเปน เขาจะไดประโยชนจากการรับฝากจอดรถ

รายวัน รายเดือน รายปดวย ซึ่งทําไดทั้งนั้น เพียงแตจะคิดดีหรือไมเทานั้น ทานประธานครับ 

รางเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ 1 รับหลักการถึงแมวาสภาแหงนี้ไมผานให การปฏิบัติงานของเทศบาล

ก็ทําตอได พนักงานก็รับเงนิเดอืนเหมือนเดิม ไมนาจะมีปญหาอะไร สิ่งที่ผมอยากจะเรยีนคือวา ผมไมมี

ความเห็นชอบที่จะผานรางเทศบัญญัติงบประมาณแหงนี้ในวาระที่ 1 เพราะอะไร ผมไมไววางใจในทีม

ผูบริหาร โดยการนําของนายกเทศมนตรีกิตติภูมิ  นามวงค วิสัยทัศน คําขวัญของเทศบาลนครลําปาง 

เมืองนาอยู ผูคนเปนสุข สังคมดีงาม และวัฒนธรรมล้ําคา เกิดมาตั้งนานแลว ตั้งแตนายกเทศมนตรี

คนกอนที่ชื่อ ดร.นิมิตร จวิะสันติการ นายกฯ ปจจุบันเขามาไมมีวสิัยทัศน  ไรซึ่งวิสัยทัศน ทําใหผมเกิด

ความไมไววางใจในการบริหารงานของทาน 4 ปที่ผานมาเราพบเห็นอะไรบาง เราเสียโอกาสอะไรบาง 

ชอบแตกอสรางส่ิงใหม ๆ แตไมนําพาในสิ่งเดิม ไมมีการซอมแซมทํานุบํารุงใด ๆ ทัง้สิน้ ตัวอยางสะพาน

พัฒนาภาคเหนือ ตัง้แตปรับปรุงเม่ือป 2545 เปนตนมา ผมกราบเรียนวา เมื่อวานฝนตก ผมไมสามารถ

ไปถายวิดีโอได ก็เลยไมมีภาพมาใหเห็น รางเทศบัญญัติที่นําเสนอสภาในวันนี้มีหลายโครงการ

ที่ไมสมบูรณ  เมื่อสักครูคําตอบของทานบอกใหสมาชิกสภาไปยอนดูในแผนวาถูกตองมาตั้งแต

ทําแผนแลว และมาถึงทีมงานออกแบบทั้งหลาย แผนพัฒนานั้น เปนแตเพียงหลักการความเห็นชอบ

เบื้องตน ซึ่งนอยโครงการที่จะมีแบบแผน แบบแปลน และแผนผังประกอบละเอยีด และจนผานเขามาใน

รางเทศบัญญัติฉบับนี้ก็ตาม แบบแปลนแผนผังรายละเอียดจริง ก็ไมไดนํามาแสดงใหที่ประชุมแหงนี้

ไดเห็น ไดรู ไดทราบ ไดเกิดความเขาใจ เพราะทานไมไดแถลงประกอบคําแถลงเบื้องตนที่เปนเอกสาร 

เปนรางเทศบัญญัติที่มีแตเครื่องหมายคําถาม  แลวสมาชิกสภาอยางผม  ซึ่งไมไดอยูฝายปฏิบัติการ

ไมไดทราบอะไรเลยวา เปนมาอยางไร เราก็ไมกลาที่เขามาลวงลกึ ถามวาทําไมไมจางเหมาเก็บขนขยะ

เหมือนเดิม ไฟฟาดับเราก็ไมรูวาจะจางบริษัทเดิมดูแลการเปลี่ยนหลอดไฟฟาหรือไม เหลานี้เปนตน 

แมแตในเรื่องงานบริการที่จําเปนแกชีวิตผูคนในเขตเทศบาล ผมก็ไดจัดโซเซียลมีเดีย ในไลนกลุม

ของสมาชิกสภาทองถิ่น นั่นคือหนังสือดวนที่สุด ที่ ลป 0021/ว 20815 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 

เรียนผูวาราชการจังหวัดลําปาง ถึงนายอําเภอทุกอําเภอ นายกเทศมนตรีนครลําปาง นายกเทศมนตรี

เมอืงเขลางคนคร นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นายกเทศมนตรีอําเภอลอมแรด และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เปนเรื่องแจงเตือนมรสุมที่จะเขามาหรือภัยพิบัติ ผมยังไมเคยเห็น ก็มีคําถามอีกครับทานประธานฯวา

นายกฯไดสั่งการประชาสัมพันธใด ๆ หรือไมกับราษฎรในเขตเทศบาลโดยในเขตริมแมน้ําที่มักจะ

เกิดเหตุการณเหลานี้ มกีารประชาสัมพันธทั่วถงึหรอืไมอยางไร มีการใหขอมูลขาวสารประชาชนหรอืไม

วาน้ําในเข่ือนของกิ่วลม เขื่อนกิ่วคอหมา ตอนนี้มีระดับความจุน้ําเทาไหร สิ่งเหลานี้ตางหากที่ราษฎร

อยางผม สมาชิกสภาอยางผมตองการเห็น ตองการรู ดังนัน้ผมเรยีนสรุปงาย ๆ เพื่อไมใหเสียเวลาทาน

สมาชิกที่เคารพ ผมไมเห็นชอบในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ฉบับน้ีที่ผูเสนอญัตติโดยนายกเทศมนตรกีิตติภูมิ  นามวงค นําเสนอใหพจิารณาในวาระที่ 1 เพราะเปน

งบประมาณที่ไมประหยัด ไมรัดกุม และไมรอบคอบ ผมยกตัวอยางไมประหยัด คือสะพาน
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สองสะพาน สะพานพัฒนาภาคเหนืองบประมาณสามลานกวาบาท สะพานชางเผือกอีกเทาไหร 

สิ ่งที ่ตองการก็คือ ทางเทาที่ เปนทรายลาง ทําใหใหมเสีย ราวเหล็กกั้นขอบสะพานสีลอกหลุด 

กระดํากระดาง ทําใหดีเสีย ไมจําเปนตองไปลอกปูผิวแอสฟลทติคคอนกรีตใหมซึ่งชุดนี้ทําไวดีมาก

ไมนอยกวา 7 ป ทําไวตั้งแตสมัยทานรองนายกฯ สมเกียรติ ยังเปนปลัดเทศบาล ขออนุญาตที่เอยนาม 

แกไขปญหาระหวางรอยตอไดดมีาก แอสฟลทติคไมลอกหลุดเลย ดีมาก ๆ ปูนสะพานแหงนี้ถาจําไมผดิ

เมื่อป 2508 ชื่อสะพานกิตติขจร แลวมาเปลี่ยนชื่อเปนสะพานพัฒนาภาคเหนือ แตทําไมตองเวอร

ไปทําอะไรมากมายทั้งสองสะพาน การทํานุบํารุงซึ่งควรจะตองดูแลในสมัยยี่สิบกวาปกอน 

มีงบประมาณการบํารุงรักษาดูแลสะพานและทางเทา แตในงบประมาณสมัยใหมนี้ไมมี ไปอยูในงบวัสดุ

บางก็เลยไมชัดเจน ที่กระผมกราบเรียนทานประธานวาไมประหยัด ไมรอบคอบ ไมรัดกุมเพราะอะไร  

ผมเรียนแลววา งบลงทุน งานกอสรางโครงการทั้งหลายควรจะมีแบบแปลน แผนผังที่แนนอนชัดเจน 

กําหนดจุดที่ชัดเจน ซุมประตูที่นากวมใตก็ดี ถนนพหลโยธินที่โรงเรียนเทศบาล 6 ก็ดี ทานกําหนดจุด

หรอืยังวาจะตั้งเสาตรงไหน พาผมไปชีใ้หดูหลังจากการอภปิรายหรอืเลกิประชุมนี้ไดหรือไม บานผม 

ถาผมจะกอสรางอะไร ที่เรียนไปแลว จะตองกําหนดใหชัดเจน ไมตองไปพูดถึงเรื่องวาจะประชาคม

หรอืไม หลายโครงการก็มไิดบอกวาทําประชาคมหรอืยัง มิหนําซ้ําการทําประชาคมก็ไมไดถูกหลักสากล

ทั่วไปที่ควรพึงกระทํา ไปสอบถามแตผูคนรอบ ๆ ไมกี่หลังคา จริง ๆ แลวจะตองกระจายไปใหทั่วถึง

ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลดวยซ้ํา รวมทั้งประชาชนที่เขามาทํามาคาขายดวย วาเขาเห็นชอบหรือไม 

อยางไร และผมไมเช่ือวา โครงการทั้งหลายที่เสนอมานี้นั้นไดผานความเห็นชอบในแผนพัฒนาเทศบาล

ทั้งหมด เพราะผมเคยเรียนในการประชุมครั้งกอนวา แผนพัฒนาเทศบาลนั้น ทําเมื่อไหรก็ได ใหเขา

หลักเกณฑเทานัน้วาตองผานแผน ผมไดรับหนังสอืเชิญรวมปรับแผนพัฒนาอกีแลว ในวันที่ 20 ที่จะถึงนี้ 

ปรับเพื่อใหเขากับความตองการของผูบริหาร นาจะเปนอยางนั้นมากกวาครับ ที่ผมไมเห็นชอบประการ

ที่สองก็คือ เปนงบประมาณที่ไมประหยัด ไมรัดกุม ไมรอบคอบ ไมสงเสริมการรักษาสภาพสิ่งแวดลอม 

ไมสงเสริมการสุขาภิบาลเพื่อการอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาล โครงการดี ๆ จักรยาน 

เมืองสีเขียว สวนสาธารณะอีกแหงหนึ่งบริเวณนากวมใตริมแมน้ําวังหายไปไหน มีใครพูดถึงบาง 

หลายโครงการดี ๆ ที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายไปแลวทอดทิ้งทําไม พญาพรหมโวหารซึ่งเปนกวีเอก

แหงลานนา สวนสาธารณะเขื่อนยางถูกทอดทิ้ง การดูแลสิ่งแวดลอม เขื่อนยางเสียหายมากี่สิบป

ก็ทําใหเกิดน้ําเนาขัง เกิดน้ําเสียแคบริเวณชวงนี้เทานั้น แหลงน้ําทายเขื่อนยางก็ดี นํ้าเหนือเขามา

เขตเทศบาลดานบนก็ดี เปนน้ําที่ไมเสียเพราะผานการบําบัดจากธรรมชาติ จากแสงแดด จากการไหล

ของนํ้าตามธรรมชาติ  แตพอเขามาในเขตเทศบาล น้ําไหลไมไดก็เกิดเลนตกคาง น้ําหมักหมม 

เปนนํ้าเสียเฉพาะชวงเทานั้น ที่ผมกราบเรียนทานประธานวา ผมไมเห็นชอบในหลักการของ

รางเทศบัญญัตินี้ในวาระที่ 1 จึงขอแสดงความคัดคาน ไมเห็นชอบดวย ประการที่หนึ่ง ไมไววางใจ

ในการบริหารงานของทางผูบริหาร ประการที่สองงบประมาณหลายโครงการที่ไมประหยัด ไมรัดกุม 

ไมรอบคอบ และไมชัดเจน ประการที่สาม ไมไดเปนการสงเสริมในทางเศรษฐกิจการทองเที่ยวที่ดีเลย 
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คําที่อางวาจะทําซุมประตูเปนอัตลักษณ หรอืแมแตสรางยานยนตบุษบก 9 คัน ก็ไมไดบอกวาพระพุทธ

คูบานคูเมืองในจังหวัดจากตางอําเภอเอามารวมดวยมีเทาไหร ในแตละอําเภอก็มียานยนตมีราชรถ

ของเขา ทองถิ่นทําไวพอสมควรอยูแลว นี่ก็เปนอีกงบประมาณหนึ่งที ่ไมนาจะดีงามและถูกตอง 

การสงเสริมการทองเที่ยวเอาไปลงทุนทําซุมสามสี่ลานบาท แตโครงการสตรีทอารททําไมการมีภาพสี

สวย ๆ ที่ตอมอสะพานรัษฎาภิเษก ผมเสียดายมาก ก็ไมไดปรากฏวานายกเทศมนตรี กิตตภิูมิ นามวงค 

ซึ่งบอกวา ใครรูวาทําไมถูกก็ลบออกไปเสียนั้น มีโครงการที่จะทําอะไรใหดีกวานี้ไหม ของเดิมที่สกปรก 

มีรา มีสีพนเลอะเทอะ คนทําไวใหดีกลับไปทําลายทิ้งเสีย เปนเรื่องที่ผมไววางใจไมได ขอเรียนวา

ในวาระนี้ผมไมเห็นชอบกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจายป พ.ศ. 2562 ขอบคุณทานประธานฯ 

ที่ใหเวลาผม ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ทานนายกฯ จะตอบหรอืไมครบั  ไมตอบนะครับ ทานสมาชกิทานใดจะอภิปรายอกีครับ 

เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนชิย 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครูที่ไดถาม

ทานนายกฯ ทานยังไมไดตอบคําถามเลยนะคะวารถบุษบกทัง้ 9 คนัจะเอาไปจอดที่ไหน ขอบคุณคะ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ทานนายกฯ จะตอบคําถามหรือไมครับ ไมตอบนะครับ จะมีสมาชิกฯ ทานใดอภิปราย

อีกหรือไม  ไมมีนะครับ เม่ือไมมี ผมจะปดอภิปราย และจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอ

ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง  

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง  (วาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ)  สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบรับหลักการ 

โปรดยกมอืข้ึน  

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกสภาฯ ทานใด

เห็นชอบรับหลักการในวาระที่ 1 ครับ ผมจะไดนับ เห็นชอบ 15 เสยีงครบั 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบรับหลักการ (ในวาระที่ 1) โปรดยกมอืข้ึน    

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบไมรับหลักการฯ 

1 เสยีง  นอกนัน้งดออกเสยีง 
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มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการของรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง  (วาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ) จํานวน 15 เสียง ,  

ไมเห็นชอบไมรับหลักการ  1  เสียง , และงดออกเสยีง 4 คน 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เมื่อที่ประชุมเสียงขางมากมีมติเห็นชอบรับหลักการฯ ในวาระที่ 1 แลว ผมจะขอนํา

เรยีนปรึกษากับสมาชิกสภาฯ ในเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ และกําหนดระยะเวลาการ

แปรญัตติ และกําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ  โดยจะใหทานเลขานุการสภาฯ ไดช้ีแจงถึงขั้นตอนและ

ระเบยีบการประชุมฯ เชญิทานเลขานุการสภาฯ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม  นายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภา

เทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.2 ที่ประชุมแหงนี้ไดพิจารณารางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง วาระที่  1 

( ข้ันรับหลักการ) ซึ่งเราไดมีการอภิปราย และในที่สุดทานประธานฯ ก็ไดขอมติ และที่ประชุมเสียง

ขางมากรับหลักการไปแลวนั้น ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 

พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ในขอ 45 วรรค 3 มีหลักการวา ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะ

พิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได  และในการพิจารณาวาระที่สอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคํา

แปรญัตติไว ไมนอยกวายี ่ส ิบสี ่ชั ่ว โมงนับแตสภาทองถิ ่นมีมติร ับหลักการแหงรางข อบัญญัติ

งบประมาณนั้น  ประกอบกับ ขอ 49 กําหนดไววา ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติ

รับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงราง

ขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาทองถิ่นจะตอง

กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย วรรคสอง ความวา ภายใน

ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภา

ทองถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ 

โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา

ทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ  วรรคสาม 

ความวา การเสนอคําแปรญัตติใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบนี้  และขอ 103 คณะกรรมการ

สภาทองถิ่นมี 2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวน

ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ซึ่งการเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

นั้นจะตองเปนไปตามระเบียบขอบังคับฯ ขอ 103 วรรคหนึ่ง คือ คณะกรรมการสามัญ เทานั้น สวน

การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติตามที่ผมไดชี้แจงเมื่อสักครูนั้น วิธีการปฏิบัติเราตองเลือก

ทีละคน เปนลําดับไปจนครบจํานวนที ่สภาฯกําหนด ดังนั ้น ที ่ประชุมแหงนี ้จะตองพิจารณาวา 



 

 

75

ประเด็นแรก เราจะกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง รวมทั้งหมดกี่วัน ประเด็นที่สอง จะกําหนด

ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตอคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน และประเด็นตอไป เราจะคัดเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของเทศบาลนครลําปาง กี่คน และสมาชิกสภาฯ ทานใดจะไดรับเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

นอกจากน้ันแลว ผมขอเรียนใหทราบอีกวา เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาเรียบรอยแลว 

ตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาฯ ขอ 50 กําหนดไววา เมื ่อคณะกรรมการแปรญัตติได

พิจารณาแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้ง

รายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถิ่นรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมี

หรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ

เกี่ยวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน

การสงวนคําแปรญัตตดิวย และใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนัน้แกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวา

ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพจิารณา  ประกอบกับขอ 115 คณะกรรมการสภาทองถิ่นจะกําหนดนัดประชุม

เมื่อใด ใหแจงใหผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ผูเสนอญัตติ และผูแปรญัตติทราบลวงหนา 

ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนกําหนดเวลานัดประชุม เมื่อที่ประชุมเขาใจระเบียบตรงนี้แลว ตอไป

ทานประธานสภาก็จะไดนําปรึกษาที่ประชุมแหงน้ี และจะไดดําเนินการตามประเด็นที่ผมไดชี้แจงไป

เมื่อสักครูนี้ ขอบคุณมากครับ 

   จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ตามที่ทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงใหสมาชกิฯ ไดรับทราบเม่ือสักครู  ผมขอนําปรึกษา

ที่ประชุมแหงนี้วา จะกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติกี่วัน ขอเชิญสมาชกิฯ เสนอครับ เชิญ นายสันติ  

เขยีวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ  

กระผม  นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอเสนอระยะเวลาในการแปรญัตติ

รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต

วันที่ 17 สงิหาคม 2561 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) นายสันติ  เขียวอุไร  เสนอระยะเวลาในการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแตวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ถึง

วันที่ 23 สงิหาคม 2561 ขอผูรับรองครับ มผีูรับรองถูกตองนะครับ จะมีสมาชิกฯ ทานใดเสนอเปนอยางอื่น

หรอืไม  ไมมีนะครับ 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง  เปนระยะเวลา 7 วัน นับตัง้แตวันที่ 

17 สงิหาคม 2561 ถึงวันที่ 23 สงิหาคม 2561 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ตอไปผมขอทานสมาชกิฯ ไดเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตตฯิ  เชิญ นายสันต ิ เขยีวอุไร 

นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

กระผม  นายสันต ิ เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ

ตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 3 วัน  คือ ตั้งแตวันที่ 17, 18 และ 19 สิงหาคม 2561  ตั้งแต

เวลา 8.30 – 16.30 น.  ของแตละวัน  ณ หองสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ฝายกิจการสภา 

ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) นายสันต ิ เขียวอุไร สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง เสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ

ตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 3 วัน  คือ ตั้งแตวันที่ 17, 18 และ 19 สิงหาคม 2561  ต้ังแตเวลา 

8.30 – 16.30 น.  ของแตละวัน  ณ หองสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ฝายกิจการสภา  ขอผูรับรองครับ  

มผีูรับรองถูกตองนะครับ  จะมสีมาชิกฯ ทานใดเสนอเปนอยางอื่นหรอืไม  ไมมนีะครับ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหมีระยะเวลาเสนอคําแปรญัตตติอคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

จํานวน  3  วัน  คอื  ตั้งแตวันที่ 17, 18 และ 19 สิงหาคม 2561  ตั้งแตเวลา 8.30 – 16.30 น.  ของ

แตละวัน  ณ หองสมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  ฝายกจิการสภา  

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ตอไป ผมขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ไดเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ วามีกี่คน  

เชญิ นายสันต ิ เขยีวอุไร 

นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

กระผม  นายสันต ิ เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ

รางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  จํานวน 5 คน 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) นายสันต ิ เขียวอุไร เสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตตฯิ จํานวน 5 คน ขอผูรับรองครับ  

มผีูรับรองถูกตองนะครับ  จะมสีมาชิกฯ ทานใดเสนอเปนอยางอื่นหรอืไม  ไมมนีะครับ 
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มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลําปาง  จํานวน 5 คน 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ตอไปขอเชญิสมาชกิฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่จะทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปร

ญัตติรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 โดยผมจะใหมีการเสนอชื่อ

ทลีะคน และจะขอมตใินที่ประชุมฯ ทลีะคนไปจนครบจํานวน 5 คน เชิญผูเสนอครับ เชญิ พันตรีวชิานนท  

แดงสรอย  เสนอคนที่ 1 ครับ 

พันตรีวิชานนท  แดงสรอย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

กระผมพันตรวีชิานนท แดงสรอย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสันติ เขียวอุไร ทําหนาที่

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คนที ่1 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  มีผูเสนอ นายสันติ  เขียวอุไร เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 ขอผูรับรองครับ  

มีผูรบัรองถูกตองนะครบั จะมสีมาชิกฯ ทานใดเสนอทานอื่นหรอืไม  ไมมนีะครับ   

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบให นายสันต ิ เขียวอุไร ทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปร

ญัตตริางเทศบัญญตังิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  คนที ่1 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ตอไปขอเชญิสมาชกิฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่จะทําหนาที่เปนคณะกรรมการ

แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  คนที่ 2  เชิญ 

นายณัฐกติติ์  บรรจงจิตต 

 นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอ นายเกษม  ปญญาทอง  

ทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

คนที่ 2 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  มีผูเสนอ นายเกษม  ปญญาทอง  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2  ขอผูรับรอง

ครับ  มผีูรับรองถูกตองนะครับ จะมสีมาชกิฯ ทานใดเสนอทานอื่นหรอืไม  ไมมนีะครับ  

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบให  นายเกษม  ปญญาทอง  ทําหนาที่เปนคณะกรรมการ

แปรญัตตริางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 คนที่ 2 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ตอไปขอเชญิสมาชกิฯ เสนอรายช่ือสมาชกิสภาฯ ที่จะทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปรญัตติ

รางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  คนที่ 3  เชญิ นางสุดารัตน บุญม ี

นางสุดารัตน  บุญม ี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ทุกทาน  ดิฉัน  นางสุดารัตน  บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ 

นายจรูญ เติงจันตะ  ทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  คนที่ 3 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่

แทนประธานสภาฯ)  มีผูเสนอ นายจรูญ  เติงจันตะ เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 3 ขอผู

รับรองครบั  มผีูรับรองถูกตองนะครับ จะมสีมาชกิฯ ทานใดเสนอทานอื่นหรอืไม ไมมนีะครับ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบให  นายจรูญ  เติงจันตะ  ทําหนาที่เปนคณะกรรมการ

แปรญัตตริางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  คนที ่3 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ตอไปขอเชญิสมาชกิฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่จะทําหนาที่เปนคณะกรรมการ

แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คนที่ 4 เชิญ 

นายณัฐธนวัฒน  ปญญาพันธ 

นายณัฐธนวัฒน  ปญญาพันธ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาฯ กระผม นายณัฐธนวัฒน   ปญญาพันธ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

ขอเสนอ  นายพิทักษ  แสนชมภู ทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  คนที่ 4  

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  มีผูเสนอ นายพิทักษ  แสนชมภู เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 4  ขอผูรับรอง

ครบั มผีูรับรองถูกตองนะครบั จะมสีมาชิกฯ ทานใดเสนอทานอื่นหรอืไม ไมมนีะครับ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให  นายพิทักษ  แสนชมภู  ทําหนาที่เปนคณะกรรมการ

แปรญัตตริางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  คนที่ 4 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ตอไปขอเชญิสมาชกิฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่จะทําหนาที่เปนคณะกรรมการ
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แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  คนที่ 5  เชิญ  

นายพทิักษ  แสนชมภ ู

นายพทิักษ  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ  

กระผม นายพทิักษ  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอ นายสุบิน  ชุมตา  ทําหนาที่

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

คนที่ 5 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  มีผูเสนอ นายสุบิน  ชุมตา  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 5  ขอผูรับรองครับ  

มผีูรับรองถูกตองนะครับ จะมสีมาชิกฯ ทานใดเสนอทานอื่นหรอืไม  ไมมีนะครับ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให  นายสุบิน  ชุมตา  ทําหนาที่เปนคณะกรรมการ

แปรญัตตริางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 คนที่ 5 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  เปนอันวาสภาแหงนี้ไดเลือกสมาชิกสภาฯ ทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน  5  ทาน  คอื 

1. นายสันต ิ เขียวอุไร   2. นายเกษม  ปญญาทอง 

3. นายจรญู  เติงจันตะ   4. นายพทิักษ  แสนชมภู  

5. นายสุบนิ  ชุมตา  

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแตงตั้งสมาชิกสภาฯ จํานวน 5 ทาน ทําหนาที่ เปน

คณะกรรมการแปรญัตตริางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ไดแก 

1. นายสันต ิ เขียวอุไร   2. นายเกษม  ปญญาทอง 

3. นายจรญู  เติงจันตะ   4. นายพทิักษ  แสนชมภู  

5. นายสุบนิ  ชุมตา  

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ในญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ในวาระที่ 1 เปนอันเสร็จสิ้นเรยีบรอย  ตอไปจะดําเนินการใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดปฏิบัตหินาที ่

ตามระยะเวลาที่กําหนดไว จากนัน้จะไดนัดประชุมสภาฯ พจิารณาในวาระ 2 และวาระ 3 ตอไปนะครับ 

 

ระเบยีบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ 
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 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ระเบียบวารที่  6 เรื่องอื ่น ๆ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ  หรือไม 

เชิญ นายสมหมาย  พงษไพบูลย 

 นายสมหมาย  พงษไพบูลย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษไพบูลย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมสงสัยกรณีที่เพื่อน

สมาชิกอภิปรายเรื่องที่จอดรถครับ ผมไปที่กองสาธารณสุขเห็นรถ อปพร.ของเทศบาลจอดตากแดด

ตากฝนมีกิ่งไมใบไมตกใสเต็มไปหมด ที่ตรงนั้นเปนที่จอดรถของเจาหนาที่และผูมาใชบริการเทศบาล 

ทําไมจึงเอารถของ อปพร.ไปจอดตรงนั้น เพราะ อปพร.ของเทศบาลมีอยูที่เขื่อนยาง ทําไมไมเอารถ

ไปจอดตรงนั้นครับ มีชาวบานถามผมและถายรูปสงใหดู ผมจงึไดไปดูเอง และก็เปนจริงตามที่เขาวา 

ผมเกรงวาจะเสียหายหรือชํารุดสึกหรอ และที่ อปพร.เข่ือนยางก็มีที่จอดอยู และก็เปนเวลาหลายเดือน

แลวนะครับ ผมก็อยากใหทานนายกฯ ไดสอบถามวา ทําไมไมไปอยูที่เข่ือนยาง ทําไมถึงมาอยูที่เทศบาล 

ขอบคุณครบั 

 จาสบิเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ทานนายกฯ จะช้ีแจงหรือไมครับ ไมชี้แจงนะครับ ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

มีสมาชิกทานใดจะเสนออกีหรอืไมครับ  ไมมีนะครับ  เม่ือไมมีใครจะเสนอเรื่องอื่น ๆ แลว วันนี้เราก็ใช

เวลาในการประชุมมาพอสมควร ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมการประชุมฯ ผมขอปดประชุมครับ 

 

เลกิประชุม  เวลา  17.15 น. 

 

(ลงช่ือ) ....................................................................... 

(นายจาตุรงค  พรหมศร) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

(ลงช่ือ) จาสบิเอก.................................................................... 

(สมบูรณ  บรรจงจิตต) 

รองประธานสภาเทศบาล ปฏบิัตหินาที่แทน 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

หมายเหต ุ ที่ประชุมสภาฯ ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3  ครัง้ที่ 1  ประจําป 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561  ในการประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง สมัยวสิามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2561 
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