
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  คร้ังท่ี  1  ประจําปี 2559 
วันอังคารท่ี  23  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
------------------------- 

รายนามผู้เข้าประชุม 
 1. นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 2. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  
 3. นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 4. นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 5. นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 6. นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 7. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 8. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 9. นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 10. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 11. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 12. นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 13. นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 14. นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 15. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 16. นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 17. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 18. นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 19. นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 20. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
  21. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 22. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 23. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 24. นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
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ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี 
 

รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 
  1. นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  2. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  3. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 4. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 5. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 6. นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 7. นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 2. นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 3. นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 4. นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 5. นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 6. นายพงค์กร รัตนประเวศ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 7. นายอรรณพ สิทธิวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
 8. นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม 
 9. นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 10. นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
 11. นายสมชาย ขันอุระ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 12. นายบรรยง เอื้อนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 13. นายมนัส ใหม่คํา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 14. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 15. นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 16. นางสาววไิล วงศ์พรม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 17. นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกรชํานาญการพิเศษ 
 18. นางรุ่งทิพย์ กุลโมรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
 19. นางสาวฉลัทชา ปัดสาพันธุ์ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
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 20. นางพัชนิดา สุวรรณจักร์ หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 
 21. นางวิจิตรา เตียวตระกูล นักวิชาการคลัง 
 22. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 
เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 บัดนี้
สมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหน้าส่วน
การงานของเทศบาลนครลําปาง  ตลอดจนผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย  และได้
เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้กระผม  นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 ในนามสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง  ก่อนที่
จะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศฯ 
เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ ในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศ และหนังสือของเทศบาลนครลําปาง 
ซึ่งเป็นสาระสําคัญของการประชุมในวันนี้  เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 

     ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 
เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชมุสามัญ สมัยท่ี 3  ประจําป ี 2559 

........................................ 
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เร่ือง  กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  2559  และ

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  2560  ลงวันที่  29  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ได้กําหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2559  มีกําหนด 30 วัน เร่ิมต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2559 ดังความแจ้งแล้วนั้น 

ฯลฯ 
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 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ประจําปี  2559  มีกําหนด 30 วัน  เร่ิมต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30  สิงหาคม  2559 
   ประกาศ  ณ  วันที่   14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 

กิตติ  จิวะสนัติการ 
(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
และหนงัสอื 
ที่  ลป 52001/4050               สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
         ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000 
                               18  สิงหาคม  2559 
เร่ือง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลาํปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจง หรือแถลงญัตตแิละตอบกระทู ้
       ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/79  ลงวันที่  15  สิงหาคม  2559 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 3  คร้ังที่ 1 ประจําปี 2559 ในวันอังคารที่  23 สิงหาคม  2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 เอกาทศ  
และมาตรา 48 วีสติ  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และอํานาจ
ตามความในข้อ 56 วรรคสอง  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  2 พ .ศ .  2554 ข ้าพ เจ ้า  นายกิตต ิภ ูม ิ นามวงค ์ ตําแหน ่ง  
นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ที่รับผิดชอบสํานักและกอง  
เป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

1. นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
2. นายสุรทัศน ์ พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
3. นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
4. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถ์ิ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูม ิ นามวงค์ 

(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 
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นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

กระผมมีข้อเรื่องเกี่ยวกับประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
ประจําปี 2559 และหนังสือมอบหมายของท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้
ทราบ  เพื่อประกอบการประชุมในครั้งนี้  จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ในการ
ประชุมต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

 1.1 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 5 เทศบาลนครลําปาง 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่
ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ข้อ 1.1 ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2559 – 2561) เพิ่มเติม  ฉบับที่ 5 เทศบาลนครลําปาง  รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับนะครับ 

 ท่ีประชุม   รับทราบ 

1.2 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 6 เทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่

ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.2  ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559 – 2561) เพิ่มเติม  ฉบับที่ 6 เทศบาลนครลําปาง  รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับนะครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

1.3 ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เร่ือง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
เทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่

ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.3  ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560 – 2562) เทศบาลนครลําปาง รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับนะครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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1.4 ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เร่ือง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 เทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่

ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.4 ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560 – 2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 เทศบาลนครลําปาง รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับนะครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 
 

1.5 ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เร่ือง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 เทศบาลนครลําปาง  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่

ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.5 ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560 – 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลนครลําปาง  รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับนะครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

- รับรองรายงานการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลําปาง ประจําปี 2559  
(วันท่ี 24  มิถุนายน 2559) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง 

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลําปาง ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี  ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมนะครับ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมวิสามัญสภา
เทศบาลนครลําปาง ประจําปี 2559  เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน  2559  โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือสูงๆ นะครับ   

ท่านประธานฯ ขอมติ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมนะครับ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับ 
ท่านประธาน  
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มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ประจําปี 2559  เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน  2559 
  

ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองท่ีเสนอใหม่ 
 3.1 ญัตติ  เร่ือง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก  โครงการปรับปรุงศาลพระภูมิ
เทศบาลนครลําปางและภูมิทัศน์โดยรอบ  งบประมาณ  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 3  เรื่องที่
เสนอใหม่  ข้อ 3.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก  โครงการปรับปรุงศาลพระภูมิเทศบาลนครลําปาง
และภูมิทัศนโ์ดยรอบ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)(สํานักปลัดเทศบาล) เชิญ ผู้เสนอ 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาล และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรี

นครลําปาง  ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอแถลงญัตติฯ 

ญัตต ิ

เร่ือง  เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือ
ดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการปรับปรุงศาลพระภูมิเทศบาลนครลําปางและภูมิทัศน์โดยรอบ 
งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) (สํานักปลัดเทศบาล)   

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
      ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัตโิอนเงินเหลือจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม ่ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 เพื่อให้การปรับปรุงศาลพระภูมิเทศบาลนครลําปางและภูมิทัศน์โดยรอบ เป็นไปโดยเรียบร้อย 
จําเป็นต้องขอโอนเงินเหลือจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
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บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก โครงการปรับปรุงศาลพระภูมิเทศบาลนครลําปางและภูมิทัศน์โดยรอบ  งบประมาณ 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถ้วน) (สํานักปลัดเทศบาล)  ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27      

เหตุผล 
  เนื่องจากศาลพระภูมิเทศบาลนครลําปาง อันเป็นสถานที่เคารพสักการบูชาของผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานเทศบาลนครลําปาง รวมทั้งประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการและประชนโดยท่ัวไป ได้มีสภาพทรุดโทรมและชํารุดไปตามสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละปี  อีกทั้ง
บริเวณโดยรอบมีพื้นที่คับแคบไม่สะดวกในการประกอบพิธีบวงสรวงสักการบูชา  จึงสมควรต้องทําการ
ปรับปรุงศาลพระภูมิเทศบาลนครลําปางแห่งนี้ ให้มีความสง่างามยิ่งขึ้นและปรับแต่งภูมิทัศนโ์ดยรอบให้มีความ
สวยงามเรียบร้อยเหมาะสมแก่การเข้าไปเคารพสักการะบูชา  แต่เทศบาลนครลําปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อ
การนี้ไว้  จึงขอใช้เงินเหลือจ่ายและได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 2 เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้  รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่แนบมาพร้อมนี้ 
  ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการปรับปรุงศาลพระภูมิ
เทศบาลนครลําปางและภูมิทัศนโ์ดยรอบ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)(สํานักปลัดเทศบาล)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)      กิตตภิูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 
(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 

   นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายหรือไม่  ไม่มีท่านใดอภิปรายนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง เสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือ
ดัดแปลงอาคารบ้านพัก  โครงการปรับปรุงศาลพระภูมิเทศบาลนครลําปางและภูมิทัศน์โดยรอบ  
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งบประมาณ  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) (สํานักปลัดเทศบาล) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรด
ยกมือขึ้น  

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับ   

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินเหลือจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก  โครงการปรับปรุงศาลพระภูมิเทศบาลนครลําปาง
และภูมิทัศนโ์ดยรอบ  งบประมาณ  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) (สํานักปลัดเทศบาล) 

 

 

 

 

 3.2  ญัตติ  เร่ือง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 (วาระท่ี 1) 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอ

ใหม่  ข้อ 3.2 เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
(วาระที่ 1) เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอ
ญัตติ 

ญัตต ิ
เร่ือง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้า  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ  เร่ือง  
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
นครลําปางในสมัยประชุมนี้   ซ่ึงได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวมาด้วย
แล้ว 
 ขอไดโ้ปรดนาํเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพือ่พิจารณาตอ่ไป 

ขอแสดงความนับถือ 
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(ลงช่ือ)     กิตติภูม ิ นามวงค์ ผู้เสนอ 
(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 

นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ของเทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมอืงลําปาง  จังหวัดลาํปาง 

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

 
หลักการ 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  708,270,000  บาท 
 

ประกอบด้วย 
 

 
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป แยกเป็น 

 
 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 80,141,940 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 24,623,330 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 202,378,560 

  แผนงานสาธารณสุข 21,042,430 

  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 4,227,290 

  แผนงานเคหะและชุมชน 154,280,910 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5,228,060 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 35,699,930 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14,631,000 

  แผนงานการพาณิชย ์ 6,625,520 

ด้านการดําเนนิงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 119,351,030 

งบประมาณรายจ่ายท่ัวไปรวมทั้งสิ้น 668,230,000 
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ แยกเป็น 

  ยอดรวม 

  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 36,582,000 

  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร 3,458,000 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการรวมทั้งสิ้น 40,040,000 

 
เหตุผล 

 เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร  ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)      กิตตภิูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 

   นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วาระที่ 1)  จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาที่

เคารพ กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560  ยอดเงินทั้งสิ้น เจ็ดร้อยกว่าล้านบาท ได้พิจารณาและดูในรายการ
ต่าง ๆ แล้ว ก็ล้วนเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล เพียงแต่ว่า มีบางรายการที่ผมดูและอยากตั้งข้อสังเกต ถ้า
เห็นว่าอาจจะก่อให้เกิดปัญหา อยากจะให้นําไปสู่การปฏิบัติ  เรื่องแรก คือ เรื่องของโครงการก่อสร้าง
ภูมิทัศน์ถนนดวงรัตน์  ผมขอตั้งข้อสังเกตในเรื่องของงานรื้อถอน เรื่องนี้จะอยู่ใน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/7  
ผมห่วงใยในกรณีของการรื้อถอนต้นไม้ใหญ่ 2 ชนิด คือ ต้นปาล์ม 56 ต้น  ต้นมะฮอกกานี 365 ต้น  ซึ่ง
ต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้ ถ้าเราขนย้ายออกไปและไม่มีต้นไม้ที่จะมาปลูกทดแทน ก็จะทําให้ความร่มรื่นที่เรา
เคยเห็นอยู่ตอนนี้จะหมดไป  ซึ่งในมุมมองของผู้ออกแบบ ถ้าเอาออกแล้วจะสวยจะดี ผมก็ไม่กล้าที่จะ
วิพากษ์วิจารณ์  แต่ผมเพียงแต่เห็นว่า ถ้าจําเป็นจะต้องเอาออกจริง ๆ ก็มีอยู่ 2 แนวทางที่จะไม่สร้าง
ภาระให้กับทางเทศบาล คือ งานนี้มีราคา 10 กว่าล้านบาท อยากจะให้แยกงานต้นไม้ออกจากงาน
ปรับปรุงที่เป็นลักษณะงานของคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อที่ให้ได้ผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการที่เช่ียวชาญ
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ด้านพันธุ์ไม้โดยตรงเข้ามาทํา  เพราะว่าจากประสบการณ์งานต้นไม้ที่เข้าไปอยู่กับงานอาคาร โดยมาก
แล้วผู้ประกอบการรับเหมาจะไม่ให้ความสนใจหรือไม่มีความใส่ใจมากนักในเรื่องต้นไม้  หลายปีที่ผ่าน
มา ผมไม่ทราบว่าทางฝ่ายข้าราชการประจําหรือฝ่ายบริหารได้เคยติดตามหรือไม่ที่เรามีการขุดย้าย
ต้นไม้ใหญ่ต่าง ๆ ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังอยู่หรือไม่  ถ้าไม่อยู่หรือเป็นภาระที่เราต้องดูแลและไม่เกิด
ประโยชน์ก็อยากจะเสนอแนวทางว่า 1. ลักษณะเป็นการประกาศขาย คือต้นไม้ขนาดนี้เช่น ต้น
มะฮอกกานี 365 ต้นใหญ่ขนาดนี้ ผมคิดว่าขายได้ต้นหนึ่งเป็นหมื่น  สามร้อยกว่าต้นก็เป็นเงินหลายล้าน
บาท  ต้นปาล์มก็เช่นเดียวกัน  เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากฝากฝ่ายบริหารไว้ว่า ถ้าจะทําการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์นี้ ก็ขอให้พิจารณาตัวนี้ด้วย  2. ถ้าเราไม่ประกาศขาย แทนที่เราขุดไปเก็บไว้โดยที่รอวันย้ายใหม่ 
เราควรหาสถานที่ที่เหมาะสม และจําเป็นที่จะปลูกต้นไม้เหล่านี้ คือ ให้มีการบริหารจัดการที่ลงตัว 
หมายความว่า ถ้าจะย้ายก็ควรจะมีที่ลงในจุดที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการไม่ทํางานซ้ําซ้อน และประหยัด
งบประมาณ ก็ขอฝากในประเด็นนี้ไว้ ในส่วนเรื่องของการออกแบบก่อสร้างด้วยเงินสิบกว่าล้านบาท ผม
มองภาพไม่ออกว่าจะดีกว่าเดิมหรือไม่  แต่ที่เห็นชัดเจนก็คือต้นไม้ที่เราเห็นเขียว ๆ ร่มรื่นตอนนี้จะไม่มี
อีกแล้ว จะเหลือแค่ต้นราชพฤกษ์เท่านั้นเอง  มีการแต่งกิ่งอยู่ 90 กว่าต้นที่หลงเหลือ  นอกนั้นจะไม่อยู่
แล้ว ก็ขอฝากฝ่ายบริหารดูแลด้วยครับ  ในโครงการที่ 2 ที่ผมจะอภิปรายคือ เรื่องของการปรับปรุง
ระบบจําหน่ายน้ําในสวนสาธารณะเขลางค์นคร  นี่ก็เป็นเรื่องย่อย ๆ แต่มีผลต่อการบํารุงรักษาของ
เทศบาล คือ เรื่องนี้จะอยู่ในหน้าหลัง ๆ โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ําสวนสาธารณะเขลางค์นคร  
ยอดเงิน  300,000 บาท  ถึงแม้ว่าจะเป็นงานขนาดเล็ก แต่ถ้าเราละเลยในรายละเอียดก็จะสร้างภาระ
งานบํารุงรักษาในระยะยาวนะครับ  ประเด็นที่จะพูดคือ เรื่องท่อ ปัจจุบันงานสวนต่าง ๆ เขาเลิกใช้ท่อ 
PVC กันแล้วครับ  แต่งานนี้ออกแบบ ในหัวข้อที่ 2 เป็นท่อ PVC 2” และ 1 ½” เนื่องจากว่าท่อ PVC ถ้า
ฝังดินและอยู่ในสวนโดยมากจะถูกรากไม้หรือดินทรุดตัว ก็จะแตก น้ําจะเสียและทําให้ปั๊มน้ําทํางาน
ตลอด และไม่เกิดประโยชน์ เกิดความเสียหายและเราต้องมาซ่อมบํารุง ปัจจุบันเรามีท่อ ที่จริงก็มีมา
นานแล้วนะครับ  แต่ไม่เคยเห็นเทศบาลเอามาใช้  ลักษณะเป็นท่อสีดํา เรียกว่า ท่อ PE Polyethylene  
ท่อตัวนี้มาเป็นม้วน ไม่มีปัญหาในเรื่องของการปริแตก ไม่ว่าดินทรุดตัว หรือโดนรากไม้ใหญ่ชอนไชก็จะ
ไม่เสียหาย ทําให้การคงสภาพของท่ออยูไ่ด้ยาวนาน เพราะฉะนั้นก็ขอฝากฝ่ายบริหารได้พิจารณาเรื่องนี้
ด้วยนะครับ  ผมก็มีอยู่ 2 โครงการที่จะขออภิปราย  ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษใ์จสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง  ได้อ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2560 ผมจะขอให้ข้อสังเกตต่อที่
ประชุมสภาไว้สัก 2 – 3 รายการนะครับ  รายการแรกคือ งบประมาณที่ฝ่ายบริหารตั้งงบประมาณไว้
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หน้า 2 – 239 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,700,000 บาท  จ่ายเป็นค่ารถราง ขนาดไม่
ตํ่ากว่า 24 ที่น่ัง  เครื่องยนต์เบนซิน  ขนาดไม่ตํ่ากว่า 1,900 ซีซี  จํานวน 2 คัน ๆ ละ 850,000 บาท 
เป็นเงิน 1,700,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  แนวทางที่ 5.1  หน้า 3-169)(สํานักปลัดเทศบาล)  ในการซื้อรถรางในร่างนี้บอกว่า 
เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่ตํ่ากว่า 1,900 ซีซี  เทศบาลมีนโยบายว่า เทศบาลนครลําปางเป็นเมือง
คาร์บอนตํ่า ซึ่งในร่างเทศบัญญัตินี้ หน้า 2-196 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสังคมสีเขียว เพื่อลด
มลภาวะ ให้สิ่งแวดล้อมของลําปางเป็นเมืองสะอาด ขจัดมลพิษ  ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  และในหน้า 2-238 
มีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนครลําปางเมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ตั้งไว้ 100,000 บาท เป็น
การใช้จักรยานเพื่อลดมลภาวะ  เพื่อสู่เมืองคาร์บอนตํ่า  ทําไมท่านไม่เอาเป็นรถไฟฟ้าครับ จะได้ลด
มลภาวะ  ทําไมต้องใช้เป็นรถเบนซิน  จะได้ซื้อรถรางที่สนับสนุนในการท่องเที่ยวของกาดกองต้า  ซึ่งดัง
ระดับประเทศ ไปถึงทั่วโลก ถ้าท่านจะเปลี่ยนได้หรือไม่ครับ ออกแบบให้เป็นรถไฟฟ้า เพื่อลดมลภาวะ
ด้วยครับ  และอีกข้อหนึ่งคือ  ซื้อรถคันนี้เสร็จ  เป็นเงินภาษีจากพี่น้องประชาชนทั้งหมด  ซึ่งรวมถึง
คนพิการด้วย และผมก็เป็นคนพิการคนหนึ่ง รถรางนี้สามารถเข้าถึงได้ทุกคนหรือไม่ครับ สิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการ รถวีลแชร์สามารถมีลิฟท์ยกขึ้นไป ใช้ได้ทุกคน เพราะเป็นภาษีของราษฎร
ทั้งหมด ก็ฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารด้วยว่า ควรจะมองตรงที่ว่า รถรางน่าจะเข้าถึงได้ทุกคน 
บริการได้ทุกคนนะครับ อีกเรื่องหนึ่งคือ การก่อสร้างโรงจอดรถ หน้า 2-134 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
อาคารต่าง ๆ ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์พร้อมช่องจอดรถจักรยานสําหรับบริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยว (ด้านหลังอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็นเงิน 500,000 บาท ตรงนี้ขอฝาก
ท่านประธานไปยังผู้บริหาร ควรจะมีช่องจอดรถสําหรับคนพิการด้วยนะครับ ทําให้เฉพาะคนพิการ  
ทําไมผมจึงต้องพูดเรื่องคนพิการ  เพราะว่าคนพิการ  ก็จะมีพูดกันเสมอว่า  คนพิการจะเป็นคนแรกที่
ถูกลืม และเป็นคนสุดท้ายที่นึกถึง  ความพิการนี้จะหายได้ ท่านประธานคิดว่าความพิการหายได้หรือไม่
ครับ ลาออกจากพิการได้หรือไม่ครับ  ได้นะครับ มี 2 ข้อที่จะหายจากการพิการ หรือออกจากการ
พิการ คือ 1. ตาย  2. ถ้าหน่วยงานท้องถิ่นเทศบาลของเราสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก สามารถเข้าถึง
ได้ทุกคน ความพิการก็จะหายไปเลยนะครับ เช่น คนพิการจะใช้สถานที่ของเทศบาลนครลําปาง ถ้า
สร้างสิ่งอํานวยความสะดวกให้เรียบร้อย เหมือนผมที่ขาไม่ดี  ตรงไหนที่เป็นบันไดสูง ก็เปลี่ยนเป็น
ทําทางลาด  ปรับห้องน้ําสําหรับคนพิการใช้ได้ ก็จะไม่พิการแล้วครับถ้ามาเทศบาลนครลําปาง  ตรงนี้ก็
ฝากว่าควรจะทําไว้นะครับ  อยากฝากผู้บริหารเกี่ยวกับห้องน้ําคนพิการในงบประมาณปี 2559 ที่สภา
แห่งนี้อนุมัติไปแล้ว จะทําไว้ 2 ที่ คือ ตรงทางขึ้นหน้าห้องทะเบียนราษฎร์  และด้านข้างสํานักการช่าง  
ไม่ทราบว่าทําห้องน้ําคนพิการหรือยังครับ  มีเวลาเดือนกันยายนอีกเดือนหนึ่งนะครับ หรือท่านจะกันเงิน
ไว้ก่อนครับ  ผมว่าน่าจะทําให้คนพิการเขานะครับ  อย่าไปเพิ่มความพิการให้คนพิการ เขามาเทศบาล
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นครลําปางและหายจากความพิการคือสิ่งอํานวยความสะดวกเข้าถึง นี่ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ  และอีก
เรื่องหนึ่งคือ การจัดแข่งขันกีฬาไก่ขาวเกมส์ที่หน้า 2-228  ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจําปีการศึกษา 2559 จํานวน
เงิน  6,000,000 บาท  เป็นเงินอุดหนุนจากรมส่งเสริมฯ จํานวน 4,200,000 บาท  และเป็นเงินของ
เทศบาลอีก 1,800,000 บาท เพื่อให้งานสําเร็จ  และไก่ขาวเกมส์จะเริ่มประมาณ ถ้าจําไม่ผิดจะเป็นวันที่  
8 – 28 กันยายน  2559  ที่นี้งบประมาณตัวนี้ใช้ในปี 2560  ทันหรือไม่ครับ หรือต้องกันเงินไว้อีก หรือ
รอเงินอุดหนุน  เขาจะแข่งในเดือนกันยายน งบประมาณนี้ใช้ตุลาคม  แข่งเดือนตุลาคมหรือครับ ผม
เข้าใจผิดเอง แสดงว่างบประมาณตัวนี้ใช้ทัน  ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ติดใจในงบประมาณตัวนี้แล้วครับ  ผมคิด
ว่าเดือนกันยายน  ผมเข้าใจผิด  ขอฝากไปถึงทางผู้บริหารในการทําโครงการทุกโครงการขอให้นึกว่า
เป็นภาษีของราษฎรทุกคน เมื่อโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติครั้งนี้ ได้ออกประกาศใช้ในเทศบาลนคร
ลําปาง  ขอให้ใช้ได้ในทุกคน สิ่งอํานวยความสะดวก นึกถึงว่าทุกคนต้องใช้ได้ เพราะก็เป็นเงินภาษีของ
ราษฎรทั้งหมดนะครับ ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น
ประกอบการพิจารณางบประมาณประจําปี 2560 ผมได้พิจารณางบประมาณในปีนี้ค่อนข้างสูงกว่าปี
ก่อน โดยเฉพาะในเรื่องของทางด้านการศึกษา จะเห็นได้ว่างบประมาณทางด้านแผนงานการศึกษาปีนี้
งบประมาณสองร้อยกว่าล้านบาท  แต่ด้วยข้อจํากัดคิดว่า บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียนของ
โรงเรียนที่สังกัดและเทศบาลดูแลอยู่มีเยอะพอสมควร  ผมลองคํานวณคิดเล่น ๆ ว่า งบประมาณ
สองร้อยสองล้านบาท จะคุ้มค่าการลงทุนกับประสิทธิภาพโครงการต่าง ๆ มากน้อยแค่ไหน เรามี
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้งหมด ของข้อมูลปี 2558  ประมาณ 3,043 คน ก็คงต้องอ้างอิง
ข้อมูลนี้ก่อน  กับงบประมาณสองร้อยสองล้านบาท  ถ้าเทียบรายหัว  งบลงทุนสําหรับด้านการศึกษา 
คิดเฉลี่ยที่เราต้องลงทุนต่อคนต่อปี ประมาณหกหมื่นหกพันห้าร้อยกว่าบาท ถ้าเราคิดว่าจะมากไป
หรือไม่สําหรับต่อคน  ก็คงไม่มากนะครับ  จะน้อยไปหรือไม่สําหรับต่อคน  ก็คงคิดว่าไม่น้อย หรืออีกมุม
หนึ่งอาจจะน้อย  ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ผลสัมฤทธิ์ของการลงทุน ต่อหัวหกหมื่นหกพันบาท ถ้าคิดเป็นรายวัน
แล้วก็ไม่มากสําหรับนักเรียนและค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาทั้งหมด  ในยุคนี้เป็นยุคของการศึกษาที่
กําลังจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนทิศทางของการศึกษาไทย ตอนนี้ทั่วโลกเขาไปถึงไหนแล้ว แต่เราก็ยัง
อยู่ในระดับที่ผลสัมฤทธิ์ ตํ่าพอสมควรจากการประเมินในปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ด้าน
การศึกษาในภาพรวมของเด็กทั้งประเทศทุกแขนง  ค่อนข้างตํ่าพอสมควร  โดยเฉพาะเรื่องของด้าน
ภาษาที่ออกมาค่อนข้างตํ่า  ทิศทางที่จะพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษาในอนาคตนี ้  หรือ
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ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Education  is Growth  มีปัจจัยอยู่หลาย ๆ ประการ สิ่งสําคัญที่ระบุไว้ใน
ระดับชาติบอกว่า การศึกษาที่จะเจริญเติบโตได้ในโลกอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้  การศึกษาจะต้องมี
องค์ประกอบ 3 อย่าง เรื่องของการศึกษาเพื่อความรู้ ซึ่งเรามีรัฐบาลที่กําลังให้ความสําคัญปรับเปลี่ยน
เรื่องของการศึกษาอยู่ ยังออกมาไม่ชัดเจนว่าจะไปทิศทางไหน การศึกษาเพื่อความรู้ (Knowledge) เรื่อง
ของการศึกษาเพื่อสร้างทักษะ (skill) และสุดท้ายคือ การศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะชีวิต (Character) 
ของผู้เรียน ผมว่า 3 องค์ประกอบนี้จะเป็นส่วนสําคัญ ถ้าเรานํามาพิจารณาในการวางแผนด้าน
การศึกษา อย่างน้อยเด็กนักเรียนสามพันกว่าคนของเทศบาลนครลําปางในสถานศึกษา  เรามาดู
องค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญ  ช่วงนี้เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดเทอม  โรงเรียนต่าง ๆ เปิด
เทอม ทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน ผมคิดว่าได้รับผลกระทบพอสมควรในด้านของปริมาณการรับ
นักเรียนเข้าศึกษา  มีเอกชนหลายที่เริ่มปิดกิจการจากทั่วประเทศ เพราะไม่มีนักเรียนเข้าเรียน  เพราะ
สถิติการเกิดที่ส่งผลมาตั้งแต่หลายปีก่อน มาถึงยุคนี้ไม่มีเด็กเข้าเรียน มหาวิทยาลัยหลายที่ก็เริ่มปิด
กิจการ  เพราะเด็กที่ต่อยอดจากมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยลดลง เกือบทุก
มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนได้รับผลกระทบหมด  เพราะฉะนั้นสถิติต่าง ๆ  เหล่านี้ผมคิดว่าสําคัญ
ที่เราจะมองว่า สถิตินักเรียนของเทศบาลในอนาคตจะเป็นอย่างไร  คุ้มค่ากับการที่เราจะลงทุนหลาย ๆ 
อย่างหรือไม่  ผมเห็นในงบประมาณปีนี้มีหลายอย่างที่จะลงทุน  เรื่องสิ่งปลูกสร้าง เรื่องการต่อเติม 
เรื่องพัฒนาโครงสร้างต่าง ๆ ไม่แนใ่จว่าจะสอดคล้องกับจํานวนผู้ที่จะมาเรียนในอนาคตมากน้อยแค่ไหน  
ซึ่งของเราก็มีถึงแค่ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  ส่วนสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่า ทิศทาง
การศึกษาควรจะให้ความสําคัญคือ การสร้างคุณลักษณะชีวิต  งบประมาณที่เราจะลงทุนสองร้อยกว่า
ล้านบาท  ผมดูคร่าว ๆ ก็จะอยู่ในส่วนของโครงการงานประจํา  งบเงินเดือนเยอะพอสมควร  เรื่องของ
ภาระหน้าที่ประจํา  ในส่วนพัฒนาบุคลากรก็เป็นส่วนที่สําคัญ  แต่ดูเปอร์เซ็นต์ในส่วนของการพัฒนา
สร้างคุณลักษณะชีวิตของเด็กนักเรียนยังค่อนข้างน้อย  ผมคิดว่าตรงนี้สําคัญ  เพราะว่าจะเป็นตัวต่อ
ยอดให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในอนาคต ตอนนี้เด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจํานวน
ลดลงฮวบอย่างไม่น่าเช่ือ  เหตุผลเพราะว่า เด็กจบ ม.3 ก็ไปเรียนต่อในด้านวิชาชีพมากขึ้น ซึ่งเรามี
จํานวนเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 พอสมควรที่กําลังจะต่อยอดว่า เขาจะเรียนต่อที่ไหน  นี่เป็นสิ่ง
สําคัญว่า เราจะต่อยอดให้เขาไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีคุณลักษณะชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
ได้อย่างไร  ที่เขาจะกลับมาใช้ความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพที่จะอยู่ในบ้านเกิดของเขา หรือในท้องถิ่น
อย่างมีความสุขในอนาคต  เราเห็นปัญหามากมายต้องบอกว่า ในอนาคตภาพการศึกษาของไทยและ
ของโลกจะเปลี่ยนไป ผมเห็นด้วยในงบประมาณที่มีเรื่องของการพัฒนาด้านเทคโนโลยี  พัฒนาให้ความรู้
ในเรื่องของสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่ทันสมัย เขาบอกว่าในอนาคตระบบเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปและระบบ
การศึกษาก็เปลี่ยนไปตามด้วย  เพราะจะไร้พรมแดน อีกหน่อยเราอาจจะเห็นว่าเด็กเรียนจบในภาค
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บังคับของไทยแล้ว  อาจจะเรียนแบบระบบทางไกลที่บ้าน  ไม่ไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว  เรียนทาง
อินเตอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดียทั้งหลายมากขึ้น  เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เราได้ว่า  
เมื่อเขาไม่ไปเรียนต่อในสถานที่จริง ชีวิตเขาจะต้องอยู่ที่บ้าน หรือที่ทํางาน หรือภูมิลําเนามากขึ้น เขา
จะต้องมีอาชีพ มีการทํางานสอดคล้องกับการเรียน  ก็คงไม่ได้อยู่บ้านน่ังเรียนทางไกลเฉย ๆ ทุกคนก็
ต้องอยู่บ้านทํางาน หรือมีกิจการของพ่อแม่ที่ต้องช่วยกันค้าขาย  ประเด็นนี้ผมคิดว่าสําคัญที่เราน่าจะ
เอามาเป็นโอกาสว่า เด็กของเรา ถ้าได้เสริมสร้างเรื่องของคุณลักษณะอาชีพ คุณลักษณะชีวิตของเขาที่
จะอยู่ในท้องถิ่นและเรียนอย่างมีความสุข ควรจะทําอย่างไร  ผมช่ืนชมเด็กของโรงเรียนเทศบาล 5 
ระดับมัธยมที่เขาแปลหนังสือภาษาจีน  นี่ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดี  ผมคิดว่าเราน่าจะมีนักเรียนที่มี
อาชีพอื่น ๆ มากกว่านี้ที่มีอยู่ในโรงเรียนของเรา  ซึ่งเราอาจจะต้องเข้าไปดูและส่งเสริมเขาได้  บางคน
อาจจะค้าขายทางออนไลน์ เราก็น่าจะสนับสนุน  เพราะฉะนั้นตรงนี้คือการสร้างคุณลักษณะพิเศษเรื่อง
ของเด็ก ๆ ในด้านการศึกษา  หลาย ๆ คนอาจจะเป็นเถ้าแก่น้อยในขณะที่เรียนอยู่ก็ได้ เหมือนเด็กที่
แปลภาษาจีนคนนี้ที่เป็นตัวอย่างที่ดี  นี่ก็เป็นสิ่งที่อยากอภิปรายเพื่อนําไปสู่งบประมาณสองร้อยล้าน
บาทสําหรับการศึกษาต่อการลงทุนต่อคนหกหมื่นหกพันบาท  ผมคิดว่าขยับได้  อาจจะเปลี่ยนลักษณะ
พิเศษการทําโครงการต่าง ๆ ได้  เพิ่มเติมในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ให้มากขึ้น คุ้มค่ากับการลงทุน  ถ้าเรา
ช่วยกันใส่ใจ และนํามาดูในรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ว่า โครงการไหนที่เราจะเพิ่มได้บ้าง ก็คงไม่พ้น
โครงสร้างของการเสนองบประมาณเหล่านี้ detail ก็คือค่าจ้างต่าง ๆ ตามระเบียบของราชการอยู่แล้ว 
แต่ว่าประสิทธิผลสิ่งที่เราอยากได้จากโครงการเหล่านี้ให้ได้มากกว่าตัวเงินที่เราตั้งไว้  ผมพูดเล่น ๆ อยู่
เป็นประจําครับว่า ที่ผ่านมาเราอาจจะทํางานให้เสร็จ แต่ไม่สําเร็จ ทุกอย่างทําเสร็จหมดครับ แต่ไม่
สําเร็จ  ก็คงจะรู้ความหมายในตัวอยู่แล้วว่า ถ้าเราอยากจะทํางานให้สําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ ก็ควรจะทํา
ให้เสร็จและสําเร็จในคราวเดียวกับงบประมาณที่ตั้งไว้  เพราะฉะนั้นด้านการศึกษาเราลงทุนแล้ว 
ความสําเร็จจะอยู่ที่ประสิทธิผลและผลงาน และผลลัพธ์กับนักเรียนสามพันกว่าคนที่เราจะได้รับเมื่อเขา
สําเร็จตามโครงการที่เราตั้งไว้  ก็เห็นด้วยนะครับ แต่ถ้าเราเพิ่มรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้และใส่ใจให้
มากขึ้นกว่านี้ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตั้งงบประมาณครั้งนี้  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ในหน้าที่ 2 – 211 เห็นมีรายการ
เกี่ยวกับค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 
จํานวนเงิน  5,365,000  บาท   และค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  ถนนบุญวาทย์  ตั้งแต่บริเวณ
ห้าแยกหกนาฬิกา ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 จํานวนเงิน 3,650,000 บาท  ผมเข้าใจว่าต่อเนื่อง
กับโครงการเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินนะครับ  แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเราได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนให้เอา
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สายไฟลงใต้ดินไป  แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เห็นความคืบหน้า เคลื่อนไหวใด ๆ จึงอยากจะฝากท่าน
ประธานไปยังฝ่ายบริหารว่า  โครงการปรับปรุงถนนฯ  กับโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างฯ ทั้ง 
2  โครงการนี้เกี่ยวข้องกับงานนําสายไฟลงใต้ดินหรือไม่  ถ้าเกี่ยวข้องจะทําหลังจากนําสายไฟลงใต้ดิน
ใช่หรือไม่  หรือถ้าไม่เกี่ยวข้องกัน จะทําโดยตรงเลยหรือไม่  อยากจะทราบตรงนี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะขอให้ฝ่ายบริหารตอบทีเดียว

เลยนะครับ  มีท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ต้องขอขอบคุณที่มี
โอกาสได้มาแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความเคารพนับถือต่อผู้มีพระคุณที่พ่อแม่พี่น้องได้
เลือกตั้งมา กับผู้ที่ให้โอกาสได้มาเป็นสมาชิกสภา เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ผมดูร่างเทศบัญญัตินี้
แล้ว ก็แทบจะครบสมบูรณ์ ถูกต้องนะครับ  แต่ดูแผนงานการบริหารจัดการ หรือโครงการต่าง ๆ บาง
โครงการที่ขออนุมัติสภาไปแล้ว เมื่อปี 2559 บางโครงการยังไม่ได้ลงมือทํา  แล้วแผนต่าง ๆ ที่เพิ่มมา
อีก 4 – 5 ฉบับจะทําทันหรือไม่ครับ  กรณีที่เราอนุมัติไปเมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว 6 โครงการ ก็ยัง
ไม่ได้ลงมือเลย จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว และอีกกรณีหนึ่ง  ศาลหลักเมืองก็หมดสัญญาการก่อสร้างแล้ว
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  พอดีผมไปใช้จ่ายตลาด เขาก็ถามว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเสียที  สัญจรไปมาลําบาก
เหลือเกิน ถนนแคบ  เพราะเลื่อนรั้วการก่อสร้าง  การจราจรจึงลําบาก ระยะเวลาก็เลยมาตั้งเดือนกว่า
แล้ว ดูแล้วก็คงจะไม่เสร็จในเร็ว ๆ นี้ เพราะผมประมาณการแล้วเสร็จไปเพียง 50 – 60% เท่านั้นเอง 
หรือผมอาจจะประมาณการผิดไป เพราะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องช่างเท่าไหร่ นี่เป็นคําตอบที่ผม
อธิบายให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน และถามมานะครับ ผมก็ตอบว่า ไม่เป็นไร อีก 2 – 3 วันจะมีการ
ประชุมสภา ผมจะถามฝ่ายบริหารว่า จะเสร็จแท้จริงเมื่อไหร่ เพราะในหนังสือที่ติดไว้ไม่ได้บอกว่าให้
เลื่อนออกไปอีกนานแค่ไหน เพียงแต่กําหนดไว้เป็นเดือนมิถุนายน  และอีกหนึ่งโครงการ มีข่าวกระทบ
กับสมาชิกสภา เขต 1 โดยตรง ถนนเส้นสะพานรัษฎาถึงโรงเรียนเคนเน็ตที่จะทําและเป็นโครงการที่ผ่าน
สภาไปแล้วใช้งบประมาณสิบกว่าล้านบาท  มีคนไปพูดกับชาวบ้าน  จะประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายผมก็
ไม่รู้  หรือว่าเขาเอาความจริงไปพูดไม่หมด  ผมก็ไม่รู้  บอกว่า คงจะไม่เกิดแล้ว เพราะมีสมาชิกสภา 
2 ท่าน ขอเอ่ยนาม คือ นายแพทย์วัฒนา และ สท.สมหมาย ไม่เอา  ชาวบ้านเขาก็มาถามผมว่า สท.เป็น
ตัวแทนเขต 1 ทําไมต่อต้านโครงการนี้  ผมก็บอกกับชาวบ้านว่า สงสัยเขาจะสื่อสารผิดนะครับ เราเอา
มติในสภาผ่าน หรือไม่ผ่าน เราเอามติในสภา ท่านประธานครับวันนั้นผมแสดงความคิดเห็นอย่างเดียว 
งบประมาณสิบกว่าล้านบาท มีถนนเส้นอื่น ๆ ที่สมควรจะเอาไปทําก่อนดีหรือไม่  เส้นนี้ก็ยังพอใช้ได้ 
เพราะงบประมาณของเราแต่ละปีเยอะ สามารถทําได้อยู่แล้ว อาจจะทําในปีถัดไปก็ได้ นี่เป็นความเห็น
ของผม  แต่มติในสภาวันนั้นผ่าน สามารถทําได้  แต่  ณ  วันนี้เดือนสิงหาคมแล้ว เหลืออีกหนึ่งเดือนจะ
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ทําทันหรือไม่  และผมมาดูในหนังสือนี้ก็เสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการอีก จากความกว้าง 7.50 เมตร 
ลดเหลือ 4.50 เมตร ผมก็หวังว่าการประชุมในวาระ 2 คงจะไม่มีญัตติขอกันเงินไว้ทําปีต่อไปนะครับ 
เพราะอยากให้ทําในปีนี้เลย ยังมีเวลาจัดทําสัญญาหาผู้รับเหมาทัน และผมก็เห็นหลายโครงการที่ขอ
อนุมัติจากสภาไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ทํา  หลักการและเหตุผลคือ ชาวบ้านได้ประโยชน์จึงขอมาเพราะว่า
เร่งด่วน  ทางสมาชิกสภาแต่ละคนก็มีความเห็นแตกต่างกันไป พิจารณากันไปแต่ละอย่าง ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้า
เอามติของที่ประชุมสภาก็คือผ่าน  เช่น ศรีชุม ก็ยังไม่ได้ลงมือทํา หรือว่าผมอาจจะยังไม่ทราบแน่ 
อาจจะมีการสรรหาผู้รับเหมา  เพราะถนน 2 เส้นนี้ผมเป็นคนแสดงความคิดเห็นแตกต่างจากสมาชิก
สภาท่านอื่น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยอมรับมติในสภา คนเราทุกคนความเห็นอาจไม่ตรงกัน ดีบ้างไม่ดีบ้าง  
ถูกบ้างผิดบ้าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เอามติส่วนมากที่ผ่านสภาไปแล้ว แต่ ณ วันนี้เดือนสิงหาคม จะ
สิ้นปีงบประมาณแล้ว ก็อยากให้รีบดําเนินการตามคําที่ได้ขออนุมัติจากสภาไป ปัญหาเร่งด่วน สภาก็ได้
อนุมัติผ่านไปแล้ว  แต่  ณ  วันนี้ก็ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่  ก็ฝากทางฝ่ายบริหารช่วยดําเนินการด้วย
เพราะว่าสมาชิกสภาเป็นตัวแทนจากชาวบ้าน  เมื่อชาวบ้านถามมาเราก็มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบการ
ทํางานของฝ่ายบริหารนะครับ จะช้าจะเร็วก็ได้คําตอบจากฝ่ายบริหาร เราจะได้ไปบอกต่อชาวบ้าน  ณ  
วันนี้ถนนเจริญประเทศที่ยังล่าช้านี้ ผมก็รอคําตอบจากฝ่ายบริหารว่าจะเสร็จเมื่อไหร่  ผมจะแจ้งเป็น
บันทึกไปเลยครับ จะได้คําตอบจากฝ่ายบริหาร และก็ไปบอกสาเหตุที่ล่าช้า ไม่ใช่เพราะผมไม่เอา  ผม
เอาทุกโครงการครับ เพราะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน เพียงแต่ผมแสดงความคิดเห็น และไปออกข่าวว่า 
สมาชิกสภาฯ ไม่ยอมรับ ไม่ใช่  คนเราถ้าพูดความจริงพูดให้หมด อย่าไปเอาส่วนที่ไม่ดีไปพูด มันจะเสีย
นะครับ  และอีกเรื่องหนึ่งครับ จากที่ผมเคยอภิปรายเมื่อการประชุมครั้งที่แล้วเรื่องปรับภูมิทัศน์เกาะ
กลางถนนพหลโยธิน ตั้งแต่แขวงการทางถึงแยกย่าเป้า มีการซื้อต้นไม้ใหม่มาเพิ่มเติม แต่ผมไม่รู้ว่าใช้
งบประมาณไปเท่าไหร่จากการที่ทําไปคราวที่แล้ว และเพิ่มมาอีกเท่าไหร่ ผมไม่ทราบ แต่เห็นว่ามีต้นไม้
มาเพิ่ม และ ณ วันนี้เห็นมีโครงการจะตั้งแทงค์เก็บน้ํา 12 จุด ผมดูในแบบแล้ว แต่ละจุดจะอยู่ตรง
กลางแปลงดอกไม้หรือไม่ ผมไม่เก่งด้านช่างนะครับ แต่ดูในรูปภาพแล้วจะอยู่ระหว่างกลาง  ถ้าอยู่
ระหว่างกลางจะทําให้บดบังความสวยงามของต้นไม้ ดอกเฟื่องฟ้าหรือไม่ครับ เพราะแทงค์น้ําตัวนี้บรรจุ
ถึงหนึ่งล้านลูกบาศก์เมตร ขนาดใหญ่พอสมควร และจํานวน 12 จุดก็แทบตลอดทางนะครับ ก็เป็นห่วง
กลัวว่าจะไม่สวยงาม และผมได้ข่าวว่าจะมีการซื้อรถน้ําอีก 2 คันใช่หรือไม่ครับ เมื่อมีแทงค์น้ําตรงนี้แล้ว 
ผมว่าน้ําจะเหลือใช้นะครับ จะเป็นการใช้งบประมาณฟุ่มเฟือยหรือไม่ครับท่านประธาน  แล้วโครงการ
อนาคตสวนสาธารณะในเขตเทศบาลแต่ละแห่งจะเห็นว่าทางฝ่ายบริหารมีนโยบายจะให้เอกชนเข้ามา
บริหารจัดการดูแล ก็แทบจะไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณของรัฐเท่าไหร่ เพียงแต่เราจ้างให้เขาดูแล  และ
เราจะมาซื้อแทงค์น้ํา งบประมาณสี่แสนห้าหมื่นบาท  และซื้อรถน้ําอีก ผมก็เป็นห่วงภาษีประชาชน 
โดยเฉพาะผมเอง เสียเต็ม ๆ มีธุรกิจส่วนตัว เสียภาษีเต็ม ก็อยากให้เงินทุกบาททุกสตางค์มีประโยชน์ มี



 

 

 

- 19 -

คุณค่า และอีกเรื่องหนึ่ง ประชาชนฝากถามมาเมื่อปีที่แล้ว ผมก็ได้ถามฝ่ายบริหารแล้ว เรื่องนโยบายที่
ท่านหาเสียงไว้ ผมก็ยังไม่ได้คําตอบนะครับ  นโยบาย 8 ด้านที่ท่านว่าจะทํา ผมยังไม่ได้คําตอบว่าท่าน
จะทําเมื่อไหร่  หรือทําอะไรไปบ้างแล้ว คงไม่ต้องอ่านนะครับว่า นโยบาย 8 ด้านมีอะไรบ้าง เพราะผมได้
ถามมา 2 ครั้งแล้ว ผมก็ขออนุญาตถามฝ่ายบริหารว่า ได้ทําอะไรไปบ้างแล้ว อะไรสําเร็จไปบ้างแล้ว นี่
เป็นคําถามจากพี่น้องประชาชนที่เลือกผมมา และฝากผมเป็นกระบอกเสียงถามฝ่ายบริหาร  นี่ก็จะ
สิ้นสุดวาระการทํางานแล้ว  สมาชิกสภาฯ ก็จะสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2559 นี้ ถ้าจะมีการเลือกตั้ง
หรืออะไร  ก็หวังว่าจะมีอะไรดี ๆ เข้ามาในสภาให้เราได้พิจารณาที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน  ผม
ก็ไม่มีอะไรมาก  แต่ขอย้ําให้ฝ่ายบริหารตอบถึงเรื่องนโยบายของท่าน เพราะพี่น้องประชาชนฝากถามมา  
ผมจะบันทึกไว้เป็นข้อ ๆ และจะไปเปิดให้เขาฟัง จะไม่มีการตกแต่งเนื้อหาสาระ เดี๋ยวนี้ทันสมัยนะครับ 
โทรศัพท์สามารถใช้ถ่ายรูปหรืออัดเสียงก็ได้ง่าย ถ้าฝ่ายบริหารตอบมาอย่างไร ผมก็ให้ชาวบ้านได้ฟัง
อย่างนั้น  กระผมก็มีเพียงเท่านี้  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านอื่นหรือไม่ครับ 
เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  จะขออนุญาตอภิปรายในการพิจารณา
งบประมาณอีกครั้งหนึ่งนะครับ  ครั้งนี้จะเป็นประเด็นในเรื่องของการตั้งงบประมาณในส่วนของแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จากการพิจารณา
งบประมาณที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอมา ทั้ง 2 แผนงานนี้ใช้งบประมาณร่วมสี่สิบล้านบาท ผมคิดว่าเป็น
สัดส่วนที่เยอะพอสมควร เกือบหนึ่งในสี่ของงบประมาณที่เสนอมาทั้งหมด  ก็คงจะเป็นที่ทราบกันดีอยู่
แล้ว  ผมขอพูดในภาพรวมนะครับ คงไม่ลงในรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ อยากจะช้ีให้เห็นว่าปีนี้เรา
จะต้องลงทุนในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เรื่องของการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการให้กับ
ชุมชน ทั้งสิ้นประมาณสี่สิบล้านบาท  ก็จะถามคําถามเดิมว่า คุ้มค่าหรือไม่ ก็คงตอบไม่ได้ มากหรือไม่ ก็
ตอบไม่ได้ น้อยหรือไม่ก็ตอบไม่ได้ ต้องดูที่แผนงานที่ท่านเสนอมาว่าจะคุ้มค่ากับการลงทุนสี่สิบล้านบาท
นี้หรือไม่ อย่างไร  ทุกท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในปี 2560 ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ คงจะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมอภิปรายในช่วงก่อนหน้านี้เรื่องของการศึกษา เรื่องของเด็ก ๆ 
ว่าอัตราการเกิดน้อยลง เพราะฉะนั้นในปี 2560 นี้ ถ้าผมจําไม่ผิด คือเข้าใจว่า จังหวัดลําปางจะเป็นหนึ่ง
ในห้าของประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศ  นี่เป็นข้อมูลที่ผมศึกษามาเมื่อหลายปีก่อนว่า ในปี 
2560 จังหวัดลําปางจะติดหนึ่งในห้าอันดับต้น ๆ  เพราะฉะนั้น  การตั้งงบประมาณสี่สิบล้านบาทนี้ 
เปิดดูแล้วก็เหมือนเดิม ๆ คือ ศึกษาดูงาน  พัฒนาชุมชนต่าง ๆ ผมคิดว่าถ้าเราให้ความสําคัญใน
รายละเอียดมากกว่านี้อีกนิด กับสถิติที่เราจะได้เห็นในปี 2560 นี้ ถ้าลําปางเป็นสังคมผู้สูงอายุจริง ๆ 
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ผู้สูงอายุในอนาคตจะต้องได้รับอะไรบ้าง จะต้องมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง ในงบประมาณนี้ก็มีหลาย
โครงการที่จะพัฒนาผู้สูงอายุ เมื่อก่อนเราอาจจะพัฒนาให้เขาทําอาชีพดีกว่าอยู่บ้านเหงา ๆ อีกหน่อย
อาจจะต้องเป็นภาระหรือไม่ เพราะผู้สูงอายุเหล่านั้นจะต้องมีรายได้ ผมก็เห็นหลาย ๆ ที่ในสังคม
ผู้สูงอายุที่เขาใช้ประโยชน์และให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุ ถ้าท่านได้แวะที่สนามบินสิงคโปร์ ก็จะเห็น
ผู้สูงอายุมาทํางาน part time ช่วยขับรถสามล้อ ขนของให้กับผู้โดยสาร หรือทําความสะอาด  ทําให้มี
รายได้เพิ่ม  ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้คงจะเยอะพอสมควร และอีกอย่างต้องกินอยู่ทุก ๆ วัน ปลายปีนี้
อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจต่อความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นพอสมควร ซึ่งยังตอบ
ไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นในจังหวัดลําปางมากน้อยแค่ไหน กับครอบครัวเรามากน้อยแค่ไหน เพราะฉะนั้น
อยากจะเห็นว่าการลงทุนสี่สิบล้านบาทนี้ทําให้คุณภาพชีวิตประชาชนหรือชุมชนผู้สูงอายุก็ดี ชาวบ้านใน
ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จะด้วยวิธีการใดก็อยู่ที่ทางฝ่ายบริหารจะช่วยพิจารณาว่าจะทําอย่างไรให้สิ่ง
เหล่านั้นดีขึ้นในสภาพเศรษฐกิจที่ลดถอยลงเรื่อย ๆ ในเร็ววันนี้ ผมคิดว่าสี่สิบล้านบาทนี้ การพากิน พา
เที่ยว พาทัวร์ ก็ควรจะต้องลดน้อยลง กินอยู่บ้าน เที่ยวในบ้าน ดูงานในบ้านหรือสร้างเสริมอาชีพ หรือ
ให้ความรู้ที่เขาจะอยู่ในยุคเศรษฐกิจย่ําแย่อย่างนี้ได้อย่างไร  ผมคิดว่าน่าจะเป็นสาระสําคัญมากกว่าใน
โครงการต่าง ๆ เราอาจจะลองปรับเปลี่ยนดูว่า จากที่เคยศึกษาดูงานบ้านนู้นบ้านนี้ที่เขาดีแล้ว แต่เราทํา
ไม่ได้ แต่เราช่วยกันคิดช่วยกันทําให้บ้านเราทําให้ได้อย่างที่เราต้องการ ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่
ดีกว่ากับกับลงทุน และจะได้เห็นผลสัมฤทธิ์ดีกว่าด้วย  อย่างที่เรียนไว้ว่า หลาย ๆ งานที่เราทําแล้ว หรือ
เคยทําแล้ว งานสําเร็จ แต่เราไม่ได้ประเมินอย่างจริงจังว่า เสร็จตามที่เราต้องการหรือไม่ อย่างไร  ตรงนี้
ผมคิดว่าเป็นสาระสําคัญสําหรับฝ่ายบริหารที่จะช่วยกลับไปพิจารณาในรายละเอียดว่า งบประมาณ
ที่ตั้งมาแล้วจะคุ้มค่าหรือไม่  บางโครงการเปลี่ยนช่ือนิดเดียว และผลสัมฤทธิ์น่าจะได้มากกว่าในช่ือเดิม  
นี่ก็อยากจะฝากไว้ในมุมมองว่า เงินสี่สิบล้านบาทเกือบหนึ่งในสี่ของงบประมาณสองร้อยล้านบาททั้ง 2 
แผนงานนี้เยอะพอสมควร  เราอยากจะให้ชุมชนเข้มแข็ง อยากจะสร้างนันทนาการให้กับชุมชนเราด้วย
งบประมาณสี่สิบล้านบาทนี้ ก็อยากจะฝากฝ่ายบริหารให้กลับไปพิจารณาในรายละเอียดในขั้นตอนการ
ดําเนินงานว่า เปลี่ยนช่ือโครงการนิดหน่อย  เปลี่ยนรายละเอียดนิดหน่อยแล้วทําให้ผลงานออกมาดีขึ้น 
และประชาชนมีความสุขและเข้มแข็งตามที่ท่านตั้งไว้ จะเป็นประโยชน์นะครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  จริง ๆ ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ต้อง
ได้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องระบบบําบัดน้ําเสีย เพราะว่าในแผนพัฒนา 3 ปี หน้าที่ 1-8 ปัญหาระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ 1. ปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการบริโภคและอุปโภคไม่สะอาดพอ ซึ่งมีการ
ปนเปื้อนเช้ือโรค และสารเคมีเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ  เนื่องจากระบบรวบรวมน้ําเสียยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ 
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2. ยังไม่มีระบบการเก็บรวบรวมและกําจัดของเสียจากบ้านเรือน เพื่อนําไปกําจัดได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ครอบคลุมทุกพื้นที่  ในเมื่อระบุไว้ว่าเป็นปัญหาที่สําคัญในแผนพัฒนาแล้ว แต่ไม่เห็นปรากฎ
ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 ก็ฝากถามไว้ว่าทําไมถึงไม่ทําในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 ครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ

อภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติ กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขออนุญาตใช้เวลาสั้น ๆ เพื่อ
ทําความเข้าใจและช้ีแจงต่อท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ด้วยความกรุณาของท่านทั้งให้คําติชม ทั้งให้
ข้อเสนอแนะ และสอบถาม ผมจะขออนุญาตใช้เวลานิดเดียว จากคําถามและข้อสังเกต รวมไปถึง
ข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกสภาฯ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ขอขอบคุณท่านที่
ติดตามเรื่องถนนดวงรัตน์ และจุดจ่ายน้ําในสวนเขลางค์  จริง ๆ แล้วถ้าถามว่าถนนดวงรัตน์ขณะนี้ทรุด
โทรมขนาดเยียวยาไม่ได้เชียวหรือ ก็คงจะตอบไม่ได้ เพราะก็ยังไม่ถึงขนาดนั้น แต่ก็มีเหตุผลความจําเป็น 
องค์ประกอบอยู่ 2 – 3 ประการ  ประการแรก โดยองค์รวมเวลาจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นของเทศบาล
หรือหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มาใช้จัดกิจกรรมบริเวณข่วงนคร  บริเวณข่วงนครกลายเป็นที่รับงานทุก
หน่วยงานเป็นประจํา  แต่ปรากฏว่าเมื่อใช้งานบริเวณข่วงนครมากเท่าไหร่ ก็เป็นการทําลายเศรษฐกิจ
เมือง คนค้าขาย และยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีก็ได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ตลอดถึงประเพณีปฏิบัติที่เรา
สืบทอดกันมา ไม่ว่าจะเป็นงานล่องสะเปา  งานปใีหม่เมือง  เราจะไปปิด เราปิดบ่อยครั้งเกินไป ข่วงนคร
ก็เลยเป็นสถานที่รองรับ ผมก็เลยมีนโยบายก่อนจะนําสู่ภาคปฏิบัติ ก็ได้ปรึกษาหลาย ๆ ฝ่าย หลาย ๆ คน
ว่า ถึงเวลาที่เราจะย้ายกิจกรรมบางอย่างไปถนนดวงรัตน์  เมื่อเราปรับถนนดวงรัตน์ นอกจากจะเป็น
ที่สัญจรแล้วรวมไปถึงบางกิจกรรมระดับจังหวัดทั้งหลาย เราโยกย้ายจากข่วงนครไปไว้ที่ถนนดวงรัตน์ 
คงจะเหมาะสมมากกว่า ก็เป็นประการที่หนึ่งที่จะต้องปรับปรุงถนนดวงรัตน์ นอกจากจะสวยงาม  
สัญจร  ส่วนหนึ่งก็จะเป็นสถานที่รองรับกิจกรรมเพื่อลดจํานวนกิจกรรมที่ข่วงนคร เพื่อไม่ให้กระทบต่อ
เศรษฐกิจเมือง  เรื่องที่สอง ท่านสมาชิกสภาได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องต้นไม้ ผมเป็นคนรักต้นไม้อยู่แล้ว ถ้ามี
การปรับปรุงถนนจะสามารถโยกย้ายต้นไม้ได้หรือไม่  ผมก็ได้ปรึกษาผู้รู้จากอาจารย์ที่ราชมงคลด้วย 
และผู้รู้เกี่ยวกับต้นไม้หลาย ๆ คน ก็สามารถโยกย้ายได้ เพราะต้นไม้บางต้นในที่นี้ไม่สามารถจะโตมาก
ไปกว่านี้ พอโตขึ้นมายอดก็จะแห้งอย่างเช่นต้นมะฮอกกานี  และรวมไปถึงต้นปาล์ม เมื่อไม่สามารถ
เติบโตได้ก็จะมีหนอนชอนยอด ก็ต้องซื้อมาเปลี่ยนหลายต้น ก็สามารถโยกย้ายต้นไม้ดังกล่าวไปไว้ที่อื่น
ได้ และสถานที่ที่จะเอาไป มีที่ไหนบ้าง  ส่วนที่หนึ่ง ได้รับการประสานงานจากโยธาธิการจังหวัด  ปีนี้เรา
ได้แบ่งโครงการหนึ่งให้กับโยธาธิการจังหวัดได้ดําเนินการคือ สวนสาธารณะหลังวัดนาก่วมใต้ 
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เลยสะพานดําไป  เรายกสวนสาธารณะแห่งนี้โดยใช้งบประมาณของโยธาธิการจังหวัด เหมือนกับเรายก
สะพานเขลางค์ให้กับโยธาธิการจังหวัดทํา โดยใช้งบประมาณของโยธาธิการไปดําเนินการใน
สวนสาธารณะแห่งนี้ และสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่หนึ่งที่จะรองรับต้นไม้ที่จะโยกย้ายไป  ส่วนที่สองที่
ผมเตรียมการไว้ อีกที่หนึ่งนี้ผมอยากจะกันที่ดังกล่าวมาใช้เป็นสถานีดับเพลิงแห่งที่ 3 คือ หนองสถาน
ใกล้กับแยกแม่เมาะ  แต่พอเราไปสํารวจและขอข้อมูลที่ดินผืนนี้ว่าสามารถใช้อะไรได้บ้าง  ปรากฏว่า 
เราได้ข้อมูลจากที่ดินว่า ที่ดินดังกล่าวไม่สามารถนํามาใช้ในกรณีอย่างนี้ได้ เพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้
จําเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อที่จะให้ใช้ประโยชน์โดยส่วนรวม  ไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือใครก็สามารถที่จะ
ใช้พื้นที่ดังกล่าวได้  และเทศบาลก็ไม่สามารถจะเอามาทําสถานีดับเพลิงแห่งใหม่ได้  ก็จําเป็นต้องหา
ที่แห่งใหม่อีกสถานที่หนึ่งที่จะเตรียมการรองรับต้นไม้  ส่วนที่สาม จริง ๆ แล้วในงบประมาณปี 2560 
ผมอยากจะตั้งงบประมาณเพื่อการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะพระบาทหนองหมู  ตรงนี้เป็น
สถานที่ที่ค่อนข้างจะเหมาะสมสําหรับใช้เป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่ง แต่ปรากฏว่าติดปัญหาเรื่องการ
บุกรุกที่ดิน ที่ชาวบ้านบุกรุกต้องใช้เวลาที่จะให้โยกย้ายหรือดําเนินการทางกฎหมายกับประชาชนที่บุก
รุกที่ดินพระบาทหนองหมู  ส่วนหนึ่งที่ เหลืออยู่ก็จะเป็นแหล่งที่สามที่จะรองรับต้นไม้ดังกล่าว 
เพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกสภาคือให้ผู้เช่ียวชาญ  ผมก็เห็นด้วยนะครับ และผมจะรับคํา
เสนอแนะเรื่องนี้ไปพูดคุยกับทีมงานว่า เราจะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้ต้นไม้อยู่รอดได้ให้มากที่สุดหลังจาก
ที่เราโยกย้ายไปแล้วนะครับ  ถัดมาท่านสมาชิกท่านที่สอง ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  ที่
ให้ทั้งข้อเสนอแนะและสอบถามเรื่องรถราง จริง ๆ ไม่ใช่รถรางหรอกครับ เป็นรถสําหรับส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ขณะนี้เราไม่มีสิทธิปฏิเสธเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัด
ลําปางได้ หลังจากที่จังหวัดลําปางได้รับเลือกเป็น 12 เมืองต้องห้าม...พลาด  ขณะนี้ตัวเลขที่ได้รับจาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในจํานวน 12 เมือง จังหวัดลําปางเป็นอันดับหนึ่งของ 12 เมือง และ
ตัวเลขก็ไม่ลดลง มีแต่เพิ่มมากขึ้น และในเดือนตุลาคมนี้ สํานักงานการท่องเที่ยวก็จะมาเปิดสํานักงาน
โดยแยกออกมาจากจังหวัดเชียงใหม่อย่างชัดเจน  เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธการท่องเที่ยวตรงนี้ได้ 
เพราะเทศบาลนครลําปางเป็นจุดศูนย์กลาง อําเภอรอบนอกทั้งสิบสองอําเภอ เป็นอําเภอขนาดเล็ก 
สถานที่พักต่าง ๆ รองรับนักท่องเที่ยวได้น้อยมาก  ส่วนมากถ้ามาเที่ยวลําปางก็ต้องพักในเมืองเสียเป็น
ส่วนใหญ่  เพราะฉะนั้นทางเลือกของนักท่องเที่ยว เราฉกฉวยโอกาสที่จะรองรับนักท่องเที่ยวตรงนี้ ผม
ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด เพราะนักท่องเที่ยว 1 คนที่เข้ามาในเขตเมือง เศรษฐกิจจะหมุนสักกี่รอบ
กว่าจะไปอยู่ในกระเป๋าของพี่น้องประชาชน  มีทางเลือกทางความปลอดภัย และทางเลือกที่ดีสําหรับ
นักท่องเที่ยว เขาจึงจะเลือกมาท่องเที ่ยวที่นี ่  ผมก็เลยตัดสินใจที่จะหารถรางตรงนี้  แต่ผมก็คิด
เหมือนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ทําไมไม่ใช้รถไฟฟ้า ทําไมต้องเป็นรถเครื่อง
เบนซิน ผมก็ไปสอบถามแล้วว่า รถไฟฟ้าขณะนี้ 1. ราคาค่อนข้างแพง  2. หลาย ๆ ที่แม้แต่ขออนุญาต
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เอ่ยนะครับ ห้างเซ็นทรัล ที่ซื้อมาใช้อยู่ขณะนี้เป็นรถไฟฟ้า ก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้ตลอดเวลา เพราะว่า
การดูแลรักษา และคุณภาพยังไม่สามารถที่จะรองรับจํานวนระยะยาวได้  ก็เลยตัดสินใจที่จะใช้รถนํา
เที่ยวแบบหลาย ๆ เมืองใช้กันอยู่ ณ เวลานี้  เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสู่จังหวัด
ลําปาง  ประกอบกับนอกจากรถนําเที่ยวแบบนี้ ถ้าจําไม่ผิด น่าจะ 32 ที่น่ัง ก็ยังมีจักรยานอีก ซึ่งผมเอง
กับทีมงาน ขออนุญาตเอ่ยนาม คือ โรตารี่พระบาท ท่านสมาชิกสภา ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสันติ เขียว
อุไร ช่วยกันประสานงาน ก็คิดว่าจักรยานชุดแรกน่าจะมาถึงลําปางไม่เดือนนี้ ก็ต้นเดือนหน้า ซึ่งเป็น
จักรยานชุดแรกที่เราขอรับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น โดยจักรยานดังกล่าวจะวางเป็นจุดทั้งหมด 4 
จุดเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว  นอกจากรถม้า  4 ล้อ รถนําเที่ยวของเทศบาล และมีจักรยาน  ผมคิดว่า
ถ้าเราบริหารจัดการที่ดี ผมเช่ือม่ันว่า ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวที่จะนําพาเทศบาลนครลําปางไป
เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวได้ก็เป็นสิ่งที่ดี  ประเด็นถัดมา ผมได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวที่
กาดกองต้าเยอะมาก  กาดกองต้าไม่มีที่จอดรถ  คนท้องถิ่นเขารู้ก็ได้จอด  แต่นักท่องเที่ยวเขาไม่รู้ว่า
ควรจะจอดตรงไหน ขับรถวนก็หาที่จอดไม่ได้  รถราง 2 คันดังกล่าวก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไข
ปัญหาการเดินทางไปกาดกองต้าได้  เราจะมีจุดรับ – ส่งเป็นเวลาอย่างชัดเจนหลังจากที่ได้รับรถมาแล้ว  
เรื่องถัดมา ขอบคุณมากนะครับ  ก็คงจะมีสถานที่รองรับสําหรับที่จอดรถคนพิการ  เรื่องคนพิการเป็น
เรื่องของสากลไปแล้ว ไม่ใช่เป็นเรื่องหน่วยงานไหน  ประเทศไทยก็มีกฎหมายรองรับสําหรับคนพิการ 
ผมเองก็ตระหนักในเรื่องดังกล่าว  พยายามแก้ไขปัญหา ตรงไหนที่สามารถจะทําได้  แต่ปัญหาก็เกิดขึ้น
ว่า อาคารบางอาคารไม่สามารถที่จะทําทางสโลปให้กับผู้พิการหรือผู้สูงอายุขึ้นได้ เพราะไม่ได้
เตรียมการรองรับสิ่งเหล่านี้ไว้  ตรงนี้ก็เป็นปัญหาสําหรับทีมงานด้านการออกแบบและด้านการก่อสร้าง  
แต่ถ้าเป็นอาคารใหม่ทั้งหมด  ขอให้สบายใจได้ครับ เราบรรจุในเรื่องของทางลาดให้กับคนพิการไว้ทุก
อาคาร รวมถึงห้องน้ําห้องส้วมด้วย  ที่เราดําเนินการเสร็จไปแล้วเช่น สถานีขนส่ง  ห้องน้ําอยู่ข้างบน ก็
จําเป็นต้องทําห้องน้ําข้างล่างเพื่อรองรับผู้สูงอายุ คนพิการ  พิพิธภัณฑ์ของเราเป็นอาคาร 2 ช้ัน เราก็
จําเป็นต้องใส่เหล็กเข้าไปเพื่อรองรับคนพิการและผู้สูงอายุ  สิ่งเหล่านี้เราเห็นชัดเจนว่า สิ่งไหนที่สามารถ
ทําได้ทันที เราก็ทําให้ เพื่อที่จะอํานวยความสะดวกให้คนพิการและผู้สูงอายุนะครับ  เรื่องถัดมา ขอ
อนุญาตเอ่ยนาม ท่านสันติ ได้ให้ข้อแนะนํา ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับด้านการศึกษา ขอขอบคุณท่านมาก  
ท่านผู้อํานวยการสํานักการศึกษาก็อยู่ที่นี่  ท่านรองนายกที่รับผิดชอบด้านการศึกษาก็อยู่ที่นี่  และ
ประการถัดมา ท่านไดใ้ห้ข้อเสนอแนะเรื่องของผู้สูงอายุ  โครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้ที่กองสวัสดิการที่เดียว  เช่น เรื่องสุขภาพร่างกาย ก็จะอยูใ่นความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข  ทั้ง
งานของกองสาธารณสุข ทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพสามารถใช้ผู้สูงอายุในด้านนี้ได้  แต่ผมมี
ข้อเสนอแนะและช้ีแจงทุกท่านได้ทราบนิดหนึ่งว่า  ผู้สูงอายุผมไม่เน้นในเรื่องกลุ่มอาชีพ ผมมีความ
เช่ือม่ันว่า ผู้สูงอายุกว่าจะอายุได้ขนาดนี้  ก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําอาชีพอะไรอีกแล้ว ขอให้ 1. 
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สุขภาพดี 2. มีนันทนาการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้  ไม่จําเป็นต้องไปหาเงินอีกแล้ว เพราะ
ลูกหลานต้องเลี้ยงดู และมีเบี้ยยังชีพซึ่งเป็นเงินที่ไม่มากนัก  ขณะนี้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลําปางมี
ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันกว่าคน ผมคิดว่าก็เพียงพอแล้ว กิจกรรมต่าง ๆ ที่เราลงไปกับผู้สูงอายุ เราได้
ทําอย่างต่อเนื่อง สุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ เราร่วมกับ ขออนุญาตเอ่ย โรงพยาบาลศูนย์ลําปาง 
ร่วมกันออกดูแลสุขภาพทุกเดือน  โครงการไหนที่สามารถใช้งบประมาณหรือเข้าถึงงบประมาณหลัก
กองทุนประกันสุขภาพได้ทุกองค์กร  แม้กระทั่งกลุ่ม อสม. ก็สามารถเขียนโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุด้านสุขภาพได้  ชุมชนก็ขอได้  กลุ่มไหน ๆ ก็สามารถใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพได้ทั้งนั้น เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลอยู่กันอย่างมีความสุข  ก็ขอบคุณท่านที่ได้ให้
ข้อเสนอแนะ  รวมไปถึงความห่วงใยในเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับ  ขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่าน
สมาชิกสภา  ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  เรื่องของการปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ทั้ง Over Lay 
ถนนใหม่ และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เตรียมการรองรับการเอาสายเคเบิลลงใต้ดิน 
เพราะขณะนี้ขั้นตอนของเคเบิลลงใต้ดินอยู่ระหว่างการทํา MOU ไม่ใช่ว่าไม่อยากทํา  อยากทําให้ไวแต่
เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน  เพราะงบประมาณที่เราใช้สมทบกับการไฟฟ้าเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
เท่านั้น  ส่วนมากงบประมาณจะอยู่ที่การไฟฟ้า  ล่าสุดผมได้รับแจ้งเป็นการส่วนตัวว่า ทางผู้ว่าการได้
อนุมัติโครงการของจังหวัดลําปางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจทานเรื่อง MOU และ 
MOU ทางการไฟฟ้าได้ส่งให้เรามาครั้งหนึ่งแล้ว แต่เราได้แก้ไขกลับไป  และทางการไฟฟ้าก็ได้เอาส่วนที่
เราแก้ไขปรับปรุงไปตรวจทานดูว่าเหมือนกันหรือไม่  เพราะการไฟฟ้าไม่ได้ทําที่ลําปางที่เดียว และ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหลายจะเอาอย่างไร  หลังจากการประชุมสภาวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผม
จะพาทีมงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเบิกจ่ายไปคุยกับเทศบาลเมืองพะเยา  เทศบาลเมืองพะเยาใช้ระบบ
เดียวกับของเรา ดูว่า MOU ของเขาเป็นแบบไหน ของเราก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
ดําเนินการ  โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นแน่นอนครับ  เรื่องถัดมา ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสมาชิกสภาฯ 
สมหมาย พงษไ์พบูลย์  ที่ได้ตั้งข้อสังเกต และให้ข้อเสนอแนะว่า โครงการต่าง ๆ ในปี 2559 ที่ยังไม่ได้ลง
มือทํา จะดําเนินการเมื่อไหร่ และจะทําอย่างไร  โครงการในปี 2559 ขออนุญาตช้ีแจงนิดหนึ่งว่า 
โครงการบางโครงการ เมื่องบประมาณเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลถูกตัดไป  ซึ่งปีนี้เราถูกตัดเงินอุดหนุน
ไปครั้งแรกประมาณสิบหกล้านบาท  ทางรัฐบาลบอกว่าอุดหนุนได้เพียงเท่านี้ คุณก็ชะลอโครงการของ
คุณเอง  โครงการไหนที่มีปัญหาหรือยังไม่จําเป็นก็ชะลอไว้ก่อน  ผมจึงส่ังชะลอโครงการไว้ 2 – 3 
โครงการด้วยเหตุและผล  โครงการหนึ่งที่ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติสนใจคือ โครงการถนนเจริญ
ประเทศซึ่งใช้งบค่อนข้างเยอะ  ประมาณสิบเอ็ดล้านบาท  จริง ๆ เราตั้งงบประมาณไว้ในปี 2559 ด้วย
ข้อเสนอแนะในการประชุมสภาเมื่อปี 2559  บางท่านก็แนะนําว่า ยังใช้ได้อยู่ ยังชะลอได้  ผมก็หยิบยืม
ความคิดและข้อเสนอแนะของท่านมาชะลอโครงการดังกล่าวไว้  แต่ปรากฏว่างบประมาณที่ขาดไป
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ประมาณสิบหกล้านบาทนั้น ปลายปีงบประมาณเขาก็ไม่ได้โอนให้เรา  ไม่เหมือนปีก่อนที่พอถึงปลายปี
เขาจะโอนมาให้เราทั้งหมด  แต่ปีนี้ไม่มี  พอไม่มีเงินอุดหนุนผมจึงโยกเอาโครงการถนนเจริญประเทศมา
ไว้ปี 2560 นี่ก็เป็นเหตุผล  และมีอีกหลายโครงการที่โยกจากงบประมาณปี 2559  มาไว้งบประมาณปี 
2560  เพื่อที่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล  โครงการก่อสร้างศาลหลักเมือง 
จริง ๆ ควรจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะที่เราน่ังประชุมอยู่นี้ ทีมงานที่ดูแล รวมทั้งช่างคุมงานก็ประชุมกัน
อยู่อีกห้องหนึ่ง  สัญญาของศาลหลักเมืองหมดไปตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2559 แล้ว  เหตุผลเพราะว่า
ความล่าช้า การก่อสร้างสิ่งดังกล่าวไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไว้  ก็อย่างที่ท่านเห็นครับ ความอลังการใหญ่โต 
ทําไปก็ต้องคิดไปด้วย  แก้ไขไปด้วย ผู้รับเหมาก็เข้าทํางานช้าไปเดือนกว่า  ครั้งล่าสุดได้ติดตามว่า
ศาลหลักเมืองจะเสร็จเมื่อไหร่  ทีมงานทั้งหมดก็ให้คําม่ันว่าไม่น่าจะเกินสามเดือน  ผมก็ไม่มีความรู้ทาง
ช่าง ก็เลยไม่รู้ว่าสามเดือนจะเสร็จจริงหรือไม่  ก็ขอให้ช่วยติดตามพร้อมกับผมด้วยนะครับ  สําหรับ
รถบรรทุกน้ําดับเพลิง 2 คัน บางคนคิดว่า รถบรรทุกน้ํา 2 คันเราจะเอามาใช้ในการรดน้ําต้นไม้  ความ
จริงแล้วไม่ใช่นะครับ  เป็นรถดับเพลิง 2 คัน เหตุผลที่ตัดสินใจขออนุมัติซื้อรถน้ําดับเพลิง 2 คัน ปรากฏ
ว่ารถดับเพลิง 2 คันที่มีอยู่เดิม เบอร์ 15 และ 16 ใช้งานมานานเกือบยี่สิบปี ปริมาณความจุน้อย พอมี
เหตุเพลิงไหม้ก็มีปัญหาในการดับเพลิงทุกครั้ง  ในช่วงเวลาดังกล่าวเรามีความจําเป็นต้องใช้รถน้ํา  จึง
ตัดสินใจซื้อรถดับเพลิง 2 คัน เพื่อใช้ทดแทนรถดับเพลิงเดิม และโยกเอารถดับเพลิงเก่าทั้ง 2 คัน โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เอาไปปรับปรุงให้กองสาธารณสุขเอาไปล้างตลาด  ล้างถนน  ล้างบริเวณขี้ม้า  
เพราะเรามีรถน้ําอยู่ 1 คันซึ่งไม่เพียงพอ  และรถอีกคันหนึ่งก็จะโยกเป็นรถสําหรับรดน้ําต้นไม้ รวมไปถึง
สถานที่ที่จะโยกน้ําต่าง ๆ สําหรับรถดับเพลิงดังกล่าว ไม่ได้เป็นลักษณะรถดับเพลิงเสียทีเดียว แต่เป็น
รถดับเพลิงสําหรับเตรียมการรองรับการเกิดภัยแล้งได้ด้วย ถ้าหากเกิดภัยแล้งเราก็สามารถใช้รถ
ดังกล่าวไปแก้ปัญหาเรื่องน้ําขาดแคลนของชุมชนต่าง ๆ ได้อีก เพราะเราจะใช้รถที่ใช้รดน้ําหรือล้าง
ตลาดไปดูดน้ําจากที่ต่าง ๆ ได้  แต่รถน้ําดังกล่าวเราต้องใช้น้ําที่สะอาดจากประปา  เพราะฉะนั้นเราต้อง
แยกแยะ 2 ส่วน จึงตัดสินใจครั้งนี้ในการทดแทน โดยโยกรถดังกล่าวให้ใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพของทั้ง
รถเก่าและรถใหม่  ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสมาชิกสภาบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  ก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องระบบ
บําบัดน้ําเสียว่า ในแผนพัฒนาเทศบาลกําหนดไว้ว่าเป็นงานที่มีความสําคัญเร่งด่วนอันดับต้น ๆ  ใช่ครับ  
ณ  เวลานี้เรื่องแม่น้ําวังก็คงไม่มีใครปฏิเสธปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาได้ ระบบนิเวศน์ของแม่น้ําวัง
ค่อนข้างจะถูกผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดจากเหตุภัยแล้งที่ผ่านมา  ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ  เหตุผล
ที่ผมไม่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560  ทั้ง ๆ ที่มีความตั้งใจอยากจะตั้งไว้ เพราะว่าขณะนี้บริษัทที่เราจ้าง
ศึกษาออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย เฟส 2 ยังส่งงานไม่เรียบร้อย ยังมีการแก้ไข เพราะสิ่งนี้ยังไม่ได้แก้ไข
และปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของการรับน้ําเสียของเมืองในเฟส 2 ทั้งหมด ทําให้ไม่สามารถตั้ง
งบประมาณในปี 2560 ได้  การแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียของเมืองทั้งหมดที่ลงไปสู่แม่น้ําวัง ซึ่งขณะนี้น้ํา
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เสียที่เราบําบัดได้ประมาณ 20 – 25%  ระหว่าง 75 - 80% เป็นน้ําเสียจากเมืองที่ลงสู่แม่น้ําวังทั้งหมด  
ทุกท่านคงจะติดตามข่าวคราวเมื่อปีที่ผ่านมาว่า ทั้งปลาตาย ทั้งจอกหูหนู  ทั้งผักตบชวา  ซึ่งระบาดไว
มาก เพราะระดับน้ํา 1. ความเน่าเหม็นยังไม่พอ  เมื่อระดับน้ําตื้น รากของวัชพืชดังกล่าวไปชนกับความ
เน่าเสียทําให้แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว  เอาออกเท่าไหร่ก็เกิดขึ้นมาอีก  ขณะนี้ผักตบชวาเหลืออยู่
ประมาณ 30%  สิ่งที่ตามมาคือ จอกหูหนูมาอีกแล้ว ไหลมาเต็ม ก็ต้องไปจัดการกับจอกหูหนูต่อ เราก็
ดําเนินการอย่างนี้ตลอด  ท่านสมาชิกสภาหลายท่านก็โทรศัพท์มาถามว่าเมื่อไหร่จะจัดการผักตบชวา
เสียที  เพราะทุกท่านก็ติดตามทางเฟสบุ๊ค  ทางไลน์  ทางสื่อต่าง ๆ ว่า น้ําวังเน่าเสีย  ผักตบชวาเต็ม  
ประกอบกับทางรัฐบาลก็รณรงค์ร่วมกันปราบผักตบชวาอย่างชัดเจน  บางจุดตรงที่ท่อน้ําเสียของเราลง 
บางคนก็ไม่เข้าใจว่า เรารักษาผักตบชวาตรงนี้เอาไว้ เราไม่ให้เอาออกเพราะผักตบชวาบางส่วนก็มี
ประโยชน์เหมือนกันในการซับน้ําเสีย  และกลิ่นด้วย เพราะน้ําเสียจากเมืองที่ผ่านมากลิ่นแรงมาก  ท่าน
ลองเดินผ่านแถวท่อขนาดใหญ่หลายจุดดูนะครับว่ากลิ่นแรงมาก  เพราะฉะนั้นผักตบชวาก็ช่วยได้ระดับ
หนึ่ง  แต่บางจุดชาวบ้านไม่เอา  เราก็เอาออกให้ครับ  เพราะฉะนั้นความเร่งด่วนของระบบบําบัดน้ําเสีย
ก็คงหลังจากที่ผลการศึกษาออกแบบเสร็จเรียบร้อยและอยูใ่นเกณฑ์ที่เราจะพิจารณาร่วมกันได้ว่า จะใช้
งบประมาณจากส่วนไหน  จะทําอะไรก่อนหลัง อะไรที่เป็นประโยชน์  อะไรที่ควรจะชะลอไว้ ก็คงจะ
นําเสนอต่อสภาแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เอกสารสมบูรณ์แบบทั้งหมดแล้ว และคิดว่าสิ่งดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ตามแผนพัฒนาเทศบาลอันดับต้น ๆ ต่อไป  ก็ต้องขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะ  ทุกปัญหา ทุก
ข้อแนะนําที่สมาชิกสภาทุกท่านเป็นห่วงเป็นใยและให้คําแนะนํา  บางครั้งทีมผู้บริหารของผมทั้งหมด 
บางเรื่องก็ยังไม่มีความรอบรู้ไปเสียทั้งหมด  ก็อาศัยท่านสมาชิกสภาที่ให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงเรื่องการ
ติดตามโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะในปีนี้งบประมาณปี 2559 ที่ท่านตั้งข้อสังเกตไว้ว่ายังไม่ได้ดําเนินการ   
หรืออยู่ระหว่างดําเนินการ อย่างไร และเมื่อสู่ภาคปฏิบัติแล้วงบประมาณปี 2560 ก็จะเข้ามาอีก  ถ้ายิ่ง
เป็นอย่างนี้ท่านจะปล่อยให้ทีมผู้บริหารของผมติดตามอยู่ฝ่ายเดียว ก็คงจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นัก 
เพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่ต้องทําโครงการเปลี่ยนบ้านเมืองให้ดีขึ้น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้อง
ประชาชนที่จ่ายภาษีให้กับแต่ละโครงการให้สมบูรณ์ที่สุด ก็ขอฝากให้สมาชิกสภาช่วยกันเป็นหูเป็นตา
ติดตาม  มีอะไรเสนอแนะ  หรือมีอะไรที่จะบอกกล่าว  มีอะไรที่จะตักเตือนทีมบริหาร  ผมก็น้อมรับ
ทุกอย่าง เหตุผลอย่างเดียวเท่านั้นว่า เราจะทําอย่างไรให้โครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นนี้ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวลําปางทั้งหมดทั้งมวล  ขอบคุณมากครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่  เชิญ  นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
ที่เคารพ  กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้สภาเราก็ได้มี
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โอกาสพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหน้าที่สําคัญอย่าง
หนึ่ง  ปีนี้เราก็มาพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 ที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอ
ต่อสภา  ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการที่มีอยู่ 2 ส่วนคือ สถานธนานุบาลเทศบาลนคร
ลําปาง และสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง  ผมจะขอพูดในประเด็นสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลนครลําปางครับ  สถานีขนส่งวันนี้เป็นภารกิจที่ทางเทศบาลของเราได้รับการถ่ายโอนมา ผมดู
จากร่างงบประมาณรายจ่ายได้ตั้งไว้ประมาณสามล้านบาทเศษ ซึ่งจริง ๆ แล้วภารกิจในการบริหาร
จัดการตรงนี้ ผมคิดว่ามีอยู่ไม่น้อยเช่นกันที่เราไม่อาจจะก้าวล่วง หลงลืมหรือมองข้ามไป ผมจะพูดใน
ภาพรวมครับท่านประธาน  ประเด็นแรก สถานีขนส่งผู้โดยสารตามภารกิจจริง ๆ แล้วมีอยู่หลายด้าน 
ทั้งนี้ ในแต่ละด้านที่ได้โอนมา ผมจะไม่พูดถึง  แต่ผมจะนําเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้ เรียนต่อท่านประธาน
ผ่านไปยังฝ่ายบริหารก็คือ เรื่องการดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย เรื่องความปลอดภัย  ผมดูใน
หลักการของร่างในหมวดค่าตอบแทน ที่ตั้งไว้เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
โดยเฉพาะเรื่องดูแลความปลอดภัยตรงนี้ ผมอยากให้ข้อสังเกตว่า จุดนี้ในเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่ง
สําคัญ ผมเห็นเทศบาลแห่งนี้ก็พยายามจะแกไ้ขปรับปรุงมาตลอดในเรื่องทีวีวงจรปิดก็ดี  แต่สิ่งหนึ่งที่ผม
เห็นว่ายังจะต้องแก้ไขปรับปรุง  โดยใช้บุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้รักษาความปลอดภัย  ผมดูที่ เราตั้ง
งบประมาณไว้ เรายังใช้ทหารใช้ตํารวจอยู่  ตรงนี้ผมให้ข้อสังเกตไว้ประการหนึ่งคือว่า การดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยที่สถานีขนส่งตามที่ผมสังเกตดู การเดินดูแลตรวจตราตรงนี้ค่อนข้างจะน้อย  ฉะนั้น
วิธีการที่ทางฝ่ายบริหารจะไปคิดปรับปรุงว่าเราจะใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากจุดไหน  ผมขอ
ฝากให้ทางฝ่ายบริหารไว้เป็นการบ้านไปคิดนะครับ  ผมไม่ก้าวล่วงว่าท่านจะต้องไปจัดจ้างหรือทําอะไร  
อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสถานที่ของสถานีขนส่ง  โดยเฉพาะจุดจอดรถ  ทั้ง
รถโดยสารสาธารณะก็ดี  ทั้งยานพาหนะของประชาชนที่มาติดต่อสถานีขนส่งก็ดี  ทุกวันนี้ยังไม่มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่มีความชัดเจน  ตรงนี้ผมก็อยากฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่าให้ไป
พิจารณาทบทวน  เพราะสถานีขนส่งมีทั้งรถยนตโ์ดยสารขนาดเล็ก  รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่  รถยนต์
โดยสารระหว่างจังหวัด  รถยนต์โดยสารในท้องถิ่นที่เข้าออกอยู่เป็นระยะที่มาให้บริการแก่ประชาชน
ผู้ใช้บริการในการเดินทาง  ตรงนี้ผมขอฝากไว้เพราะเป็นภารกิจที่เราได้รับถ่ายโอนมา และเราก็ต้องตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีเอาไว้ในร่างเทศบัญญัติของเราไว้เช่นกัน  ในเรื่องของตัวเลขงบประมาณ 
เรื่องอะไรตรงนี้ ผมจะไม่ลงลึกในรายละเอียด แต่อยากพูดในภาพรวม 2 – 3 ประเด็นดังที่ผมได้กราบ
เรียนข้างต้น  โดยเฉพาะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ เมื่อสักครู่ผมน่ังฟังท่านนายกฯ พูดเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ท่านมีมุมมอง มีบริบทที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว ผมก็คิดไปถึงที่สถานี
ขนส่งผู้โดยสารเหมือนกัน  ทุกวันนี้ไม่ได้มีเฉพาะคนไทย เรามีทั้งชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการตรงนี้  
ดังนั้นเรื่องการประชาสัมพันธ์  เรื่องเวลาการเดินรถ ผมก็อยากให้คํานึงถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
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เข้ามาใช้บริการได้ทราบ และได้รับข้อมูล ได้เข้าใจถึงการเดินทาง หรือการให้บริการของรถยนต์โดยสาร  
การประชาสัมพันธ์เรื่องราคาค่าโดยสาร  จุดจอดรถที่จะสามารถเดินทางเช่ือมโยงต่อไป ตรงนี้ผมก็
อยากจะฝากเอาไว้เป็นหลักการกว้าง ๆ ครับ  ขอบคุณครับท่านประธาน 

 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย

อีกหรือไม่  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะปิดอภิปราย และจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอ
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วาระที่ 1) สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น  

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านประธานขอมติในญัตติฯ 

นี้ วาระที่ 1  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการในวาระที่ 1 ยกมือสูง ๆ นะครับ ผมจะได้นับ 
เห็นชอบ 22 เสียงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ
รับหลักการ (ในวาระที่ 1) โปรดยกมือขึ้น   ไม่มีนะครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
งดออกเสียงจํานวน  2  คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วาระที่ 1) จํานวน  22 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียงจํานวน 2  คน 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน

วาระที่ 1 แล้ว ผมจะขอนําเรียนปรึกษากับสมาชิกสภาฯ ในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
และกําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติ โดยจะให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงถึงขั้นตอนและ
ระเบียบการประชุมฯ เชิญท่านเลขานุการสภาฯ 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ และ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางแห่งนี้ได้ลงมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2560 ในวาระที่ 1 ไปแล้ว  ขั้นตอนต่อไปที่สภาแห่งนี้จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ผมขอเรียนว่า ญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายฯ นั้น จะพิจารณาสาม
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วาระรวดไม่ได้  และในการพิจารณาในวาระที่สอง   ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น และให้
ประธานสภาท้องถิ่นให้ที่ประชุมกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ด้วย ทั ้งนี ้เป็นไปตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ  จากหลักการที่ผมได้นําเรียนต่อที่ประชุมไปเมื่อสักครู่  นับจากนี้
ที่ประชุมจะต้องร่วมกันเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2560 ว่าที่ประชุมแห่งนี้จะเลือกกรรมการกี่คน ระหว่าง 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน น่ันเป็นประเด็นแรก  
เมื่อท่านกําหนดว่าท่านจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติกี่คนระหว่าง 3 ถึง 7 คนแล้ว ลําดับต่อไป
ที่ประชุมแห่งนี้ก็จะต้องดําเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติตามจํานวนซึ่งที่ประชุมแห่งนี้
กําหนด  โดยเลือกเป็นรายคนทีละคนจนครบตามที่ที่ประชุมกําหนด  ถัดจากนั้นที่ประชุมแห่งนี้
จะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ โดยต้องกําหนดระยะเวลา
ไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภามีมติรับหลักการ  และอีกประเด็นหนึ่ง  ที่ประชุมแห่งนี้ต้อง
กําหนดระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติไว้ด้วยเพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ได้ดําเนินการพิจารณาคําแปรที่สมาชิกก็ดี ทางผู้บริหารก็ดีเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
ฉะนั้นก็มีอยู่ 3 – 4 ประเด็นที่ได้นําเรียนให้ทราบ  ถ้าที่ประชุมแห่งนี้ไม่สงสัยในการดําเนินการใน
ส่วนนี ้ ผมก็จะได้นําเรียนต่อประธานที ่ประชุมได้นําปรึกษาต่อสภาแห่งนี ้เพื ่อดําเนินการใน
กระบวนการในส่วนนี้ให้เสร็จสิ้นต่อไป  ขอบคุณครับ 

   นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ  

ได้ ช้ีแจงให้สมาชิกฯ ได้รับทราบเมื่อสักครู่  ลําดับแรก  ผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ว่ามีจํานวนกี่คน  เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์   บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  

จํานวน 5 คน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 
เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 5 คน  ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ  จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  จํานวน 5 คน 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ
รายช่ือสมาชิกสภาฯ ที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  โดยผมจะให้มีการเสนอช่ือและขอมติในที่ประชุมฯ พิจารณาเป็นราย ๆ 
หรือเป็นคน ๆ ไป  เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  เสนอคนที่ 1 ครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม  จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอ 

นายสันติ  เขียวอุไร  ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  คนท่ี 1  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   มีผู้เสนอ นายสันติ  เขียวอุไร 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1  ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
เสนอท่านอื่นหรือไม่  ไม่มีนะครับ   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายสันติ  เขียวอุไร ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คนท่ี 1 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ

ชื่อบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 คนท่ี 2  เชิญ  พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 

พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอ นายประชัญ  บุญสูง 

ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560  คนท่ี 2 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีผู้เสนอ นายประชัญ  บุญสูง  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2  ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
เสนอท่านอื่นหรือไม่  ไม่มีนะครับ  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  นายประชัญ  บุญสูง  ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 คนท่ี 2 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อ
บุคคลที่จะทําหน้าที่ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  คนท่ี 3  เชิญ  นายจรูญ  เติงจันต๊ะ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม  นายจรูญ  เติงจันต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ 

นางสุดารัตน์  บุญมี  ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  คนท่ี 3 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีผู้เสนอ นางสุดารัตน์  บุญมี  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 3 ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
เสนอท่านอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  นางสุดารัตน์  บุญมี  ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คนท่ี 3 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อ
บุคคลที่จะทําหน้าที่ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  คนท่ี 4  เชิญ นายสมัย  เมฆนคร 

นายสมัย  เมฆนคร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
เพื่อนสมาชิกสภาฯ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  กระผม นายสมัย  เมฆนคร  สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ลําปาง  ขอเสนอ  นายเกษม  ปัญญาทอง ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  คนท่ี 4  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีผู้เสนอ นายเกษม ปัญญาทอง 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 4  ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
เสนอท่านอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  นายเกษม  ปัญญาทอง   ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  คนท่ี 4 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อ

บุคคลที่จะทําหน้าที่ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 คนท่ี 5  เชิญ  นายสุบิน  ชุ่มตา 
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นายสุบิน  ชุ่มตา  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายสุบิน  ชุ่มตา  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอ  นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ 
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560  คนท่ี 5 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีผู้เสนอ นายณัฐธนวัฒน์  

ปัญญาพันธ์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5  ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดเสนอท่านอื่นหรือไม่  ไม่มีนะครับ  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ ทําหน้าที่เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 คนท่ี 5 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้เลือก

สมาชิกสภาฯ ทําหน้าที ่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  จํานวน  5  ท่าน  คือ 

 1. นายสันติ  เขียวอุไร    2. นายประชัญ  บุญสูง 
3. นางสุดารัตน์  บุญมี    4. นายเกษม  ปัญญาทอง 
5. นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์    

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งสมาชิกสภาฯ จํานวน 5 ท่าน ทําหน้าที่เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ได้แก่ 

1. นายสันติ  เขียวอุไร    2. นายประชัญ  บุญสูง 
3. นางสุดารัตน์  บุญมี    4. นายเกษม  ปัญญาทอง 
5. นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์    

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปผมขอท่านสมาชิกฯ ได้เสนอ

ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ  เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอให้มีระยะเวลา

เสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 3 วัน  คือ ตั้งแต่วันท่ี 25, 26, 27 สิงหาคม  
2559  เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ  ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ฝ่ายกิจการสภา ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  
เสนอให้มีระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จํานวน  3  วัน  คือ  ตั้งแต่วันที่ 
25, 26, 27  สิงหาคม  2559  เวลา  8.30 – 16.30 น.  ณ  ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
ฝ่ายกิจการสภา  ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่  ไม่มีนะครับ  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร

ญัตติฯ  จํานวน  3  วัน  คือ  ตั้งแต่วันท่ี  25, 26, 27  สิงหาคม  2559  เวลา  8.30 – 16.30 น. 

ณ  ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ฝ่ายกิจการสภา   

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปให้เสนอระยะเวลาการ
พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เชิญ  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  กระผม  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอเสนอระยะเวลา

ในการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จํานวน  2  วัน  คือ วันท่ี  29-30  สิงหาคม 2559  
ณ  ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ฝ่ายกิจการสภา 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 
เสนอระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จํานวน 2 วัน  คือ วันที่ 29 - 30 
สิงหาคม  2559  ณ  ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ฝ่ายกิจการสภา ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรอง
ถูกต้องนะครับ  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ไม่มีนะครับ  

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแปร

ญัตติฯ  มีจํานวน  2  วัน  คือ  วันท่ี  29 - 30  สิงหาคม  2559  ณ  ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนคร

ลําปาง  ฝ่ายกิจการสภา 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวาระที่ 1 เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อย  ต่อไปจะ
ดําเนินการให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ จากนั้นจะได้นัด
ประชุมสภาฯ พิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3 ต่อไปนะครับ 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เร่ืองอื่นๆ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 
จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ฝากไปยังทางฝ่ายบริหาร
นะครับ  พอดีผมเห็นเกิดปรากฎการณ์ที่มีป้ายต่อต้านคัดค้านทางยกระดับบริเวณสี่แยกดอนปาน  ซึ่ง
ต้นเรื่องก็มาจากบริษัทที่ปรึกษาของสํานักงานบริหารกิจการรถไฟรางคู่ที่เขาเสนอแผนในการแก้ปัญหา
จุดตัดระหว่างทางรถไฟกับถนนที่ตัดกัน  ซึ่งผมก็ไปใช้บริการร้านอาหารย่านนั้นบ่อย ๆ ก็ได้รับฟังปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับเขา  ปัญหาอย่างหนึ่งที่เขาช้ีแจงฝากมาก็คือ  เขาไม่ได้รับการประสานจากทีมที่ปรึกษาที่เข้า
มาจัดทําการรับฟังความคิดเห็น  เขาก็ฝากถามมายังฝ่ายบริหารว่า ได้รับการติดต่อประสานงาน ได้รับ
การเชิญให้เข้าร่วมในการพิจารณาการรับฟังข้อมูล  การแสดงความคิดเห็น และการลงมติที่จะเห็นด้วย
กับทางยกระดับหรือไม่  เพราะพี่น้องประชาชนที่จะได้รับผลกระทบตรงนั้นเขาไม่ได้รับการติดต่อ หรือ
ได้รับการช้ีแจงใด ๆ จากทางฝ่ายบริหาร หรือจากทางสมาชิกสภา  เท่าที่ผมศึกษาจากระเบียบเขาก็ระบุ
ว่า สมาชิกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสเต็กโฮเดอร์ที่จะเข้าไปร่วมตรงนั้น หนึ่งในผู้ที่จะต้องเข้าร่วมก็
คือ ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่  ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่มีคําตอบให้กับพี่น้องประชาชนว่า ทางเทศบาลนคร
ลําปางซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ได้รับการประสานงานหรือไม่  ก็อยากจะขออนุญาตท่านประธานฝากเรียน
ถามไปยังฝ่ายบริหารว่าได้รับการประสานจากคณะผู้จัดการประชุมแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับ  
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติ กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ต้องขอขอบคุณนะครับ
ที่ให้ความสนใจ  ผมก็ติดตามในเรื่องทางยกระดับบริเวณแยกดอนปานอยู่เหมือนกัน  ถ้าตอบด้วยเหตุ
ด้วยผลของบริษัทศึกษา ผมคงตอบให้กับทุกท่านไม่ได้ เพราะทางบริษัทศึกษาได้เปิดรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในส่วนงานของเทศบาลนครลําปางเราก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับพี่น้องประชาชน
ทั่วไป  ก็ไปรับฟังเหมือนกัน แต่ผลการศึกษาจะออกมาในทิศทางไหน เราก็ไม่มีสิทธิที่ล่วงเข้าไปในเหตุ
และผลตรงนี้ได้  ถ้าถามผมโดยส่วนตัวว่า ผมเห็นด้วยหรือไม่  ผมก็ตอบว่า ผมไม่เห็นด้วย จริง ๆ 
โครงการดังกล่าวพูดกันมานานมาก  ก็ยังมีปัญหาอยู่  แต่ ณ ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทซึ่งรับฟังความ
คิดเห็นศึกษาออกแบบ  ผลการศึกษาเป็นอย่างไรก็ต้องเอามาทําประชามติกับพี่น้องชาวบ้านอีกครั้งหนึ่ง  
วันนั้นก็มีพี่น้องประชาชนไปรับฟังเหมือนกับผมไปรับฟัง แต่ผลออกมาดีหรือไม่ดี  ได้หรือไม่ได้ ทํา
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หรือไม่ทํา  ก็อยู่ที่บริษัทที่ได้รับการว่าจ้างศึกษา  และท้ายสุดก็ต้องมาทําประชามติว่า เรื่องดังกล่าว 
คนลําปางจะเอาอย่างไร ผมก็ได้รับทราบเหมือนกับพี่น้องสบตุ๋ยได้รับทราบขณะนี้ เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ 

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี  วันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่าน
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  การประชุมวันนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ในนามของสภาเทศบาลผม
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  ผมขอปิดการประชุม 

 

เลิกประชุม  เวลา  12.15 น. 
 

(ลงช่ือ) ....................................................................... 
(นายจาตุรงค์  พรหมศร) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

(ลงช่ือ)..................................................................... 
(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

 
 

หมายเหตุ   ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลําปาง  
ประจําปี 2559  วันที่  24  มิถุนายน 2559  ในการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจําปี 2559  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2559 


