รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๖
วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
------------------------รายนามผู้มาประชุม
๑.นายประสิทธิ์
๒.จ่าสิบเอกสมบูรณ์
๓.นายจาตุรงค์
4.นายแพทย์วัฒนา
5.นายณัฐธนวัฒน์
6.นายสมหมาย
7.นายสุบิน
8.นายนวพัฒน์
9.นายพิทักษ์
10.นางสาวอมลยา
11.นายสันติ
12.นายนพดล
13.นายจรูญ
14.นางสุดารัตน์
15.นายสมบูรณ์
16.นายวิบูลย์
17.นายสมัย
18.นายกิตติ
19.ร้อยเอกศักดิ์ชัย
20.พันตรีวิชานนท์
21.นายณัฐกิตติ์
22.นายเกษม
23.นายบริบูรณ์
24.นายประชัญ

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

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

-๒รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายกิตติภูมิ
๒.นายชัยศรี
๓.นางนพวรรณ
4.นายสุวรรณ
5.นางจันทร์สม
6.นางชนูสี
7.นายสุคนธ์
8.นายอภิชัย
9.นายเฉลิม
๑0.นางสาวภารดี
๑1.นายพีระยศ
๑2.นางสาวอุษา
๑3.นางดวงจันทร์
๑4.นางวรรณศรี
๑5.นายพงศ์กร
๑6.นายสุนทร
๑7.นายสวัสดิ์
18.นายสุเทพ
19.นางสุพัตรา
20.นายมนัส
21.ส.ต.ต.หญิง ฐิติรัตน์
22.นายบรรยง
23.นางสาวพัฒนี
24.ส.ต.ท.สวาท
25.นางรุ่งทิพย์
26.นายวัชระ
๒7.นางเบญจวรรณ
๒8.นางพัชนิดา
29.นางพิมพ์ใจ

นามวงค์
สัชฌะไชย
ธนะสุวัตถิ์
นครังกุล
เสียงดี
อินดาวงศ์
อินเตชะ
สัชฌะไชย
แก้วกระจ่าง
เสลานนท์
วิรัตน์เกษ
สมคิด
ทองกระสัน
อินทราชา
รัตนประเวศน์
จวงพลงาม
แก้วกระจ่าง
บุญมายอง
จันทร์ศรี
ใหม่คํา
คุณชมภู
เอื้อนจิตร์
เมืองใจมา
จําปาอูป
กุลโมรานนท์
วงค์มณี
จินตนพงค์พันธุ์
สุวรรณจักร
บุญมั่น
ฯลฯ

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการส่วนการโยธา
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
(แทน)ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

-๓เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ท่ า นทั้ ง หลายที่ เ คารพ
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ ๓ ครั้ งที่ ๑ ประจําปีพุ ทธศักราช
๒๕๕๖ บั ด นี้ ส มาชิ ก ได้ เ ข้ า ประชุ ม ครบองค์ ป ระชุ ม ประกอบกั บ ทางฝ่ า ยบริ ห าร หั ว หน้ า ส่ ว นการงาน
ของเทศบาลนครลําปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้นําชุมชนและประชาชนที่สนใจ
เข้ารับฟั งการประชุมในวั นนี้ และได้เวลาตามกํา หนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑๓.๓๐ น. ในการนี้กระผม
นายจาตุ ร งค์ พ รหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอเรี ย นเชิ ญ นายประสิ ท ธิ์ หรรษ์ หิ รั ญ
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้สภาเทศบาลนครลําปาง
ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศ
เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
นายจาตุร งค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรี ยนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร
เลขานุการสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ก่ อ นที่ ท่ า นประธานในที่ ป ระชุ ม จะได้ ดํ าเนิ น การประชุม ตามระเบี ย บ
วาระที่ ๑ ของการประชุมสภาในวันนี้ กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง และหนังสือเทศบาล
นครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๖
............................................................
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕6
และ
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕7 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕6 ได้กําหนดสมัยประชุม
สามั ญ สมั ย ที่ 3 ประจํ าปี ๒๕๕6 มี กํ าหนด ๓๐ วั น เริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑-30 สิ ง หาคม พ.ศ.๒๕๕6
ดังความแจ้งแล้วนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕6 มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๕6
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

-๔ประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ
(นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
และหนังสือ
ที่ ลป ๕๒๐๐๑/๔๔๙๑

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลป ๕๒๑๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้
ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/๖๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕6
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี
๒๕๕6 ในวั น พุ ธ ที่ ๑๔ สิ ง หาคม ๒๕๕6 เวลา ๑3.๓๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง
และส่งกระทู้ถาม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดั งกล่ าว เป็น ไปด้ว ยความเรียบร้ อย ข้าพเจ้า นายกิตติ ภูมิ นามวงค์ ตํา แหน่ ง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสํานักและกองเป็นผู้อภิปราย
ชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. นายชัยศรี สัชฌะไชย
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
๒. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
๓. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
๔. นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ในการ
ประชุมครั้งนี้ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอต้ อนรั บท่า นรองผู้ว่ าราชการจั งหวั ดลําปาง นายสุ วรรณ กล่ าวสุ นทร แขกผู้มี เกี ยรติ สื่อ มวลชน และ
คณะกรรมการชุมชน ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในวันนี้ ในนามของสภา
เทศบาลนครลําปางขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีย่งิ
ที่ประชุม
รับทราบ

-๕๑.๑ เรื่อง ส่งแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) เทศบาลนครลําปาง
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑
เรื่อง ส่งแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) เทศบาลนครลําปาง
ที่ ลป 52002/3837

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลป 52100
12 กรกฎาคม 2556
เรื่อง ส่งแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) เทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลนครลําปาง จํานวน 1 เล่ม
ตามที่เทศบาลนครลําปาง ได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลนครลําปาง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนา
ที่ อ นุ มั ติ แ ล้ ว และนํ า ไปปฏิ บั ติ รวมทั้ ง แจ้ ง สภาท้ อ งถิ่ น คณะกรรมการบริ ห ารงานจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ดังนั้น เทศบาลนครลําปาง จึงขอส่งแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลนครลําปาง
เพื่อให้ท่านได้โปรดแจ้งให้สภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
สุวรรณ นครังกุล
(นายสุวรรณ นครังกุล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบตั ิราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ประชุม
รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๖
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

-๖หน้าที่ ๒๙ บรรทัดที่ ๑๔ ข้อความว่า “แต่ผมมาดูแลระยะเวลาที่ท่านทํางานมาสองเดือน” ขอแก้ไขเป็น
“แต่ผมมาดูระยะเวลาที่ท่านทํางานมาสองเดือน” ตัดคําว่า “แล” ออกครับ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข
อีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ กระผม นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ชสุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอแก้ ไ ขรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๕๖ หน้าที่ ๘๓ บรรทัดที่ ๙ ข้อความว่า “ที่สําคัญที่ผมเรียนไปว่า สรพ. คืออะไร” ขอแก้ไข
เป็น “ที่สําคัญที่ผมเรียนไปว่า สพร. คืออะไร” ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมี สมาชิ กฯ ท่านใดขอแก้ไ ข
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไข และขอมติรับรอง
รายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ ๒ ครั้ง ที่ ๑ ประจํ า ปี ๒๕๕๖
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองและให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามที่
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแก้ไข ดังนี้
- หน้ า ที่ ๒๙ บรรทั ด ที่ ๑๔ ข้ อ ความว่ า “แต่ ผ มมาดู แ ลระยะเวลาที่ ท่ า นทํ า งานมาสองเดื อ น”
ขอแก้ไขเป็น “แต่ผมมาดูระยะเวลาที่ท่านทํางานมาสองเดือน”
- หน้า ที่ ๘๓ บรรทั ด ที่ ๙ ข้ อความว่า “ที่ สํา คั ญที่ ผ มเรีย นไปว่า สรพ. คือ อะไร” ขอแก้ ไ ขเป็ น
“ที่สําคัญที่ผมเรียนไปว่า สพร. คืออะไร”

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
3.1 เรื่อง การแก้ปัญหาความชํารุดบกพร่องของอาคารและการบริหารพื้นที่เช่าของ
ตลาดหลักเมือง (โดย...นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง)
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
ข้อ 3.1 เรื่อง การแก้ปัญ หาความชํารุดบกพร่องของอาคารและการบริหารพื้ นที่เช่าของตลาดหลักเมือ ง
เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีนครลําปาง

-๗กระทู้ถาม
กิจการสภาเทศบาลนครลําปาง
1 สิงหาคม 2556
เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทู้ถาม นายกเทศมนตรี
นครลําปาง เรื่อง การแก้ไขปัญหาความชํารุดบกพร่องของอาคารและการบริหารพื้นที่เช่าของตลาดหลักเมือง
ตลาดหลักเมืองก่อสร้ างด้วยงบประมาณกว่ า 80 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิ ดใช้อาคาร
เมื่อราวปลายปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา หลังจากเปิดใช้อาคารได้ไม่นาน ได้ปรากฏปัญหามากมาย สามารถ
จําแนกได้ 2 ด้าน คือ
1. ปัญหาด้านการใช้อาคาร
1.1 ท่อน้ําฝนอุดตันไม่ระบาย รั่วลงสู่พื้นที่เช่าของแม่ค้า
1.2 รางระบายน้ําและบ่อพักที่ชั้นจอดรถใต้ดินใช้งานไม่ไ ด้ สกปรก น้ําท่ว มขัง ส่งกลิ่นเหม็ น
เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เป็นภาพที่ไม่น่าดู
1.3 ท่อน้ําทิ้งพื้นชั้นที่ 1 โซนอาหารตามสั่ง รั่วลงสู่พื้นชั้นจอดรถใต้ดิน
2. ปัญหาด้านการบริหารจัดการพื้นที่เช่า จากการสังเกต พบว่าพื้นที่เช่าภายในอาคารมีห้องว่างและ
แผงว่างมากพอสมควร ทําให้ประเภทสินค้าไม่หลากหลายและไม่จูงใจต่อการเลือกซื้อ แต่กลับมี
แม่ ค้า นํา สิ นค้า ไปวางขายบนทางเดิ น หรื อนอกเขตที่ กํ าหนดไว้ ทํ าให้ ต ลาดดู ไ ม่เป็ น ระเบี ย บ
ส่วนพื้นที่ว่างดังกล่าว หากปล่อยไว้นานจะทําให้เทศบาลขาดรายได้
จากปัญหา 2 ประการ หากไม่แก้ไขอาจทําให้ตลาดร้างทั้งคนซื้อและคนขายไปเรื่อยๆ จนนําไปสู่
สภาพตลาดที่ล้มเหลว ดังนั้น จึงขอตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีนครลําปางว่า ท่านมีแนวทางการแก้ไขปัญหา
2 ประการนี้อย่างไร และจะลงมือดําเนินการได้เมื่อใด
จึงขอตั้งกระทู้ถามนี้มาเพื่อได้โปรดดําเนินการให้ต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
สมบูรณ์ คุรุภากรณ์
(นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
หมายเหตุ เนื่องจากข้าพเจ้าจะนําเสนอปัญหาด้วยภาพถ่ายประกอบ ขอให้ท่านโปรดจัดเตรียมจอภาพและ
อุปกรณ์ให้ด้วย
ท่านประธานครับ กระผมขอเสนอปัญหาด้วยภาพถ่ายครับ ตามภาพนี้เป็นปัญหาที่ได้กล่าวไปแล้ว
ในข้อที่ 1.1 คือท่อน้ําฝนที่อุดตันบนหลังคานะครับ เมื่อเวลามีฝนตกหนักน้ําก็จะไหลหยดลงมาข้างล่าง ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่พ่อค้าแม่ค้าขายของกัน ทําให้เกิดความเดือดร้อนนะครับ ภาพต่อไปคือพื้นที่ของโซนขายอาหารตามสั่ง
ในข้อที่ 1.3 นะครับ ที่ไหลมาจากท่อน้ําทิ้งโซนนี้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้น้ํามากในการล้างอาหาร ล้างถ้วย ล้างชาม
ต่อไปเป็นภาพในโซนขายเนื้อหมูนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีนํา้ หยดลงมาตามท่อสีดําที่ใช้สําหรับรับน้ําจากการ

-๘ล้างถ้วย ล้างชาม ล้างอาหารต่างๆ รั่วลงมาสู่ชั้นใต้ดิน จะเห็นได้ว่ามีน้ําไหลลงมาสู่รางรับน้ําตามที่ลูกศรชี้อยู่
นะครับ โดยรางรับน้ําเหล่านี้ก็จะไหลลงสู่บ่อพักซึ่งมีความสกปรกอยู่มาก มีทั้งเศษไขมัน เศษขยะต่างๆ ที่ไหล
ลงมา ขออนุญาตสักครู่นะครับคอมฯ มีปัญหานิดหน่อยครับ ต่อไปเป็นภาพของท่อระบายน้ําทิ้งที่รับจากชั้น
ขายอาหารเมื่อสักครู่นี้นะครับ จะเห็นว่ามีท่อวิ่งที่ยาวๆ นี้ ซึ่งการที่มีท่อยาวขนาดนี้น่าจะทําให้เกิดการอุดตัน
ได้ง่ายนะครับเพราะว่าความลาดมันมีน้อยนะครับ ภาพต่อไปเป็นภาพปลายท่อซึ่งเป็นท่อสําหรับรับน้ําของ
พื้ น ตลาดของทั้ ง อาคารเลยนะครั บ ซึ่ ง จะไหลลงสู่ บ่ อ ดั กไขมั น ที่ อ ยู่ ซ อยด้ า นหลั ง ของธนาคารออมสิ น
ภาพต่อไปเป็นภาพห้องว่างที่ผมได้ไปพบเห็นมา คือมีการนําของออกมาวางนอกพื้นที่ทําให้ดูเกะกะนะครับ
และยังมีแผงเช่าว่างอยู่ ภาพต่อไปเป็นภาพที่มีแม่ค้านําของมาขายนอกพื้นที่ บนทางเท้า หรือบนบันไดก็มี
นะครับ ดูไม่เป็นระเบียบเลยนะครับ ภาพต่อไปเป็นปัญหาที่ผมพบภายหลังจากที่ได้ตั้งกระทู้ถามไปแล้ว
เป็นภาพฝ้าระแนงที่อยู่รอบหลังคาภายนอกนะครับ ภาพถ่ายอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ จะเห็นว่ามีร้อยร้าว
ที่หลุดออกจากกัน ซึ่งเกรงว่าสักวันอาจจะตกหล่นลงมาโดนผู้ที่มาใช้บริการตลาดข้างล่างนะครับ ขอนําเรียน
ฝ่ายบริหารให้เข้าไปแก้ไขด้วยนะครับ ภาพต่อไปเป็นส่วนของพื้นที่มีปัญหาน้ําไหลเข้าไปในอาคารและสีน้ําตาล
คือพื้นทางเดินภายนอก และสีขาวคือพื้นภายในตลาดซึ่งระดับมันเท่ากันน้ําจึงไหลเข้ามา ภาพต่อไปคือพัดลม
ระบายอากาศที่เสียอยู่นะครับซึ่งทราบจากแม่ค้าว่านานแล้วที่ไม่ได้มาซ่อมนะครับ ภาพต่อไปเป็นชั้นใต้ดิน
นะครับผมก็ไม่ทราบว่าผู้ใดไปทําเป็นห้องเก็บของ และทางฝ่ายบริหารทราบเรื่องหรือไม่ ผมขอจบการนําเสนอ
ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมก็ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาฯ ที่ให้ความสนใจในเนื่องของตลาดหลักเมืองซึ่งเป็นตลาดที่หมายหมั้นปั้นมือว่าจะเป็นตลาดที่เป็น
แหล่งเศรษฐกิจใหม่ของเทศบาลนครลําปางของเรา แต่แล้วหลังจากที่เปิดใช้ก็ยังไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจเอาไว้
ที่ยังไม่กลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจใหม่ และยังมีปัญหาตามมามากมายตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตั้งกระทู้ถาม
ในเรื่องแต่ละเรื่องที่ท่านได้สอบมายังผู้บริหารนะครับ ผมขออนุญาต ส่วนประการที่หนึ่ง บางเรื่องบางประเด็น
ที่ท่านได้ตั้งกระทู้ถามด้วยลายลักษณ์อักษรพร้อมภาพที่ได้นําเสนอ ไปดําเนินการแก้ไข และอีกเรื่องหนึ่งคือ
เรื่องที่เราจะดําเนินอย่างไรบ้างนั้น ผมขออธิบายและชี้แจงให้ท่านได้รับทราบว่ารับรู้พร้อมๆ กันดังนี้นะครับ
เรื่องที่ 1 ปั ญหาด้านอาคาร ในความเป็ นจริ งแล้ว เราจะแบ่งออกเป็น 3-4 ประเด็น ใหญ่ ๆ คื อ
(ประเด็นที่ 1) คือ เรื่องของความผิดพลาดที่เกิดจากผู้รับเหมาซึ่งเราเองก็ได้ทําหนังสือประสานงานไปยัง
ผู้ รั บ เหมาแล้ ว นะครั บ (ประเด็ น ที่ 2) คื อ ถึ ง เวลาแล้ ว ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง หลายที่ จ ะต้ อ งหั น กลั บ มาดู
ความผิดพลาดของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การใช้วัสดุต่างๆ (ประเด็นที่ 3) คือ ผู้มาใช้บริการ ไม่ว่า
จะเป็นผู้ประกอบการค้าการขาย หรือพี่น้องประชาชน และในส่วนของเรื่องอาคารนี้ ผมคงไม่ปฏิเสธท่าน
ที่ท่านได้ตั้งกระทู้ถามในแต่ละเรื่องในวันนี้ ก็ยอมรับในความเป็นจริง แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เช่น เรื่องท่อน้ําฝน
อุดตัน ไม่ระบายบ้าง รั่วลงสู่พื้นที่เช่าของแม่ค้าบ้าง ในเบื้องต้นมันเกิดจากน้ําฝนจากฝ้าเพดานตามที่ท่าน
ได้ เ สนอมา ขณะนี้ ผ มได้ ดํ า เนิ น การให้ ฝ่ า ยสถาปั ต ย์ ข องสํ า นั ก การช่ า งจั ด ทํ า แบบแปลน ประมาณการ
ในรายละเอียดค่าใช้จ่ายซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการในขณะนี้

-๙เรื่องที่ 2 เรื่องรางระบายน้ํา บ่อพักใต้ดิน ความสกปรก น้ําท่วมขัง มีกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะเชื้อ
ต่างๆ เหล่านี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไข ซึ่งผมทราบว่าเมื่ออาทิตย์ท่ีผ่านมาทางบริษัทผู้รับเหมา
ก็ได้ส่งช่างมาประสานงานกับทางเทศบาลแล้วว่าจะต้องดําเนินการในส่วนไหนก่อน-หลัง
เรื่องที่ 3 ความผิดพลาดของทางเทศบาล ทั้งในส่วนของการออกแบบก็ดี การใช้วัสดุก็ดี ขณะนี้เรา
ก็ได้สั่งการให้ตั้งคณะทํางานขึ้นมาหนึ่งชุด ซึ่งถึงเวลาแล้วที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงอะไรที่มันเกิดจาก
ความผิ ด พลาดเราก็ ต้ อ งยอมรั บ ว่ า มั น ผิ ดพลาดแล้ ว มาแก้ไ ขกั น นะครั บ ผมได้ เ ชิ ญ ทั้ ง กองสาธารณสุ ข ฯ
กองคลัง และสํานักการช่าง มาหารือกันให้ชัดเจนว่าสิ่งไหนที่มันเกิดจากความผิดพลาดและก่อให้เกิดปัญหา
ดังกล่าว หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและนําเสนอมาให้ผม และในส่วนของท่อน้ําทิ้งชั้น 1 โซนอาหารและ
ชั้นใต้ดินทั้งหลายนั้น เราได้แจ้งเบื้องต้นให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมแก้ไขแล้วนะครับ
เรื่องที่ 4 คือ อาคารพาณิชย์ให้เช่าจํานวน 20 ห้อง ตามภาพที่ท่านได้นําเสนอเมื่อสักครู่ เราได้เคย
เปิ ด ประมู ล ห้ อ งดั ง กล่ า วไปแล้ ว 4 ครั้ ง แต่ ไ ม่ มี ใ ครมาประมู ล แม้ แ ต่ ครั้ ง เดี ย ว แต่ มั น ก็ ไ ม่ สํ าคั ญ นะครั บ
ในส่วนหนึ่งก็มีการแจ้งยกเลิกสัญญาการเช่า บางส่วนที่เริ่มเข้ามาดําเนินการขายไปแล้วก็เริ่มที่จะออกไปหา
ทําเลที่ขายใหม่ ซึ่งก็อยู่ในการดําเนินการขอปรับเปลี่ยนกับทางจังหวัดเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดหาผลประโยชน์ ซึ่งจะนําเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ และในส่วนของแผงที่ว่างอยู่นั้นจริงๆ แล้ว
มีจํานวน 32 แผง ที่ยังไม่มีเจ้าของอยู่ ก็กําลังรอคณะกรรมการชุดดังกล่าวว่าจะดําเนินการไปในทิศทางไหนดี
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกฎเกณฑ์ดังกล่าวในเบื้องต้นเราจะทําอย่างไรที่จะให้ตลาดหลักเมืองเป็นตลาดที่พ่อค้าแม่ค้า
พึงพอใจด้วย ประกอบกับผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของเป็นที่นิยมด้วย ก็จะนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ตลาดหลั กเมืองต่อไป เพราะฉะนั้ นการแก้ ไขปัญหาดัง กล่ าวที่ ผมได้ก ล่าวมาข้ างต้นนี้ ก็คงจะเป็น เบื้อ งต้ น
ประกอบกับในงบประมาณฯ ปี 57 นี้ จะได้ดําเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงให้มันดีข้ึน และสิ่งที่สําคัญที่สุด
ก็ต้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผมในฐานะนายกเทศมนตรีผมก็อยากจะเห็นแหล่งเศรษฐกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น
ใจกลางเมื อ งเทศบาลนครลํ า ปางเช่ น เดี ยวกั บ ทุ ก ๆ คน เช่ นเดี ย วกั บ พี่ น้ อ งประชาชนเหมื อ นๆ กั น ฉะนั้ น
ด้วยความยินดีนะครับ ผู้รู้ทั้งหลาย ไม่ลําพังแต่เจ้าหน้าที่หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ถ้าใครมี
ข้ อ เสนอแนะทิ ศ ทางหรื อ แนวทางที่ เ ห็ น ว่ า ดี และสามารถนํ า มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นส่ ว นรวมได้ ในฐานะ
นายกเทศมนตรีนครลําปางขอน้อมรับคําแนะนําดังกล่าวเพื่อจะนํามาดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ จะมีอะไรเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง ฟัง ท่ านนายกฯ ชี้ แ จงมาก็ ข อชมเชย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่การออกมายอมรับข้อผิดพลาดทั้งที่เป็นฝ่ายของเทศบาลเองที่อาจจะออกแบบ
มาบกพร่องทําให้เกิดการใช้อาคารที่ไม่มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ ผมก็อยากจะขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับ
เรื่องการซ่อมแซมความชํารุดบกพร่อง ถ้าเราสามารถชี้จัดได้ว่าเป็นความบกพร่องที่เกิดจากการทํางานของ
ผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมาเดิม ผมอยากจะให้ทางเทศบาลต้องเร่งแจ้งให้มาซ่อมแซมนะครับ เพราะว่าสัญญาที่มีไว้
ต่อกันนั้นผมจะขออนุญาตอ่านข้อความตัวอย่างสัญญาสั้นๆ นะครับที่เทศบาลมีไว้เป็นมาตรฐานกับผู้รับจ้าง
ทุกรายนะครับว่า “เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หากมีเหตุชํารุดบกพร่อง

- ๑๐ หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายใน 2 ปีนับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชํารุดบกพร่อง
หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทําไว้ไม่เรียบร้อย
หรือทําไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ ผู้รับจ้างจะต้องรับทําการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า
โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทําการดังกล่าวภายในกําหนด
7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างให้ทําการแก้ไข หากพ้นเวลาที่กําหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ
ดําเนินการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทํางานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย” ซึ่งหมายความว่าถ้าเรา
แจ้งไปแล้วภายใน 7 วัน หรือกี่วันก็แล้วแต่ ก็ต้องไปดูในสัญญาฉบับนั้น ถ้าเขายังไม่มาทางเทศบาลสามารถ
ดํ า เนิ นการได้ เ ลย และทํ า เอกสารหลั ก ฐานตามระเบี ย บของเทศบาล และสามารถเอาเงิ น ของเขามาใช้
ในส่วนนี้ได้ เพราะว่าสัญญางานรับเหมาจะมีหลักประกันของธนาคารอยู่นะครับ ซึ่งผมก็ได้ทราบจากเจ้าหน้าที่
ว่ามีการแจ้งไปแล้วก็ยังดําเนินการเพียงบางเรื่องเท่านั้นเองที่เป็นผู้เช่าบางรายที่เดือดร้อนบางรายก็ซ่อมไปเอง
ก็มีนะครับ เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ผมได้ชี้ช่องชี้ประเด็นให้เทศบาลแล้ว ก็ขอให้นําข้อกําหนดในสัญญานี้ไป
ดํ า เนิ น การด้ ว ยนะครั บ ผมไม่ อ ยากให้ ล่ า ช้ า เพราะว่ า ผู้ เ ช่ า ก็ เ ดื อ ดร้ อ นมามากพอสมควรแล้ ว ก็ ข อให้
เร่งดําเนินการด้วยนะครับ ถ้าเรายังล่าช้าอยู่อีกเราอาจจะถูกทางพ่อค้าแม่ค้าหรือคนภายนอกมองว่าเรามี
ไมตรีอะไรกับทางผู้รับจ้างจนไม่กล้าแจ้งให้เขามาแก้ไขนะครับ และอาจจะเสื่อมเสียได้ ผมจึงขอเสนอแนะให้
ทางเทศบาลเร่งดําเนินการด้วยนะครับ ผมได้รับปัญหาจากแม่ค้าตั้งแต่เปิดใช้อาคารแรกๆ แล้วครับ ก็เพิ่งจะได้
มีโ อกาสได้ ตั้ง กระทู้ถ ามฝ่ า ยบริห าร ผมยิ น ดีแ ละดี ใจที่ มีวิ ธีก ารที่ จ ะแก้ ไขปัญหาแล้ วนะครั บ ก็ ขอให้ท่ า น
เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับ ขอบคุณมากครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (วาระที่ ๑)
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติเรื่อง
ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในวาระที่ ๑ ขอเชิญ
ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ

ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ าย ประจํา ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ฉบั บนี้ ม าเพื่อ โปรดนํ าเสนอต่อ ที่ป ระชุ มสภา
เทศบาลนครลําปางในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว
มาด้วยแล้ว
ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๑๑ ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
คําแถลงในร่างเทศบัญญัติ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาล
นครลําปางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบ
ถึ ง สถานการณ์ ค ลั ง ตลอดจนหลั ก การและแนวนโยบายการดํ า เนิ น งาน ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2557
ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประกอบด้วย
ก. ด้านรายรับ
ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เทศบาลได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิน้
504,125,020 บาท โดยจําแนกตามหมวดรายได้ ดังนี้
หมวดภาษีอากร
56,840,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
12,231,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
14,801,500
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
6,000,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
1,780,000
หมวดรายได้จากทุน
20,000
หมวดภาษีจัดสรร
223,800,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
188,652,520
ข. ด้านรายจ่าย
ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เทศบาลได้ประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น
504,120,000 บาท โดยจําแนกตามหมวดรายได้ ดังนี้
รายจ่ายงบกลาง
34,094,650
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
216,131,820
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ
167,109,030
หมวดค่าสาธารณูปโภค
11,708,500
หมวดรายจ่ายอื่น
1,860,000
หมวดเงินอุดหนุน
20,186,000
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
53,030,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- ๑๒ บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
----------------------หลักการ
ยอดรวม
541,328,420 บาท

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้
ประกอบด้วย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
ด้านบริหารทั่วไป
ประกอบด้วย
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
ประกอบด้วย
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดําเนินงานอืน่
ประกอบด้วย
1. แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล
1. แผนงานการพาณิชย์
2. แผนงานงบกลาง
งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
1. แผนงานการพาณิชย์
2. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม

504,120,000 บาท

ยอดรวม
ยอดรวม

72,740,290 บาท
17,251,750 บาท

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
รวม
รวม
ยอดรวม
รวม
รวม

166,098,240
19,111,610
5,420,010
147,371,300
6,806,540
15,829,640

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

14,169,400 บาท
5,226,570 บาท
34,094,650
37,208,420
33,665,620
24,725,720
8,939,900
3,542,800
3,428,000
114,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- ๑๓ เหตุผล
เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอด
ปีงบประมาณพ.ศ. 2557 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป

นายประสิ ท ธิ์ หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ในญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วาระที่ ๑ ที่ฝ่ายบริหารได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ
แห่งนี้ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ
นายกิต ติ จิ วะสั นติ การ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง เรีย นท่า นประธานสภาฯ ที่ เคารพ
กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกครั้ง
ที่เรามีโอกาสทําหน้าที่ในการอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เป็นโอกาสดี เพราะท่านประธานฯ คงจําได้ว่า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ที่ มีการแถลงนโยบายของ
ผู้บริหารที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาฯ แห่งนี้ พวกกระผมได้อภิปรายพยายามซักถามข้อสงสัย ข้อระเบียบ
ในการนํานโยบายที่ท่านได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนว่าแต่ละข้อ แต่ละด้านมีที่มาที่ไปอย่างไร จะทําได้
หรื อ ไม่ จะทํ า เมื่ อ ไหร่ ท่ า นประธานฯ คงจํ า ได้ ว่ า เราประชุ ม สภาตั้ ง แต่ 10 โมงเช้ า และปิ ด ประชุ ม
ตอน 4 โมงเย็น ใช้เวลาในการประชุมไปทั้งสิ้นประมาณ 6 ชั่วโมง พวกกระผมก็ไม่ได้รับคําตอบซักข้อเดียว
แฉลบไปแฉลบมา ผมขออนุญาตอ่านนิดหนึ่งนะครับว่า “ผมจะทําให้ดีท่สี ุด ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ผลของนโยบายทั้งหมดจะปรากฏให้เห็นในรูปของภาคปฏิบัติ” เขาเลือก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ มาเป็นนายกฯ
รู้อยู่แก่ใจตั้งแต่ต้นที่กาให้ เพราะต้องการให้มาสานต่อนโยบายที่ได้นําเสนอต่อพี่น้องประชาชน การจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีแต่ละโครงการ ตามนโยบายที่ได้นําสู่การพิจารณาของสภา มันต้องมีคําอธิบาย
ต่อสภาว่า การจัดทํางบประมาณ มีท่ีมาที่ไปอย่างไร ในส่วนตรงนั้นผมตกผลึกเรียบร้อยแล้ว ภายใน 4 ปี
ของการบริหารเทศบาล ภายใต้ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ “ผมทําได้ ผมให้คํามั่นสัญญาว่าผมทําได้” ทั้งนี้ทั้งนั้น
ทุกนโยบายที่จะนําไปสู่ภาคปฏิบัติ ท่านมีโอกาสสอบถามในรายละเอียดหลังจากผมนําเสนอสู่ภาคปฏิบัติ
ในส่วนที่หนึ่ง ในส่วนที่หนึ่งท่านได้จากไหนครับ คือการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พวกผมวันนี้ก็เลย
ดี ใ จกั น เพราะว่ า พี่ น้ อ งประชาชนก็ ฝ ากถามกั น เยอะมาก ก็ ค าดว่ า ท่ า นจะได้ ต อบและชี้ แ จงทุ ก คํ า ถาม
ไม่ เหมือนกั บตอนที่ท่ านได้ แถลงนโยบายในวัน นั้น ท่ านประธานฯ ครั บ ผมชื่น ชมในการมี ความพยายาม
ทุกวิถีทางที่จะทํานโยบายที่ท่านหาเสียงไว้กับประชาชน มาแปลงลงยุทธศาสตร์อย่างเร่งด่วน ซึ่งในวันนั้น
พวกเราก็ ถ ามว่ านโยบายที่ หาเสีย งในแผ่ นพับ กั บนโยบายที่ แถลงในสภาทํ า ไมไม่เ หมือ นกั น หายไปก็ ไม่ ไ ด้
รับคําตอบอะไร ก็ขออนุญาตนําท่านประธานฯ กลับไปที่นโยบายอีกครั้งนะครับ
ในนโยบายข้ อ ที่ 1 ด้ า นการบริ ห ารงาน บอกว่ า “เทศบาลต้ อ งดี ก ว่ า เดิ ม ” ผมว่ า ท่ านประธานฯ
พวกเราสมาชิกสภาฯ พนักงาน ข้าราชการ คงรู้สึกเหมือนๆ กันว่า สามสี่เดือนที่ผ่านมาเทศบาลนครลําปาง
ไม่ ไ ด้ ดี ขึ้ น เลย นี่ ล่ ะ ความอั บ อายขายหน้ า มี ข่ า วเรื่ อ งทุ จ ริ ต ไล่ อ อก ย้ า ยพนั ก งานอย่ า งไม่ เ ป็ น ธรรม
คอมพิวเตอร์หาย ที่บ้องตื้นตลกมากๆ คือ กระเบื้องพื้นแตกครับท่านประธานฯ บอกว่ามีการวางระเบิดแค่นี้
ก็แตกตื่นแล้วครับ หรือชอบระเบิดก็ไปอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้ แต่ไม่มีใครอยู่หรอกสามจังหวัด และเรื่องตึก

- ๑๔ กองช่ า งร้ า วจะถล่ ม ก็ ถ้ า ไม่ รู้ ว่ า รอยร้ า วจากโครงสร้ า งกั บ รอยร้ า วจากปู น ฉาบมั น เป็ น ยั ง ไง วิ ศ วกร
สํานักการช่างก็มีตั้งหลายคนก็เรียกไปถามนะครับ ขายหน้าเขาไปทั่ว เรื่องนี้ก็คงมีสมาชิกฯ ท่านอื่นมาอภิปราย
ต่อ แต่ในนโยบายข้อที่ 1 ที่หาเสียงไว้ จริงๆ ผมก็ไม่อยากจะถามนะครับที่วันนั้นได้แถลงมันไม่มี แต่ว่ามันอยู่ใน
แผ่นพับและบังเอิญมีคนถามแล้วมาเข้าหูผมเยอะมาก เรื่องโบนัสของพนักงานครับท่านประธาน เขาถามว่า
“โบนัสพนักงานจะได้หรือไม่ได้ อยู่ที่ สท. จะตัดงบฯ หรือเปล่า” ท่านประธานฯ ครับ ผมก็กลัวจะตกหล่นผมก็
ฝากเพื่อ นๆ ช่ว ยกั นหาในหมวดเงินค่ าตอบแทนมันก็ ไม่ มีครั บท่ านประธานฯ ไม่ท ราบว่า ท่า นเอาไปวางไว้
ตรงไหน แต่ผมยืนยันว่าไม่มีนะครับ ในห้องประชุมสภาฯ อันทรงเกียรติ ในที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ผมว่าเอาความจริง
มาพูดกัน ผมยืนยันกับพนักงานเทศบาลทุกท่านว่า นโยบายที่หาเสียงเรื่องเงินโบนัสไม่มีในงบประมาณปีนี้
นะครับ ท่านประธานฯ ครับ ที่ผมบอกว่าผมชื่นชมในความพยายามที่จะเอานโยบายที่หาเสียงมาทําเป็นแผน
เพื่อจะได้ไม่ถูกเรียกว่า “ขี้โม้” หลังจากการแถลงในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2556 หลังจากนั้น 5 วัน
ในวันที่ 3 เมษายน ก็มีหนังสือบันทึกข้อความส่วนราชการ เรื่อง ให้ส่งข้อมูลรายละเอียดโครงการที่จะบรรจุ
ในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลนครลํ า ปาง เพิ่ ม เติ ม เรี ย น ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก /
ผู้ อํ า นวยการกอง/หั ว หน้ า สํ า นั ก ปลั ด /ผู้ อํ า นวยการสถานศึ ก ษา ซึ่ ง ลงนามโดย นายสุ ว รรณ นครั ง กุ ล
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลําปาง อันนี้ผมถึงบอกว่าเป็นการทํางานที่ Active
มาก ทําด้วยความรวดเร็วนะครับ ทําได้ทันที ก็ไม่มีอะไรครับคือพยายามเอานโยบายไปแทรกลงในงบประมาณ
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล ผมก็ไปหาอีก หาดูหลายๆ โครงการก็ไม่เจอ ก็เลยอยากจะสอบถามในวันนี้
รวมถึงเพื่อนสมาชิกฯ หลายๆ ท่าน ท่านประธานฯ ครับ ในงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ซึ่งผมได้ศึกษาดูแล้ว ส่วนใหญ่ก็ทําได้ง่ายดี ก็คือ 98% ก็ลอกมาจากงบประมาณปี พ.ศ.2556 จะมีเปลี่ยน
บ้ า งก็ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ย และในส่ ว นที่ เ ปลี่ ย นก็ ดู แ ล้ ว ชวนให้ ส งสั ย ไม่ เ ข้ า ใจ ผมจะอนุ ญ าตท่ า นประธานฯ
ในร่างเทศบัญญัติฯ โดยเริ่มที่
1. สํานักปลัดเทศบาล
- หน้า ที่ 3-45 ข้ อ 2 ค่ าใช้จ่ ายในการพัฒ นาประสิ ทธิ ภาพการทํ างานของผู้ บริ หาร พนั กงาน
เทศบาล ลู ก จ้ า งประจํ า และพนั ก งานจ้ า ง ตั้ ง ไว้ 1,100,000 บาท(-หนึ่ ง ล้ า นหนึ่ ง แสนบาทถ้ ว น-)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของเทศบาลนครลําปาง และ
ศึ ก ษาดู ง าน ท่ า นประธานฯ ครั บ ผมดู แ ล้ ว ก็ มี ข้ อ สงสั ย อยู่ นิ ด หนึ่ ง ในงบฯ ปี 56 โครงการนี้ เ คยตั้ ง ไว้ ที่
400,000 บาท(-สี่แสนบาทถ้วน-) แต่ปีน้ีสูงขึ้นมาเป็น 1,100,000 บาท(-หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน-)
เพิ่มขึ้นมา 175% ผมก็คิดอยู่สองอย่างว่าทําไมเพิ่มขึ้นมาก ผมเคยดูข่าวเมื่อหลายปีก่อนของ บริษัท ปตท.
จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทเบอร์หนึ่งของประเทศไทย สมัยหนังสือเรื่อง “7 Habits of Highly Effective People” ดังๆ
ของ “Stevens R. Covey” เขาจ้างมาอบรมหลักสูตรแบบนี้ พนักงาน ผู้บริหาร จะใช้เงินไปสิบกว่าล้าน ผมก็มา
คิดในแง่ดีว่างบฯ ตัวนี้ ถ้าตั้งสูงกว่าล้านหนึ่งแสนบาท เพิ่มขึ้นมา 175% จากสี่แสน จะตั้งเพิ่มขึ้นสูงกว่านี้
คงไม่ เ ป็ น ไร ผมว่ า สภาฯ คงเห็ น ชอบ ถ้ า ตั้ ง สู ง กว่ า นี้ อ าจจะเป็ น สิ บ ล้ า นและทํ า ให้ ผู้ บ ริ ห ารมี วิสั ย ทั ศ น์ ขึ้ น
มีโลกทัศน์ที่ดีขึ้น ไม่มีข่าวบอกว่ากระเบื้องแตกก็เป็นระเบิดอะไรแบบนี้นะครับ ผมว่าสภาฯ ก็คงจะเห็นชอบ
ในการที่จะตั้งงบฯ ให้สูงกว่านี้นะครับ

- ๑๕ - หน้าที่ 3-47 ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์นครลําปาง(รถไฟ รถม้า
สะพานรัษฎา) ตั้งไว้ 1,200,000 บาท(-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-) ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจอีกนั่นแหละว่างาน
สะพานรัษฎาปีนี้คุณก็ยกเลิกไป ที่ตั้งงบไว้ 600,000 บาท(-หกแสนบาทถ้วน-) ก็ยกเลิกไป แล้วมาตั้งใหม่
ไว้ตรงนี้อีกล้านสอง ตั้งทําไมครับ
- หน้าที่ 3-48 ข้อ 17 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกาดกองต้า ตั้งไว้ 400,000 บาท(-สี่แสนบาท
ถ้วน-) ถ้าท่านประธานฯ พอจําได้ เราเคยตั้งไว้ตั้งปี พ.ศ.2547 ครั้งนั้นสมัยกาดกองต้าเริ่มใหม่ๆ แต่ปัจจุบัน
กาดกองต้าท่านประธานฯ ก็ทราบดีว่าเป็นตลาดที่ติดแล้ว มีความคึกคัก เบียดเสียด ยัดเยียด พื้นที่จะจัด
กิจกรรมก็ไม่มี และเขาก็แบ่งการบริหารกันนะครับ เป็นกาดกองต้าเหนือ กาดกองต้าใต้ ผมก็ไม่ทราบว่ า
งบสี่แสนบาทนี้จะตั้งไว้เอาไปทําอะไรที่ตรงไหนในการจัดกิจกรรม
2. สํานักการศึกษา
- หน้ า ที่ 3-72 ข้ อ 1 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษาต่ า งประเทศ ตั้ ง ไว้
2,000,000 บาท(-สองล้านบาทถ้วน-) อันนี้ตั้งเฉพาะสําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางเท่านั้น
ครับท่านประธานฯ เราจะเป็น AEC อยู่ภายในไม่ถึง 2 ปี ประชากรในเขตเทศบาลนครลําปาง ยังไม่รู้เรื่องรู้ราว
เทศบาลนครลําปางก็น่าจะเป็นผู้ริเริ่มในการขับเคลื่อน ผมก็ไม่แปลกใจว่าสองล้านนี้ เดี๋ยวท่านช่วยอธิบาย
ให้ผมฟังหน่อยว่าท่านจะมีวิธีการอย่างไรที่จะใช้จ่ายเงินประมาณสองล้านบาทนี้ให้เด็กของเรามีความสามารถ
ในการสื่อสารตอบโต้กับชาวต่างประเทศที่จะเข้ามาในเขตพื้นที่เทศบาลนครลําปาง ท่านอย่าลืมว่าตอนนี้ที่เรา
เริ่มเห็นก็คือ รถจากต่างประเทศก็เข้ามาเยอะขึ้น เป็นรถป้ายทะเบียนแปลกๆ ก็เข้ามาวิ่งในบ้านเราเยอะนะครับ
ผมก็มีความเป็นห่วง เป็นกังวล เพราะว่าวันนั้นที่แถลงนโยบายก็ยัง “goods governance” อยู่เลยนะครับ ผมก็
เกรงว่างบสองล้านจะเอาไปตําน้ําพริกละลายแม่น้ําเปล่าๆ นะครับ
3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผมขอย้อนไปในนโยบายของท่านที่บอกว่า “จัดตั้งโรงพยาบาลให้ครบทั้งสี่ศูนย์บริการสี่มุมเมือง”
ผมอยากจะทราบความคืบหน้าในโครงการ เพราะเท่าที่ทราบท่านก็มีความพยายามจะใช้เงิน สปสช. ที่เหลืออยู่
สี่ล้านมาทําโครงการ แต่ทาง สตง. ก็บอกว่าผิดระเบียบฯ ไม่สามารถใช้ได้ ก็มีความพยายามจะทดลองสาขา
แรกที่ปงสนุก โดย MOU กับโรงพยาบาลว่าจะมีแพทย์ 1 คน พยาบาล 6 คน เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคอีก 6 คน
ประจําทุกวัน แต่ในความเป็นจริงก็มีมาอาทิตย์ละ 1 วัน และมีผู้ไปใช้บริการน้อยมาก ก็เลยอยากจะทราบว่า
จะมีแผนการปฏิบัติอย่างไรต่อไป และอยูใ่ นงบประมาณส่วนไหน
- หน้าที่ 3-101 ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม. ตั้งไว้ 1,400,000 บาท(-หนึ่งล้าน
สี่แ สนบาทถ้ วน-) ท่ านประธานฯ ครับ เราทุก คนตระหนั กถึ งหน้า ที่ ความจํ าเป็น ความสํา คัญของ อสม.
โดยหน้า ที่ หลั กตามสโลแกนของเขาก็คือ “แก้ ข่า วร้า ย กระจายข่ า วดี ชี้ บริ การ ประสานงานสาธารณสุ ข
บําบัดทุกข์ประชาชน ทําตนเป็นตัวอย่างที่ดี” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อสม. ได้มีส่วนร่วมทําให้ประชาชน
มีสุ ข ภาพอนามั ย ดีขึ้ น ช่วยประเทศชาติล ดค่ าใช้ จ่ ายในการรัก ษาพยาบาลที่ ไ ม่จํ า เป็ น เป็น อย่ างมาก และ
ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ผมว่า อสม. ทุกท่านมีความภูมใิ จ ตระหนักถึงศักดิ์ศรี บทบาทและหน้าที่ของตนเองดี
ในการทําให้ประเทศชาติประหยัดงบประมาณ ผมจึงมาคิดว่างบหนึ่งล้านสี่แสนบาท ถ้าจะเอาไปแค่ทัศนศึกษา
ดูงานก็ดูจะเป็นตัวเลขที่สูงไปนะครับ

- ๑๖ 4. กองสวัสดิการสังคม
- หน้ า ที่ 3-111 ข้ อ 5 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ สู ง อายุ แ ละผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ตั้ ง ไว้
1,352,000 บาท(-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) งบฯ นี้ในปี พ.ศ.2556 ตั้งไว้ 290,000
บาท(-สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) เพิ่มขึ้น 1,602,000 บาท(-หนึ่งล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-) 366%
ครับท่านประธานฯ
- หน้าที่ 3-113 ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพ
ในเขตเทศบาลนครลํา ปาง ตั้ ง ไว้ 3,150,000 บาท(-สามล้า นหนึ่ ง แสนห้า หมื่ น บาทถ้ ว น-) งบฯ นี้ ใ นปี
พ.ศ.2556 ตั้งไว้ 300,000 บาท(-สามแสนบาทถ้วน-) สูงขึ้ น 2,85๐,000 บาท(-สองล้านแปดแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน-) เพิ่มขึ้นนิดเดียวครับท่านประธานฯ 950%
ฉะนั้ น สองรายการนี้ ก องสวั ส ดิ ก ารสั ง คมทํ า งบฯ เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง หมดเกื อ บสี่ ล้ า นบาท 950% นี้
ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านประธานฯ ฟังว่า ปีนี้ท่านประธานฯ กินก๋วยเตี๋ยวชามละ 50 บาท แล้วถ้าเพิ่มขึ้น
950% ปีหน้าท่านประธานฯ จะกินก๋วยเตี๋ยวชามละ 450 บาท ผมก็สงสัยว่านโยบายความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ท่านเคยหาเสียงที่จะอุดหนุนชุมชนต่างๆ ไม่ว่าจะอุดหนุนงบประมาณ เครือข่ายกิจกรรมสตรีสองแสนบาท
เครือข่ายผู้สูงอายุสองแสนบาท อุดหนุนชุมชน 43 ชุมชน ชุมชนขนาดใหญ่ปีละสองแสนบาท ขนาดกลางหนึ่ง
แสนห้ า หมื่ น บาท ขนาดเล็ ก หนึ่ ง แสนบาท ท่ า นเอาไว้ ต รงไหนครั บ และที่ บอกว่ า เดื อ นตุ ล าคมของทุ ก ปี
โอนทันที ไม่ทราบว่าเดือนตุลาคมนี้จะโอนได้ใช่หรือไม่ครับ
5. สํานักการช่าง
- หน้าที่ 3-123 ข้อ 4 หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 1,500,000 บาท(-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบโครงข่าย
คมนาคม ด้านขนส่ง และจราจรภายในเขตเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานฯ ครับ เรื่องระบบไฟ ระบบจราจร
นั้น เป็นเรื่องของตํารวจนะครับ เทศบาลเราไม่ได้มีอํานาจอะไร เราเพียงแต่เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ อันนี้
ก็คงจะมีความพยายามตั้งงบเพื่อจะบอกว่าตามนโยบายที่ท่านหาเสียงไว้นะครับ และโฆษณาว่าจัดให้มีการ
ปรับปรุงระบบไฟจราจรพร้อมกล้องวงจรปิดที่สมบูรณ์ทุกแยก ท่านประธานฯ ครับ ถ้าท่านได้ติดตามข่าว
นะครับ คอมฯ หายในเทศบาลฯ แต่กล้องวงจรปิดในเทศบาลไม่มี ไม่ทํางาน ผมว่าเอาเรื่องกล้องวงจรปิดในนี้
ให้มันสมบูรณ์แบบก่อนไม่ดีหรือครับ ก่อนที่จะไปอุดหนุนเรื่องกล้องวงจรปิดตามแยกต่างๆ
- หน้า 3-127 ข้อ 2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะนาก่วม
ตั้งไว้ 14,000,000 บาท(-สิบสี่ล้านบาทถ้วน-) อัน นี้เป็นโครงการฯ เดิมซึ่งทําในสมัยผู้บริหารชุดที่แล้ ว
ซึ่งแบบก็มีแล้ว โครงการก็เดินหน้าแล้ว ก็รู้อยู่แล้วว่าจะทํานะครับ ผมก็ไม่เข้าใจว่าคิดอย่างไร เมื่อไม่กี่วันนี้
ไปปลูกต้นไม้เป็นพันต้น ปลูกแล้วเวลาจะทําโครงการ ก็ได้เอาต้นไม้ออกอีก เสียซ้ําเสียซาก เสียซ้ําเสียซ้อน
ทําไมไม่คิดให้เบ็ดเสร็จ ให้รอบครอบก่อนละครับ ก็โครงการมีอยู่แล้วจะไปปลูกต้นไม้ตรงนี้ทําไม
ในนโยบายด้ า นศาสนา วั ฒ นธรรม และประเพณี ท้ อ งถิ่ น ที่ ห าเสี ย ง ตั้ ง แต่ อุ ด หนุ น แห่ เ จ้ า ปี ล ะ
สามแสนบาท วันคริสต์มาสสามแสนบาท ไปอยู่ตรงไหนครับซึ่งผมก็ไม่เห็นในงบประมาณ ท่านประธานฯ ครับ
ผมว่าในฐานะผู้บริหารองค์กร น่าจะเปิดโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ให้ไกลกว่านี้ มองภาพรวมในอนาคตว่าทิศทาง
จะเป็น อย่า งไร ไม่ใ ช่ว่ าไปขุด หาของเก่ าอยู่เ รื่อยนะครั บ ขยัน เป็ นข่า วที่ ไม่ สร้า งสรรค์ การทํา งบประมาณ

- ๑๗ ขาดความรู้ ความเข้า ใจ แล้ว มั นจะเกิด ผลในทางปฏิ บัติ ได้ อย่า งไร สถาบั น จัด อัน ดับ ความน่ าเชื่อ ถือ หรื อ
มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส บอกเอาไว้ว่า เศรษฐกิจของไทยจะชะงักจากช่วงนี้ถึงกลางปีหน้า ผลกระทบจาก
Quantitative Easing Money ของสหรัฐอเมริกา (QE : มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ, การพิมพ์ธนบัตร
เพิ่มเติม (Printing Money) ของสหรัฐ) มีผลกระทบ คือ ดอกเบี้ยสูงขึ้น NPL(Non Performing Loan) สูงขึ้น
ขณะนี้หนี้ภาคครัวเรือนอยู่ที่ 80% ของ GDP(Gross Domestic Product : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)
เป็นสัญญาณซื้อเกินตัว ซึ่งถ้าหนี้ภาคครัวเรือน 80% การออมอยู่ท่ี 20% เทียบกับเมื่อปีที่แล้วการออมอยู่ที่
30% การวัดรายได้สหประชาชาติทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน ภาครัฐ
หรือว่าการส่งออก นําเข้า ตอนนี้เราเหลือแค่การลงทุนภาครัฐตัวเดียวที่ยังพอจะขับเคลื่อนได้ ผมว่ามันเป็น
สัญญาณที่อันตราย ผมก็จะบอกท่านประธานฯ ว่า งบประมาณหลายรายการสูงแบบไม่มีเหตุผล ฟุ่มเฟือย
พยายามที่จะสอดแทรกเรื่องลดแหลก แจก แถม ซึ่งเป็นประโยชน์น้อยมากต่อส่วนรวม นโยบายที่หาเสียงไว้กับ
ประชาชนหลายๆ รายการก็ไม่มีในงบประมาณ เป็นการหลอกลวงพี่น้องประชาชนซึ่งเพื่อนสมาชิกฯ ของผม
ท่านอื่น คงจะได้ช่วยกันอภิปรายต่อไป ผมก็ขอบคุณท่านประธานฯ ที่ได้ให้เวลาผมอภิปราย ขอขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านนายกฯ จะตอบเลยหรือว่า
จะให้ท่านสมาชิกฯ อภิปรายก่อนครับ เชิญ ท่านนายกฯ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เพื่อให้การอภิปรายและ
การตอบข้ อ ซั ก ถามให้ ง่ า ยและตรงประเด็ น และเป็ น ที่ รั บ รู้ รั บ ทราบในแต่ ล ะเรื่ อ งๆ ไป ผมในฐานะ
นายกเทศมนตรีก็ขออนุญาตท่านประธานสภา ประการที่ 1 ผมก็คงจะตอบเป็นรายๆ ไป แต่ในส่วนที่ 2
ถ้ า เป็ น ข้ อ ระเบี ย บกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งงบประมาณ การเพิ่ ม การลดต่ า งๆ และถ้ า เกี่ ย วพั น กั บ
กองสํ านั กใดก็ ข ออนุ ญ าตท่ า นประธานสภาได้ ใ ห้ ข้ า ราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการตอบคํ า ถาม
ต่อสมาชิกสภาที่ได้ตั้งข้อสังเกตในแต่ละเรื่อง เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณทางสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตินะครับ ผมเอง
ในฐานะนายกเทศมนตรีบางเรื่องบางประเด็นนั้น เราจําเป็นที่จะต้องยึดการดําเนินการของผู้บริหารชุดที่ผ่านมา
ในการจัดทํางบประมาณ ซึ่งได้ดําเนินการค่อนข้างดีแล้ว ในส่วนที่จะต้องปรับปรุงให้มันเข้ากับนโยบายผมก็ได้
พยายามดําเนินการให้ได้มากที่สุด แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของศักยภาพของหลายๆ เรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นสถานะการเงินการคลังก็ดี ข้อระเบียบกฎหมายก็ดี ความพร้อมของเป้าหมายก็ดี สิ่งเหล่านี้มัน
จะต้องมีความสัมพันธ์กันที่จะนําเข้ามาสู่ภาคปฏิบัติ เพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตตอบคําถามให้ง่ายและก็ไว
เพื่อจะให้ไม่กินเวลาของสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่ีจะได้อภิปรายได้มากขึ้น พอมีการอภิปรายที่มากขึ้นนั้น
บางเรื่องบางประเด็นมันเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้บริหารที่จะได้ขออนุญาตหยิบยืมเอาข้อสังเกตของท่านไปสู่
ภาคปฏิบัติให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน สิ่งสําคัญที่สุดนั้น
เราก็ต้องการอยากจะให้ ภาษี ทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้ องประชาชนให้ เกิด ประโยชน์สูง สุด แต่ทั้ งนี้ทั้ งนั้ น
บางเรื่องบางหมวดบางประเด็นยังไม่ได้อธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจ ผมใคร่ขออนุญาตในที่นี้ในการตอบคําถาม
ของท่านสมาชิกสภาที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับ
เรื่องที่ 1 เรื่องโบนัสของข้าราชการ ที่ท่านได้ถามว่าทําไมในงบประมาณปีนี้ไม่สามารถตั้งได้
หายไปไหนซึ่งได้รับปากกับข้าราชการไว้แล้วทําไมไม่ดําเนินการ ซึ่งจริงๆ แล้วเราเองดําริตั้งแต่ต้นแล้วว่าผม

- ๑๘ ในอดีตเคยเป็นข้าราชการมาก่อน และเทศบาลนครลําปางของเราก็ไม่ใช่ไม่เคยให้โบนัสกับข้าราชการ เราเคย
ให้โบนัสกับข้าราชการที่ผมจําได้ตอนที่เป็นรองนายกฯ นั้น 2 ครั้ง ซึ่งขณะนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องข้อระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยผลประโยชน์ ต อบแทนกรณี พิ เ ศษ ขณะนี้ ก็ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการดํ า เนิ น การ
ยังไม่สามารถประกาศใช้ในระเบียบดังกล่าวได้ แต่ไม่ได้บอกว่างดหรือยกเลิกผลประโยชน์ตอบแทนกรณีพิเศษ
ดังกล่าวไป จึ งจะได้ประกาศใช้แ ละเมื่ อประกาศใช้ ก็คงจะตั้งงบประมาณดังกล่ าวเพื่อ เป็นเงินโบนั สให้กั บ
ข้าราชการ ก็เมื่อถึงเวลาตั้งงบฯ ก็อยากจะให้ท่านช่วยดูนิดหนึ่งนะครับ
เรื่องที่ 2 งบประมาณของสํานักปลัด
- งบประมาณเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร ทําไมถึงเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งผมก็ตั้งใจตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะอธิบายให้ท่านได้รับทราบเหมือนกัน ปกติแล้วเรื่องของการพัฒนาบุคลากร
จะไปตั้งอยู่ในงบของทุกกองทุกสํานัก แต่ความเป็นจริงแล้วเรามีงานพัฒนาบุคลากรของเราอยู่แล้วในสํานัก
ปลัด ผมก็เลยรวบรวมเอาเงินหมวดดังกล่าวจากกอง จากสํานักทั้งหมดมารวมกันอยู่ที่สํานักปลัดที่งานพัฒนา
บุคลากร เพื่อที่จะได้มีการพัฒนาการให้มันเป็นระบบอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นที่ผ่านมานั้นแต่ละกองแต่ละ
สํ า นั ก นั้ น ต่ า งคนต่ า งทํ า ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว ผมจึ ง นํ า เอางบประมาณดั ง กล่ า วมารวมไว้ ที่ เ ดี ย ว ไม่ ไ ด้ เ พิ่ ม
งบประมาณขึ้นแม้แต่บาทเดียวนะครับ เราใช้งบประมาณเท่าเดิมเพียงแต่เราได้นํามารวมกันไว้ที่สํานักปลัด
ที่เดียว เพื่อที่จะให้งานพัฒนาบุคลากรนั้นได้ใช้ศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรให้มันเหมาะสมตรงเป้าหมาย
ที่สุด ดังนั้นงบประมาณดังกล่าวที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกตไม่ได้เพิ่มขึ้นแม้แต่บาทเดียวครับ
- งบประมาณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรถไฟ รถม้า และสะพานรัษฏา จริงๆ แล้วปีที่ผ่านมาในการ
จัดงานสะพานรัษฎานั้นที่ได้ตั้งเอาไว้ ผมเข้ามารับตําแหน่งระยะเวลามันรวดเร็วทําให้ไม่สามารถจะเตรียมการ
ได้ แต่งานดังกล่าวเป็นงานที่ดีนะครับ ผมไม่เอ่ยไม่ได้บอกแม้แต่ครั้งเดียวว่างานสะพานรัษฎาเป็นสิ่งที่ไม่ดี
ไม่งาม มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับ แต่ประกอบกับในปีที่ผ่านมาผมได้รับการร้องขอจากหลายๆ ฝ่ายรวมทั้งทาง
จังหวัด บอกว่าทางเทศบาลเรารับเอางานสะพานรัษฎามารวมกับงานรถไฟรถม้าดีหรือไม่ เพื่อที่จะจัดงาน
ให้มันใหญ่ขึ้น เพราะงานมันเล็กๆ ต่างคนต่างทํา มันไม่สามารถที่จะสร้างภาพให้กับจังหวัดได้ ผมว่าเป็นเรื่อง
ที่ดีเพราะว่างานรถไฟรถม้ามันก็จัดในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครลําปางอยู่แล้ว และงานสะพานรัษฏาก็เป็นงาน
ส่วนหนึ่งที่สามารถเกี่ยวพันกันได้ ผมในฐานะนายกเทศมนตรีก็ยินดีก็เห็นดีว่าเอางานสามงานมารวมกันก็เลย
เป็นงานรถไฟ รถม้า และสะพานรัษฎา ก็ได้ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีท่ผี ่านมา
- งบประมาณเกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จกรรมกาดกองต้ า มั น ไม่ ใ ช่ แ ต่ ก าดกองต้ า อย่ า งเดี ย วยั ง มี ถ นน
วัฒนธรรมรวมอยู่ด้วยในการจัดทํางบประมาณ ปกติแล้วงานกาดกองต้า งานถนนวัฒนธรรม ปกติแล้วเรา
ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุขฯ ตั้งแต่เราเริ่มต้นจัดทํากาดกองต้าและถนนวัฒนธรรม แต่การจัดกิจกรรม
ต่างๆ นั้นมันเริ่มหยุด ถดถอยลงไป เพราะว่าคณะกรรมการบริหารจัดการกาดกองต้าก็ดี ถนนวัฒนธรรมก็ดี
มั น จํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ ง บประมาณในการสรรสร้ า งกิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ที่ จ ะรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ยวทั้ ง หลาย
โดยเฉพาะกาดกองต้ า ครั บ ผมก็ ไ ด้ ดํ า เนิ น การโดยเปลี่ ย นการจั ด ตั้ ง งบประมาณซึ่ ง เมื่ อ ก่ อ นเคยอยู่ กั บ
กองสาธารณสุขฯ ก็ย้ ายมาหยุดที่งานการท่ องเที่ยว เพื่อที่จะอั พเกรดงานการท่องเที่ยวของเทศบาลนคร
ลํ า ปางเรา โดยเฉพาะเรื่ อ งของกาดกองต้ า และถนนวั ฒ นธรรม เข้ า สู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วให้ ไ ด้ ผมก็ เ ลย

- ๑๙ ตั้งงบประมาณเพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของการจัดกิจกรรมของกาดกองต้าและถนนวัฒนธรรมให้มาอยู่ในงาน
การท่องเที่ยวของเทศบาลนครลําปาง ซึ่งก็เป็นเหตุเป็นผลดังนี้นะครับ
เรื่องที่ 3 เกี่ยวกับการศึกษา ที่ท่านถามว่ามี วิธีดําเนินการอย่างไรบ้ างที่จะเตรียมการรองรั บ
ประชาคมอาเซี ยนที่จ ะมาถึ ง จริง ๆ แล้ ว ไม่ แม้ แต่ ลํา พั งของเทศบาลอย่า งเดีย วที่มี การเตรี ย มการในเรื่ อ ง
ดังกล่าว เทศบาลเราก็มีการเตรียมการไว้แล้วถึงแม้มันจะเป็นงบประมาณน้อยมากในงบประมาณจํานวน
สองล้ า นบาท ในการที่ จ ะทํ า ห้ อ งเรี ย นสองภาษา ซึ่ ง จริ ง ๆ แล้ ว มั น มี แ ล้ ว นะครั บ ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งใหม่ น ะครั บ
ศูนย์ภาษาอังกฤษที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดทั้งหกแห่ง แต่ท่ีสําคัญที่เราได้เตรียมการคือ เราได้ประสานงานกับ
องค์กรภายนอกที่จะดําเนินการต่อ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่คณะผู้บริหารชุดก่อนที่ได้ดําเนินการด้านการศึกษา
เรื่องดีๆ เราก็ไม่ทิ้งไปไหน การประสานงานไม่ว่าจะเป็นการประสานงานกับท่าน ดร.พารณ อิสระเสนา อะไร
ก็ดีทั้งหลายแหล่เหล่านี้นะครับก็ยังดําเนินการอยู่ เพราะฉะนั้นเงินสองล้านบาทนี้ถามว่าพอหรือไม่ ไม่พอ
หรอกครับแต่ตรงนี้เป็นหน้าที่ และเป็นความสามารถของผู้บริหารที่จะไปประสานงานกับองค์กรภายนอกที่จะ
ดึงงบประมาณดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนของเทศบาลในสังกัดทั้งหกแห่งครับ
เรื่ อ งที่ 4 งบประมาณของกองสาธารณสุ ข ฯ จริ ง ๆ แล้ ว MOU เกี่ ย วกั บ โรงพยาบาลสาขา
ความตั้งใจจริงของเราคือตั้งใจจริงที่จะดําเนินการให้ครบ 4 สาขา และสาขาที่ 1 ได้ดําเนินการไปแล้วนะครับ
เมื่อครั้งที่ผมเป็นรองนายกฯ คือโรงพยาบาลสาขาศูนย์ที่ 1 ซึ่งก็อยูใ่ นเทศบาล เริ่มต้นเมื่อตอนนั้นก็เป็นอย่างนี้
แหละครั บ เหมื อ นกั บ ศู น ย์ ป งสนุ ก ก็ เ ป็ น อย่ า งนี้ แ ล้ ว ก็ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ขณะนี้ ศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุขศูนย์ที่ 1 ของเทศบาลมีคนไข้ในวันหนึ่งสูงสุด 150 คน จนทางโรงพยาบาลศูนย์ต้องส่งหมอ
มาประจํา 2 คน เริ่มแรกก็มีขนาดนี้ซึ่งทางโรงพยาบาลก็บอกว่าคงจะดําเนินการต่อไม่ได้ในโครงการดังกล่าว
จะโยนภาระให้ กั บ เทศบาลไปดํ า เนิ น การต่ อ เราก็ ข อร้ อ งให้ ช่ ว ยดํ า เนิ น การต่ อ จนในขณะนี้ ผู้ ป่ ว ย
ในโรงพยาบาลสาขาศูนย์ที่ 1 สูงถึง 150 คนต่อวัน ซึ่งที่โรงพยาบาลศูนย์ปงสนุกก็เช่นกัน ตอนนี้เราก็ได้มี
การปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งเครื่ อ งไม้ เ ครื่ อ งมื อ อาคารสถานที่ ก็ เ พิ่ ง จะเป็ น การเริ่ ม ต้ น ผมว่ า ในอนาคตก็ จ ะเป็ น
โรงพยาบาลสาขาอีก แหล่ง หนึ่งได้ และในส่วนที่ 3 และที่ 4 เราก็ มีดําริ เอาไว้ว่า เราจะทําที่ ตําบลสบตุ๋ ย
บริเวณสถานีรถไฟ ผมเองด้วยความกรุณาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้พาผมเข้าไปพบปะหารือกับผู้ว่าการ
รถไฟ 2 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 โรงพยาบาลสาขาว่าเราจะเอาอย่างไร เพราะเรามีแนวทางที่จะพัฒนาให้เป็น
ศูนย์บริหารสาธารณสุขอีกแห่งหนึ่งที่เป็นความร่วมมือของเทศบาลกับโรงพยาบาลศูนย์ แต่ทางการรถไฟ
บอกว่า ประการที่หนึ่ง คือ ขอให้สหภาพการรถไฟได้รับสิทธิประโยชน์ ประการที่สอง คือ ขอให้มีส่วนร่วม
โดยการทํ า MOU 3 หน่ ว ยงานได้ ห รื อ ไม่ ซึ่ ง ในขณะนี้ ก็ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการดํ า เนิ น การด้ า นเอกสาร
เมื่อดําเนินการด้านเอกสารเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ ศูนย์ที่ 3 ที่ตําบลสบตุ๋ย บริเวณสถานีรถไฟก็สามารถ
ดําเนินการต่อได้แล้ว เรื่องที่ 2 ที่ได้หารือกับท่านประพัฒน์ จงสงวน ผู้ว่าการรถไฟ คือ เรื่องของการปรับปรุง
ตลาดตรงบริเวณลานรถไฟเก่าซึ่งขณะนี้กลายเป็นสถานที่เป็นหน้าเป็นตาของบ้านเมืองแล้ว ก็จะมีการพัฒนา
ต่อไป แต่ ก็อ ยู่ในระหว่ างการดํา เนิ นการด้า นเอกสารเหมือนกัน ฉะนั้ นโรงพยาบาลสาขาบริ เวณรถไฟนั้ น
ก็ จ ะต้ องเกิ ด ขึ้ น เพราะในหลั ก การการดํ า เนิ น การร่ ว มกั บ ทางรถไฟเรี ย บร้ อ ยแล้ ว เหลื อ การดํ า เนิ น การ
ด้านเอกสารเท่านั้น

- ๒๐ - งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ อสม. จริงๆ แล้วผมก็คิดตั้งแต่ต้นแล้วว่า ท่านจะต้องถามและ
สนใจในเรื่องของงบประมาณด้านการทัศนศึกษาดูงานของพี่น้อง อสม. ซึ่งในขณะนี้พี่น้อง อสม. มีทั้งหมด
มากกว่าเดิมเยอะมาก เพราะเรามีการพัฒนาบุคลากร อสม. และเรามีการตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนว่า ไม่เกิน 25
หลั ง คาเรื อ น จะต้ อ งมี อสม. ดู แ ลอยู่ 1 คน พี่ น้ อ ง อสม. เขาเองก็ ไ ม่ ไ ด้ ดู แลแต่ เ ฉพาะด้ า นสาธารณสุ ข
อย่างเดียว แทบทุกเรื่องเลยครับนึกอะไรไม่ออกบอก อสม. อย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นงานด้านศาสนา งานด้าน
วัฒนธรรมต่างๆ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ล่องสะเปา หาใครมาเดินไม่ได้ก็ถามหาพี่น้อง อสม. มาดําเนินการ
และถ้าถามว่ า ปั จจุ บั น นี้พี่น้ อ ง อสม. ได้ รับ เงิ น จากรั ฐ บาลเดือ นละ 600 บาท ก็ เพี ย งพออยู่แล้ ว ใช่ ครั บ
เพียงพอแต่ขวัญและกําลังใจของพี่น้อง อสม. ที่เทศบาลจะให้เขามีอะไรบ้างหรือไม่ เทียบกับที่เราขอให้เขา
ดําเนินการ ดําเนินงานตลอดในแต่ละเรื่อง เช่น เรื่องไข้เลือดออกที่ระบาด ก่อนหน้าโน้นจําได้หรือไม่ครับ
เรื่องไข้หวัดนกนะครับ ที่ปรากฏว่าผ้าปิดปากไม่มีขายตามท้องตลาด เพราะว่าต้องใช้เป็นจํานวนมาก ก็ต้องพึ่ง
พี่น้อง อสม. ช่วยกันตัดเย็บด้วยกัน ผมจึงขอชี้แจงให้ทราบว่ามันเป็นเรื่องของขวัญและกําลังใจที่จะให้กับพี่น้อง
อสม. และอีกประการหนึ่งพี่น้อง อสม. จํานวนห้าร้อยกว่าคนนี้ ผมก็ไปเปิดโลกทัศน์เพื่อที่จะให้รู้ว่าบ้านอื่น
เมื อ งอื่ นเป็ น อย่ า งไรให้ กับเขา เขาจะได้ นําสิ่ ง ที่ไ ด้ เห็ น และความรู้ ท่ี ไ ด้ม านํามาใช้ ให้ เ กิด ประโยชน์ ในพื้ น ที่
ของตนเอง จึงเป็นต้นเหตุของการตั้งงบประมาณตรงนี้ มันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองอะไรใดๆ ทั้งสิ้นนะครับ
หนึ่งล้านสี่แสนบาทให้กับพี่น้อง อสม. นี้ผมว่ายังน้อยเกินไปด้วยซ้ําไป
เรื่องที่ 5 งบประมาณของกองสวัสดิการสังคม
- งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามันเพิ่มขึ้นมา
จริงๆ แล้วเรื่องเงินอุดหนุนหนึ่งแสน แสนห้า และสองแสนของชุมชนนั้น ผมขอเรียนว่าในขณะนี้เงินอุดหนุน
ต่างๆ มันไม่แต่เพียงของเทศบาลฯ อย่างเดียวที่ตกมาสู่พื้นที่ ขณะนี้ท่ีกําลังดําเนินการกันอยู่ท่ีดีที่สุดก็คือ
เรื่องของกองทุนพัฒนาเมือง และติดตามเรื่องโครงการ SML สิ่งเหล่านี้เป้าหมายต่างๆ นานา ลงในเขตพื้นที่
ของเทศบาลนครลํ า ปางนี้ ก็ ดํ า เนิ น การในชุ ม ชนโดยใช้ ห ลั ก การใกล้ เ คี ย งกั น เช่ น กองทุ น พั ฒ นาเมื อ ง
แต่ละชุมชนได้รับ 5 แสน ถึง 2 ล้านบาท และผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการระดับจังหวัดด้วย ซึ่งได้พิจารณา
ไปแล้ว 2 ชุมชน คือ ชุมชนหัวเวียงกับชุมชนศรีชุม โดยชุมชนหัวเวียงได้แปดแสนกว่าบาท และชุมชนศรีชุม
ได้หนึ่งล้านแปดแสนกว่าบาท เหตุผลและวิธีการทําโครงการนี้คือ ยอดเงินที่เราตั้งเอาไว้หนึ่งแสน แสนห้าและ
สองแสนบาทนี้ มั น เป็ น สิ ท ธิ ข องชุ ม ชนที่ สามารถจะเขี ย นโครงการต่ า งๆ มาขอจากเทศบาล ขณะนี้ มี แ ค่
33 ชุมชนเท่านั้นที่ขอใช้เงินอุดหนุนในกรณีดังกล่าว ซึ่งโดยรวมแล้วจะต้องดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนของตัวเอง แต่ละโครงการในแนวทางการปฏิบัติโดยที่
ลิมิตสองแสนบาท ชุมชนไม่จําเป็นที่จะต้องเขียนให้ครบสองแสนก็ได้ มันเป็นโอกาสที่ดีของชุมชน แต่การเขียน
โครงการมาขอเงินอุ ดหนุนในแต่ละเรื่องแต่ละโครงการนั้น มัน ต้องเป็นไปตามข้อเท็ จจริง ยกตัวอย่างเช่ น
สมุดเล่มนี้ 3 บาท คุณไปใส่เ ล่มละ 300 บาท ให้มันครบสองแสนบาท อย่ างนี้ ไม่ได้ นะครับ มั นก็จ ะเกิ ด
ความขั ดแย้ง ซึ่ง ชุม ชนเขีย นโครงการโดยเอาเงิ นเป็นตั วตั้ ง เราก็ป รับ ใหม่โดยเอาความเป็น จริง เป็ นตั วตั้ ง
แต่ปัญหาก็อยู่ที่ว่ามีชุมชนทั้งหมด 43 ชุม อีก 10 ชุมชนหายไหนถึงไม่ขอ แล้วสิ่งที่ตามมาคือมีชุมชนหลาย
ชุมชนโดนทาง สตง. ท้วงติงอยู่ครับ ก็คือเขาไม่ได้สรุปโครงการเก่า และเรื่องของการจัดทําแผนชุมชนก็ไม่มี
ซึ่งการไม่ได้จัดทําแผนชุมชนนั้นก็จะเขียนโครงการขอไม่ได้ เพราะฉะนั้นนอกจากการอุดหนุนในกลุ่มอาชีพ

- ๒๑ ที่ท่านสงสัยอยู่ รวมไปถึงผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสามพันบาทต่อเดือนที่ผมได้ให้คํามั่นสัญญาเอาไว้นั้น ก็อยู่ในเรื่อง
ของการพัฒ นาศัก ยภาพของชุม ชน ของผู้สู งอายุ ในชุ มชนนั่ นแหละครับ แต่ทั้ง นี้แ ละทั้ง นั้น ในงบประมาณ
ปี พ.ศ.2557 ขอให้ท่านกลับไปดูนิดหนึ่งนะครับว่าในปี 57 เราจะพัฒนาในเรื่องของแผนชุมชนให้มันตรง
ตามความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนในชุมชนให้ชัดเจน เพราะว่าผมให้ความสําคัญกับแผนชุมชน
ทําได้ดีเท่าไหร่ เราจะทําแผนพัฒนาเทศบาลได้ง่ายขึ้น และก็จะตรงเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับ ดังนั้นสิ่งที่ผม
ได้อธิบายมา ดําเนินการมา ผมว่าแนวทางที่ดีที่สุดในขณะนี้มันจูนหากันเรียบร้อยระหว่างทางเทศบาลกับ
ชุมชน ซึ่งทางชุมชนก็รับทราบและเข้าใจ จึงออกมาเป็นงบประมาณสองตัวที่ท่านได้อภิปรายเมื่อสักครู่
เรื่องที่ 6 งบประมาณสํานักการช่าง
- งบประมาณเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม ด้านขนส่ง และจราจร จริงๆ แล้วมันถึงเวลาแล้ว
ครับที่ทางเทศบาลจะต้องมาศึกษาและออกแบบระบบจราจร มันไม่ใช่ลําพังแต่การใช้รถใช้ถนนอย่างเดียว
ซึ่งเป็นงานของตํารวจเขา ผมไม่เถียงนะครับ ท่านพูดถูกต้องครับ แต่มันไปเกี่ยวพันในเรื่องไฟเขียว ไฟแดง
ตรงไหนที่จะไปตีเส้นขาว-แดง ขาว-ดํา อะไรทั้งหลายแหล่นั้น หรือการจะติดกระจกนูนตรงไหน ไฟกระพริบ
ตรงไหน มีคนร้องขอเป็นจํานวนมาก เราจะไปชี้ ซึ่งผมบอกตรงๆ แบบไม่อายเลยนะครับว่า ผมไม่มีความรู้
หรอกครับเรื่องระบบจราจร ยอมรับว่าโง่ในเรื่องนี้ครับ แต่ถ้าเรามีต้นแบบในเรื่องของการศึกษาระบบจราจร
ทั้งหมดในเมืองทั้ง 22.17 ตารางกิโลเมตรนี้ และอาณาเขตของเมืองขนาดนี้นั้นผมก็ได้ไปปรึกษาหารือกับผู้รู้
มาว่า เมืองขนาดนี้ถ้าเรามีการวางแผนระบบจราจรอย่างเป็นระบบในทุกๆ 10 ปีแล้ว เมืองคุณจะอยู่อย่างมี
ความสุขแน่นอนในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนก็ดี ในเรื่องของการใช้ไฟใช้ถนนหนทางก็ดี ผมก็ว่ามันเป็นเรื่องจริง
ผมจะขอยกตัวอย่าง ถนนรอบเวียงในสมัยก่อนเรามีโรงเรียนพินิจวิทยาอยู่ตรงนั้น ซึ่งรถจะติดมากครับเส้นนี้
ทั้งตอนเช้า-ตอนเย็น แต่ปัจจุบันนี้โรงเรียนพินิจได้ย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเมืองแล้ว แต่ถนนเส้นนี้ก็ยังเป็นระบบ
วันเวย์-ทูเ วย์อ ยู่ แต่ที่สํ าคัญ ที่สุด คือมีคําพูด จากผู้รู้เ ขาได้ให้ กับผมมาว่า “เรื่อ งของระบบจราจรนั้น จะไป
เกี่ยวพันกับเรื่องของการค้าการขายด้วย” ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับ เพราะว่าขณะนี้ในสังคมเมืองเราไม่ได้
แข่งขัน เราไม่ได้ค้าขายกันระหว่างคนต่อคนอีกแล้ว ปัจจุบันนี้ก็มีห้างใหญ่อะไรต่างๆ ก็ดี ที่มันถาถมเข้ามาสู่
สังคมบ้านเรา ผมจึงตัดสินใจว่าระบบจราจรดังกล่าวถ้ามันเป็นประโยชน์จริงๆ มันก็จะทําประโยชน์ให้กับพี่น้อง
ประชาชน การค้าขายก็จะดีด้วยและอย่างอื่นก็จะตามมา จึงเป็นแนวทางที่ผมตัดสินใจที่จะต้องทํา
- เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง สวนสาธารณะนาก่ ว มใต้ ที่ ผ มให้ ไ ปปลู ก ต้ น ไม้ ใ นบริ เ วณนั้ น และ
ในปีงบประมาณ 57 ทําไมจะต้องใช้งบประมาณถึงสิบสี่ล้านในการดําเนินการ แต่โครงการดังกล่าวผมก็ต้อง
ขอพูดตรงๆ นะครับที่โครงการนี้ผมไม่ได้เป็นเรื่องที่ผมดําเนินการขึ้นมาเองหรือดําเนินการขึ้นมาใหม่ แต่ที่
มันใหม่ก็คือว่าผมไปปลูกต้นไม้ก่อนที่จะทําโครงการในปี 57 และนี่คือประเด็นที่ท่านสงสัย ก่อนที่ผมจะ
ตัดสินใจดําเนินการปลูกต้นไม้ดังกล่าวนั้นผมเชิญผู้เ กี่ยวข้องทั้งหมดมาหารือว่าเพื่อประหยัดงบประมาณ
เพราะงบประมาณดังกล่าวนั้นในการปรับปรุงสวนสาธารณะนาก่วมใต้นี้ในการประมาณการครั้งก่อนที่จ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมาศึกษาออกแบบซึ่งงบประมาณดังกล่าวต้องใช้ถึงยี่สิบแปดล้านถึงสามสิบสองล้านบาท
ในการดําเนินการผมว่ามันมากเกินไปขอสักครึ่งหนึ่งได้หรือไม่ ในการปลูกต้นไม้ในวันดังกล่าวนั้นผมไม่ได้บอก
ว่าอยากจะปลูกตรงไหนก็ปลูก หรืออยากจะขอต้นไม้อะไรก็ขอ ผมได้ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องแล้วว่าเราต้อง
วางแผนให้ดีว่าจะประหยัดงบประมาณ และต้นไม้เราไม่ต้องไปซื้อ เราได้ขอความร่วมมือกับทางป่าไม้จังหวัด

- ๒๒ เป็นต้นไม้มงคลก็ดี และเราก็มีการวางแผนเรียบร้อยแล้วว่าจะควรจะปลูกต้นไม้โซนไหน ตรงไหนจะปลูกต้นไป
อะไร และตรงไหนจะกั นเป็ น พื้ น ที่สํ า หรั บลานกี ฬ า สถานที่ ต่ า งๆ ที่ เป็ น องค์ ป ระกอบของสวนสาธารณะ
จึงเป็นเหตุผลที่จะของบประมาณในการจัดทําโครงการต่อสภาจํานวนสิบสี่ล้านบาท ผมไม่ได้ทําไปโดยมีการ
ซ้ําซ้อ น ผมคิด วางแผน และคุย กับผู้ รู้ เพราะบางเรื่องผมก็ไม่ ได้รู้ทั้ งหมด ผมก็อาศั ยข้า ราชการที่เ ป็นผู้ รู้
ผู้ดําเนินการตั้งแต่ต้นมาสอบถามว่ามันสามารถเป็นอย่างนี้ได้หรือไม่ ผมไม่เคยดื้อรั้นใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าข้าราชการ
บอกว่าอันนี้ไม่ได้ ติดตรงนั้นติดตรงนี้ ที่ไม่ได้ผมขอเพียงแต่อธิบายให้ผมหน่อยได้หรือไม่ แล้วถ้าจะทําให้มันได้
จะทําได้อย่างไร ผมไม่ต้องการให้ใครมาผิดกฎหมายอีกต่อไป ดําเนินการในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอีกต่อไป ในสิ่งที่
ไม่ดีนั้นช่วยบอกนายกหน่อยได้หรือไม่ และสิ่งที่มันดีจะต้องทําอย่างไร วิธีการของผมเป็นอย่างนี้นะครับ
เพราะฉะนั้น แนวทางปฏิ บั ติ ทั้ ง หมดผมก็ มั่นใจว่ า สิ่ ง ที่ผ มทุ่ มเท สิ่ ง ที่ ผ มตั้ งใจนํ า ไปสู่ภ าคปฏิ บัตินั้ น พี่ น้ อ ง
ประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับ
- งบประมาณเกี่ ย วกั บ งานด้ า นศาสนา วั ฒ นธรรมประเพณี และเงิ น อุ ด หนุ น ต่ า งๆ ว่ า ทํ า ไม
ในงบประมาณ ปี 57 ไม่ มี คื อ บางเรื่ อ ง บางองค์ ก รมั น ไม่ ส ามารถที่ จ ะอุ ด หนุ น ให้ ไ ด้ เพราะว่ า เขา
มาจดทะเบี ย นไม่ ค รบ 1 ปี ยกตั ว อย่ า ง “กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ” ที่ ต่ อ มาจดทะเบี ย นเป็ น “เครื อ ข่ า ยผู้ สู ง อายุ ”
แต่ในระเบียบบอกว่าเป็น “เครือข่ายผู้สูงอายุ” ไม่ได้ ต้องเป็น “กลุ่มผู้สูงอายุ” ก็ต้องไปปรับและเริ่มต้นใหม่
แม้ แ ต่ ส มาคมรถม้ า ศาลเจ้ า ทั้ ง หลายเหล่ า นี้ ก็ ต้ อ งกลั บ ไปทํ า ไปนั บ หนึ่ ง ใหม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
ตามระเบียบก่อน เพื่อที่จะได้รับเงินอุดหนุนต่อไป เพราะฉะนั้นผมไม่ทิ้งหรอกครับ ก็ขอบคุณท่านมากที่ติดตาม
ผมก็ขอให้ติดตามต่อไปด้วยนะครับ ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ท่ถี ้าเราสามารถที่จะนําสิ่งเหล่านี้ไปสู่ภาคปฏิบัติ
และก็ต้องพึ่งข้อสังเกตของท่านนี่แหละครับ สิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องก็ขอให้บอกกล่าวผมมา สิ่งที่ทําไปแล้ว
ไม่ ดี ก็ บ อกผมด้ ว ย สิ่ ง ไหนที่ ดี ก็ เ ป็ น ประโยชน์ ข องพี่ น้ อ งประชาชนต่ อ ไป ก็ ข อบพระคุ ณ ท่ า นมากครั บ
ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เราใช้เวลาในการประชุมสภา
เทศบาลไปเกือบ 2 ชั่วโมง ผมขอพักการประชุมเป็นเวลา 15 นาที

พักการประชุม เวลา ๑๕.10 น.
เริ่มประชุมฯ เวลา ๑๕.25 น.
นายประสิ ท ธิ์ หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ในญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วาระที่ ๑ ที่ฝ่ายบริหารได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ
แห่งนี้ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตเสนอความคิดเห็นในการ
เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วันนี้ผมคงจะไม่ถามเยอะนะครับ
มีหลายคนถามว่าวันนี้จะถามกี่คําถาม ผมเป็นคนขี้สงสัย ได้รับร่างงบประมาณเล่มนี้เมื่อหลายวันก่อนได้ไป

- ๒๓ นั่งอ่านและได้พิจารณา ด้วยความเป็นห่วงในฐานะที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาร่างงบประมาณ
รายจ่า ยประจํ าปี พ.ศ.2557 ผมคิด ว่ า สํา คั ญ ข้ อ เสนอแนะหรื อ ว่ าข้ อ คิด เห็ นส่ ว นตั ว ของผมก็ คงจะเป็ น
ประโยชน์ หรือไม่เป็นประโยชน์ก็อยู่ในดุลพินิจของผู้เสนองบประมาณนะครับ ผมมีข้อสังเกตหลายประการ
ในงบประมาณที่ได้นําเสนอมา แต่สรุปแล้วก็คงจะเป็นคําถามว่างบประมาณที่ได้เสนอมานี้จะได้ปฏิบัติตามที่
ผู้เสนอมาอย่างไร ก่อนที่จะคุยกันเรื่องงบประมาณ ผมเข้าใจว่างบประมาณตัวเลขมันไม่ใช่ส่ิงสําคัญที่จะต้อง
มาพิจารณา แต่สิ่งสําคัญที่เราควรจะพิจารณาคือ “แนวคิด” นะครับ และ “วิธีการคิด” ซึ่งให้ได้มาในการทํา
งบประมาณในปีนี้นะครับ ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สังคมออนไลน์ สังคมวัฒนธรรม สังคมอะไร
ต่างๆ ผมคิดว่ามีส่วนสําคัญที่เราจะต้องนํามาใช้ในการพิจารณางบประมาณ ซึ่งครั้งนี้ในปีนี้ เราเสนอปีหน้า
ที่จะต้องใช้ทั้งปี ปีหน้าเราก็จะต้องเสนอในปีต่อๆ ไป แผนที่เรานํามา ตัวเลขที่เรานํามาทํางบประมาณในปีนี้
ก็คือสิ่งที่ได้ร่วมคิดร่วมทําให้มันอยู่ในแผนสามพัฒนาสามปี หรือห้าปีก็แล้วแต่ท่ีทางเทศบาลได้ทําไว้ ผมมานั่ง
วิเคราะห์หลายๆ เรื่องกับสถานการณ์แผนสามปี ห้าปีที่ทําไว้เมื่อหลายปีก่อน กับสถานการณ์ปัจจุบันและ
สถานการณ์ในอนาคต ผมคิดว่าสามสถานการณ์นี้ควรจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องนํามาพิจารณา งบประมาณ
อย่า งที่ท่ านนายกฯ ได้นํ าเสนอมา หรือเพื่อ นสมาชิก ฯ ได้อภิ ปรายก่ อนหน้านั้ น ทํ าไมตัว เลขจะต้ องสู งขึ้ น
กว่าเดิม ทําไมตรงนี้ไม่ทํา ผมคิดว่าตรงนี้เป็นสาระที่เราควรจะต้องช่วยกันพิจารณาและรับทราบแนวทาง
ก่ อ นที่ เราจะพิ จ ารณาร่ วมกั น ตั ว เลขห้ า ร้ อ ยล้ า นบางคนอาจจะบอกว่ า เยอะ บางคนอาจจะบอกว่ า น้ อ ย
แต่ บ างคนรู้ ห รื อไม่ ว่ า ห้าร้ อ ยล้า นนั้ น มีอ ะไรบ้า งที่ เ ป็ นปั จ จั ยที่เ ราจํ าเป็ น จะต้ อ งทํ าหรื อ ไม่ทํ า และอั น ไหน
ที่ทําแล้วจะเป็นประโยชน์ อันไหนที่ทําแล้วไม่ได้ประโยชน์แต่เป็นหน้าที่ท่ีจะต้องทํา ผมอยากพาทุกท่านที่อยู่
ในที่นี้ได้มองไปเหมือนผมว่า ถ้าผมจะพิจารณาเรื่องใดสักเรื่องหนึ่งผมจะพิจารณาจากอะไรบ้าง ผมขออนุญาต
ท่านประธานได้นําเสนอเป็น Power Point ครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง อนุญาต เชิญครับ
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ท่านสมาชิกฯ ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่
ผมคิดว่าเป็นเรื่องของอนาคตของเทศบาลนครลําปาง ของประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลําปาง 22 กว่า
ตารางกิโลเมตรนี้ ในภาระหน้าที่ของเทศบาลเรา อนาคตของนครลําปางอยู่ตรงไหน มันประกอบด้วยอะไรบ้าง
สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจํานวนหกหมื่ นกว่าคนตามทะเบียนที่มีอยู่ แต่ใ น
ความเป็นจริงมันมากกว่าสําหรับคนที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในนครลําปางเรา ที่เราเรียกว่า “ประชากรแฝง” อีก
สองสามหมื่นคน แล้วในอนาคตพรุ่งนี้ มะรืนนี้ อาจจะเป็นห้าหมื่นหรือหกหมื่น ถ้าเราไม่ช่วยกันคิดพิจารณาว่า
สิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปนี้เป็นภาระหน้าที่หรือสิ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยน และอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญที่จะทําให้
22 กว่าตารางกิโลเมตรของเทศบาลนครลําปางของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขก็คือ “เทศบาลนครลําปาง”
ก็คืออีกขาหนึ่ง ถ้าเรามองจากแผนภาพตรงนี้ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่จะเป็นคนกําหนดอนาคตของคนในเขต
เทศบาลนครลํ า ปางได้ ทุ ก คนต้อ งช่ ว ยกั นนะครั บ ต้อ งช่ ว ยกั นกํ า หนด และสิ่ ง ที่ สํ าคั ญ ที่ ผ มคิ ดว่ า มั น เป็ น
สิ่งที่ สําคัญ มากในเรื่องของกรอบแนวคิด ในการพัฒ นา สไลด์ ต่อไปครับ เราเข้ าใจดีแ ค่ไ หนว่า บริ บทของ
22 ตร.กม. ของเขตเทศบาลฯ จะต้องอยู่ในแผนที่ของความมั่งคั่ง ของความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนชน
ดีแค่ไหน เราเข้าใจหรือไม่ว่า 22 ตร.กม. นิดๆ นี้ มีอะไรบ้างที่เราจะต้องพัฒนา ที่เราจะต้องทํา ที่เราจะต้อง
ส่งเสริม เราเข้าถึงหรือเปล่าในทุกซอกทุกมุม บางคนบอกว่าไปมาหมดแล้ว รู้หมด ผมว่าเราต้องเข้าใจมันจริงๆ

- ๒๔ มันถึงจะพัฒนาได้ และความจริงแล้วก็ไม่ใช่ส่ิงที่ไกลตัวเป็นพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถ้าเราจะพัฒนานั้นเราจะต้องเข้าใจใน 3 สิ่งนี้ ปัจจุบันนี้สังคมโลกเราต้องมาดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
บางคนบอกว่ามันไกลตัว แผนดินไหวที่อเมริกา มีทอร์นาโดที่อเมริกา บ้านเมืองของญี่ปุ่นตอนนี้ใช้พลังงาน
ไฟฟ้ า ด้ ว ยนิ ว เคลี ย ร์ ไกลตั ว เกิ น ไปบ้ า นเราไม่ ต้ อ งจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ บ้ า นเรามี ทรั พ ยากรเยอะ แต่ ใ นอนาคต
จะเกิดอะไรขึ้น ได้มีใครสนใจที่จะศึกษาหรือไม่ อาจจะไม่มองไกลนะครับที่จะเกิด แต่อนาคตอันใกล้ในปีหน้า
หรือสองสามปีข้างหน้า ที่เราเคยคิดกันอยู่บ่อยๆ ที่ทําแผนสามปี แผนห้าปี นั้น ก็สักแต่ว่าทําแต่เราก็ไม่ได้ดูว่า
มั น จะเกิ ด ขึ้ น จริ ง หรื อ ไม่ ในบรรพกาลของเราก็ รู้ อ ยู่ น ะครั บว่ า สั ง คมของเราอยู่ ไ ด้ ด้ ว ยภาคเกษตรกรรม
เปลี่ยนมาเป็นยุคอุตสาหกรรมเมื่อไม่กี่ปีท่ีผ่านมา และตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นยุคของสารสนเทศ เรื่องของ
เทคโนโลยี ทั้ ง หลาย เราจะเห็ น ข่ า วอยู่ บ่ อยๆ ว่ า คนโน้ น คนนี้ โ ดนหลอกรู ด บั ต รทางเอที เ อ็ ม โทรศั พ ท์ ม า
ให้กดเงินไปให้เขา เดี๋ยวนี้มันเป็นขนาดนี้แล้วครับ ความรู้เท่าทัน ถ้าเรามีฐานความรู้ส่ิงต่างๆ เหล่านี้มันควร
จะต้องใช้เพื่อที่จะเป็นบทบาทพัฒนาสังคมของเราได้นะครับ ผมขอใช้ชื่อคําว่า “ยุค Globalization” ยุคที่มัน
จะต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมาย เราอยู่ในห้องนี้พิจารณากันเราไม่เห็นข้างนอก ก็อย่างว่า
แหละครั บ อย่ า งที่ ท่ า นสมาชิ ก ฯ ได้ พู ด ไปเมื่ อ สั ก ครู่ น้ี ผมก็ มี ตั ว อย่ า งแต่ ต้ อ งขออภั ย ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ อาลงไว้ ใ น
PowerPoint ชุดนี้นะครับ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ผมขับรถเข้ามาในเมืองลําปางผ่านถนน
บุญวาทย์ มีรถคันหนึ่งสีขาวขับรถตัดหน้ารถผม แต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรือชักปืนยิงเขา และผมก็สังเกตเห็นว่า
ป้ายทะเบียนรถเป็นสีเหลือง และไม่ใช่ภาษาบ้านเรานะครับ เขียนว่า “กําแพงพระนคร” หรือก็คือมาจาก
“หลวงพระบาง” ผมอยากจะเรียนถามในที่ประชุม และฝากที่ประชุมตรงนี้ได้คิดนะครับว่า ท่านที่อยู่ข้างล่าง
ได้ฟังและได้เห็นนะครับว่า ผมไม่ได้เห็นเฉยๆ แล้วมองผ่านไป ผมมาคิดว่าวันนี้มันมีคันเดียวที่ขับรถตัดหน้าผม
แล้วพรุ่งนี้มันจะมาอีก 10-20 คัน มาขับรถตัดหน้าคนลําปาง แต่บางคนก็ไม่ได้คิดเหมือนผมนะครับ บางคน
อาจจะชักปืนยิงเขาก็ได้ บางคนก็อาจจะขับรถไปชนเขาก็ได้ โดยไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไร นี่คือการเปลี่ยน
บริบททางสังคมไปแล้วครับ ซึ่งรถคันดังกล่าวมาจากเมืองลาว ทําไมมาโผล่อยู่ที่ลําปาง อย่างที่เราบอกว่า
AEC ข้างหน้านี้ มันไม่ถึง 2 ปี แล้วครับ วันนี้เขาขับมาแล้วถ้าวันที่ 1 มกราคม 2558 ขับมาง่ายกว่านี้อีกมัน
จะเกิดอะไรขึ้น นี่มีแค่ป้ายสีเหลือง ยังมีป้ายสีน้ําเงิน สีฟ้า มาจากพม่า ซึ่งผมก็พูดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา นี่คือ
การเปลี่ยนที่เราเรียกว่า “Cross Cultural” หรือการข้ามผ่านทางวัฒนธรรม ที่ขับรถปาดหน้าผมนั้น ผมก็
ไม่แปลกใจนะครับเพราะบ้านเขาขับรถด้านขวา เขาแซงของเขาถูกแล้วนะครับ บ้านเขาขับซ้ายต้องแซงซ้าย
แต่บ้านเราขับขวาต้องแซงขวานะครับ นี่ก็คือสังคมที่เปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับ แล้วสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลง
ในสังคมของเราหรือไม่ ถามว่าเมื่อสักครู่ที่ได้อภิปรายว่าต้องศึกษาระบบจราจรล้านกว่าบาท อันนี้มันพอใช้
หรือไม่ครับ ถ้าไม่พออาจจะต้องสองล้านสามล้านก็ได้ถ้ามันจําเป็นที่จะต้องใช้ในวันข้างหน้า แต่ก็กลับกัน
บางอย่ า งมัน ไม่ จํ า เป็น ในปี นี้ แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่สํ า คั ญ กว่ า เราก็ อาจจะปรั บ ลดได้ อย่ า งที่ส มาชิ ก ฯ ได้ อ ภิ ป ราย
เมื่อสักครู่นี้ว่าเราจะมองสิ่งเหล่านี้ได้หรือยัง การจัดทํางบประมาณ ท่านบอกว่าก็เอามาจากอันเก่าๆ ซึ่งบางที
อันเก่าๆ ก็ไม่ดีเสมอไปนะครับ สไลด์ต่อไปครับ ในการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนั้น ถ้าเรามองให้ดีว่าในโลก
ของเรามันกว้างใหญ่เกิน ผมเอาแค่ประเทศไทยประเทศเดียว ว่าสิ่งต่างๆ ในยุค Globalization ในภาพกว้างๆ
ของระดับประเทศมันประกอบไปด้ วยอะไรบ้ างที่เ ปลี่ยนแปลงไป คือการรวมกลุ่ม ของเศรษฐกิจ ถ้ าคนที่
ติดตามข่าวสารอย่างที่ท่านสมาชิกฯ ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่น้ีว่า ค่าเงินบาทเอย ตลาดหุ้นเอย GDP เอย

- ๒๕ ทั้งหลายของผลรวมประเทศมันลดแค่ไหน มันมากขึ้นแค่ไหน เอาแค่ประเทศเรานะครับ สิ่งพวกนี้มันกระทบ
บ้านเราหรือไม่ มันก็กระทบความเป็นอยู่ของคนในบ้านเรา เราไปมองตรงนั้นหรือไม่ท่ีอยากจะพัฒนา ที่เรา
บอกว่าอยากจะพัฒนาบ้านเรา คนของเราในเขตเทศบาลฯ ให้ดีขึ้น อยู่ดีขึ้น มีความสุข อยู่ดีกินดีทั้งหลายนั้น
แต่ป้อนให้เขาอย่างเดียว ซึ่งมีคํากล่าวอยู่ว่า “จะสอนคนให้อยู่รอดได้ อย่าให้ปลา แต่สอนให้เขาตกปลา” อันนี้
คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับ งบประมาณอะไรก็ตามผมพยายามจะไม่ไปแตะนะครับว่ามันจะมาก
หรือน้อย แต่ผมอยากให้ช่วยกันพิจารณาเองว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในนี้ แม้กระทั่งที่ตั้งไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้ แต่มันมี
วิธีการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการได้เราจะทําอย่างไร ผมอยากให้ทุกท่านตามผมไปนะครับว่างบประมาณที่กําลัง
จะพูดถึงต่อไปนี้ ผมไม่มีสิทธิไปตัด มีหลายคนมาบอกผมว่าอย่าไปตัดนะครับเรื่องนี้สําคัญ แม้กระทั่งเมื่อสักครู่
ก็มีสมาชิกฯ บอกว่าอย่าตัดนะครับขอร้อง แต่ผมอยากจะให้พิจารณาตรงนี้ก่อน ผมก็ไม่มีหน้าที่ไปตัด ผมมี
หน้าที่พิจารณาว่าอันไหนที่ควรจะทําหรือไม่ทํา เราเห็นด้านซ้ายเทคโนโลยีไปถึงไหนแล้ว ของเรามันอยู่ตรงนี้
พร้อมที่จะไปกับเขาหรือยัง สังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนไปแค่ไหน เราอาจจะจัดแกงฮังเลของเราโชว์ แต่ถามว่า
คนที่อื่นมากินแกงฮังเลหรือไม่ อาเซียนที่จะเกิดในอนาคตนั้นจะมากินแกงฮังเลเราหรือไม่ เราอาจจะเปลี่ยน
ก็ได้ ถูกหรื อไม่ครับ ที่ตั้ งไว้ สองแสนกว่ าบาทผมก็เ คยอภิปรายไปแล้ว ว่า มันได้กิ นกั นหมดหรื อไม่ มัน เด่ น
ตรงไหน ดีตรงไหน ผมไม่พูดถึงนะครับ ขอความกรุณาที่จะเอาสิ่งในอดีตมาวิเคราะห์กับพรุ่งนี้แล้วเราควรจะ
ทําหรือไม่ทํา เราควรจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นหรือไม่ วัฒนธรรมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าที่เราพูดกันปาวๆ
เรารู้หรือไม่ว่าวัฒนธรรมอีก 9 ประเทศ เขามีความเป็นอยู่อย่างไร ผมเองก็ยังไปไม่ครบ 9 ประเทศที่เหลือเลย
ที่จะมาเป็น AEC กับเรา ยังไม่รู้เลยว่าบางประเทศมันทําอะไรกินกันอย่างไร วันไหนที่เขาเข้ามาอยู่บ้านเรา
แล้ ว จะมากิ น อยู่ อ ย่ า งไร นี่ คื อ สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะต้ อ งรู้ น ะครั บ ส่ ว นในเรื่ อ งของการเคลื่ อ นย้ า ยคน ผมก็ พู ด
อยู่ตลอดเวลาว่าเหลืออีกปีกว่า ในวันที่ 1 มกราคม 2558 คนพม่าอาจจะมาอยู่ในเขตเทศบาลฯ ของเรา
มากขึ้นอีก 5 พันคน คนลาวอาจจะมาอยู่อีก 3 พันคน คนเวียดนามอาจจะมาอยู่อีก 500 คน คนสิงคโปร์
อาจจะมาอยู่อีก 2-3 คน เพื่อมาทําธุรกิจ คนมาเลเซียอาจจะมาทําธุรกิจอยู่ในบ้านเราอีกไม่รู้ก่ีคน แล้วเรา
ไม่ ไ ด้ คิด ถึ ง ขนาดนั้ น ว่ า อย่ า งเช่ น แผนกทะเบี ย นของเราเวลาเขาเข้ า มาเรารู้ ห รื อ ไม่ ว่ า เขาจะมาอยู่ ที่ ไ หน
เราจะต้องไปขึ้นทะเบียนเขาหรือไม่ และคนนั้นทํางานอยู่ตรงนี้แล้วมันโดนไล่ออกไปอยู่อีกที่หนึ่งมันไปก่อเหตุ
อะไรบ้างเรารู้หรือไม่ครับ เพราะว่า “Cross Cultural” ที่ผมบอกไปนั้นมันต่างกัน แค่มันอยู่บ้านมันอาจจะ
ไม่ต้องอาบน้ํา 3 วันก็ได้ หรือ 3 วันอาบน้ําทีก็ได้ มันกินเสร็จก็ท้ิงขยะข้างบ้านเลย และกองสาธารณสุขฯ
คิดหรือยังว่าจะต้องไปทําอย่างไรกับเขา เขาเดินเข้ามาบ้านเรา มาทํางานกับเรา เอาเชื้อโรคหวัดโน้นหวัดนี้
เข้ามา เราจะเตรียมการอย่างไรครับ เขาจะมากินอาหาร มาท่องเที่ยว มากินก๋วยเตี๋ยวป้าศรีมันจะสั่งป้าศรี
รู้เรื่องหรือไม่ ผมว่ามันสําคัญพอสมควรนะครับไม่มากก็น้อยที่เราจะต้องนํามาคิด มันมาเฉพาะรถและคนขับ
แล้วคนนั่งในรถล่ะครับ มาอยู่ที่นี่กันทั้งวันมันไม่กินข้าวเหรอครับ มันไปใช้ห้องน้ําหรือไม่ มาจากบ้านเขาแล้ว
มาถ่ายทิ้งบ้านเราจะเกิดอะไรขึ้นครับ ถ้าเกิดมันไปฉี่ข้างทางแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ นี่คือสิ่งสําคัญที่เราต้องคิด
นะครับ เขาจะมาใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของเราอะไรบ้าง เขามาแล้ วขับรถเหยียบถนนบ้านเราแล้ ว
นะครับ คันเดียวไม่เป็นไรแต่มาเหยียบร้อยคัน ถนนเราก็จะทรุดแต่เราก็ต้องใช้เงินในกระเป๋าเราซ่อมถนนในเขต
เทศบาลฯ เรา เขามาแวะห้าแยกใช้ห้องน้ําสาธารณะเรา 3 คนไม่เป็นไร แต่วันหลังมันมาสองพันคนมาใช้
ห้องน้ําเรา เราก็ต้องจ้างคนมาดูดส้วมมันจะเต็มแล้วครับต้องมาทําความสะอาด นี่คือภาพกว้างๆ ที่เราอาจจะ

- ๒๖ ต้องมองเห็น การกระจายโอกาสและความเป็นธรรมเรื่องงบประมาณ วันนี้เราคุยเรื่องงบประมาณ เรากระจาย
ไปให้ครบคนในเขตเทศบาลฯ ทุกหมู่เหล่าหรือยัง ก็จําลองภาพไว้มันคงจะไม่แตกต่างกับระดับประเทศ ถ้าเรา
จะมองเป็นภาพของเทศบาลเป็นภาพเดียวกัน เรามองสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาที่จะช่วยกัน
สร้างบ้านสร้างเมือง สไลด์ต่อไปครับ ยุคนี้ต้องใช้ความรู้แล้วนะครับ เราใช้ความเคยชินและประสบการณ์
อย่างเดียว ผมคิดว่าควรจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ เพราะความเคยชิน ความเคยเห็นว่าที่เคยทําอะไร
มาแล้วดี นั้น มันอาจจะไม่ ดีถ้า เราไม่ นํามาวิเ คราะห์แ ละสั งเคราะห์ให้ ละเอียด ในยุคของเราทราบหรื อไม่
งบประมาณห้ า ร้ อ ยล้ า นในปี นี้ และเราจะต้ อ งเอาความจํ ากั ด ของมั น มาสร้ า งประโยชน์ สู ง สุ ดได้ อ ย่ า งไร
เราอยากให้มีความมั่งคั่งในประชาชนของพวกเรา เราอยากให้มีความก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยีในบ้านเรือน
ของเรา เราอยากลดปัญหาทางสังคมทั้งหลายโดยที่ไม่กระทบกับสิทธิของใคร ผมไม่อยากให้ใช้ช่องว่างทาง
กฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่จะให้พี่น้องประชาชนหรือให้กับตัวเองหรือให้กับใครก็ตาม อยากจะให้
สิ่งเหล่านี้มันหมดไป สไลด์ต่อไปครับ พวกเราล้วนตระหนักในหน้าที่อย่างภาพที่เห็นนะครับ คนไทยบอกว่า
ชอบบอกว่ า รั ก ประเทศไทยจั บ มื อ กั น แล้ วก็ ยิ ง กั น จํ า ลองภาพให้ เ ห็ น นะครั บว่ า เราควรจะนํ า ไปวิ เ คราะห์
ในบทบาทหน้ า ที่ ข องตนเอง สไลด์ ต่ อ ไปครั บ ความสํ า คั ญของการบริ ห ารท้ อ งถิ่ น มั น เปรี ย บเหมื อ นกั บ
เก้าอี้ 1 ตัว มีขาอยู่ 4 ขา ขาแรกก็คือ ฝ่ายนิติบัญญัติซ่ึงเรากําลังเป็นอยู่ในที่นี้ ถามว่า สท. ทําหน้าที่อะไร
ก็คือทําหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติ ทําหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลไป ขาที่ 2 คือ ฝ่ายบริหาร ขาที่ 3 คือ
ฝ่ายบุคลากร ทั้ง 3 ส่วนนี้จะทําให้ 22 ตร.กม. เจริญก้าวหน้ามั่นคง อยู่ดีกินดี ผมว่าเราลืมอะไรไปอีกขาหนึ่ง
หรือเปล่า ซึ่งขาที่หายไปนี้เป็นขาที่สําคัญ เก้าอี้ 3 ขามันนั่งไม่ดีหรอกครับ มันจะล้มได้ แต่ถ้ามี 4 ขาแล้วนั้น
ซึ่งขาที่ 4 นี้เราต้องแคร์เขาด้วยนะครับ เราเป็นคนส่วนน้อยด้วย แต่เขาเป็นขาส่วนใหญ่ท่ีจะสร้างให้เก้าอี้ตัวนี้
มั น แข็ ง แรงและมั่ น คง และทํ า ให้ เ ทศบาลฯ ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ของเราได้ อ ยู่ ดี กิ น ดี มี ค วามสุ ข
สไลด์ ต่อ ไปครั บ ที่ ผ มบอกว่ า ยุ คแห่ง การเรี ย นรู้ ยุ คแห่ ง ความรู้ นั้ น ผมอยากให้ นํา ความรู้ ม าสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ภาพเมื่อสักครู่นั้น เราบอกว่าเราจะขจัดปัญหา แต่ถ้าเทศบาลฯ เราขจัดปัญหาเหล่านั้นได้โดยนําองค์ความรู้
ทั้งหลายนั้นมาพิจารณา มาวิเคราะห์ ถึงจะเป็นงบประมาณเหล่านี้ได้ บ้านเมืองของเราก็มีความสุข มีความ
มั่งคั่ง อะไรบ้างที่จะทําให้เกิดความมั่งคั่งให้กับเทศบาลของเรา ความได้เปรียบเรามีเยอะนะครับแขกไปใครมา
ก็ต้องมาแวะลําปาง แวะแล้วเราจะมีอะไรมาโชว์เขา เราจะเอาเงินจากนักท่ องเที่ ยวได้ อย่างไร เขามาซื้ อ
น้ํา 1 ขวด เงินอยู่ในลําปาง 10 บาท มา 100 คน ก็คูณเข้าไป หมื่นคนก็คูณเข้าไป แต่อะไรที่จะทําให้เขา
มาแวะลํ าปางพั นคนหมื่นคนล้ านคน อย่างชั ยนาทไม่มี อะไรนะครับ เป็ นจั งหวั ดเล็ก ๆ เอาหุ่นฟางมามั ด ๆ
รวมกันทําเป็นรูปนก มีคนไปเที่ยวเป็นแสนต่อปีครับ ชลบุรีไม่มีอะไรครับเอาควายมาวิ่งแข่งกันก็มีคนไปเที่ยว
เป็นล้านต่อปีครับ บ้านเรามีม้าทํายังไง มีแต่คนพูดถึงรถม้าลําปาง แต่เราได้เงินจากรถม้าลําปางแค่ไหน และ
เราควรจะไปสนับสนุนเขาแค่ ไหน นี่คือ สิ่งสํา คัญที่ ผมอยากเรียนว่ าความมั่งคั่งของพวกนี้เ ราจะทําให้เกิ ด
ประโยชน์อย่างไร อีกส่วนที่สําคัญก็คือสวัสดิการและผลประโยชน์ของประชาชน เราทําแล้วมันไม่กระทบ
หรือไม่ไปกระทบต่อคนอื่น ไม่เอาของคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่ง ทุกคนเท่าเทียมกันที่จะได้รับสิทธิประโยชน์และ
ผลประโยชน์ ความสุข ความมั่งคั่งของประชาชนก็มีเท่ากัน ปัญหาทางสังคมทั้งหลายเราไปดูแลหรือไม่ ถามว่า
มันเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่หรือไม่ แต่ผมว่ามันเกี่ยวนะครับ ส่วนการว่างงานนั้นยิ่งมีงบประมาณอบรมสามล้าน
หรือล้านกว่าบาท ฝึกวิชาชีพผมถามว่าเรียนทํากระเป๋า เรียนปลูกเห็ด เรียนทําไม้กวาด พอสอนเขาเสร็จเรา

- ๒๗ สอนเขาหมดหรือยังสอนเขาไปขายที่ไหนหรือไม่ เขาจะมีรายได้จากการทํางานตรงนี้ได้ที่ไหน นี่คือสิ่งสําคัญ
ที่ผมคิดว่าถ้าเราเอาสามล้านมาใช้ประโยชน์จากตรงนี้ให้เขาจนสุดยอดว่า การทําไม้กวาดที่เขาเรียนมาตั้งแต่
ต้นขายได้และเป็นอาชีพให้เขาอยู่ได้ และเขารู้จะขายได้ที่ไหน ผมก็เห็นอบรมกันทุกปีครับ และพออบรมเสร็จ
พอเห็ ด หมดก็ ห มดแล้ ว ถามว่ า ขายได้ ไ หมขายได้ ค รั บ ต้ น ทุ น ยั ง ไม่ ไ ด้ คิ ด เลยครั บ ขอเงิ น อบรมเราไป
สามหมื่ น บาท อบรมไปสามหมื่ น บาท ทํ า เห็ ด ขายกั น กิ โ ลละ 60 บาท ขายหมดแล้ ว ก็ ม าแบ่ ง ตั ง ค์ กั น
แล้ว ถามว่าต้ นทุ นมัน อยู่ต รงไหน วัน หนึ่ง คุณไปทํ างานรดน้ํา มันกี่ วัน ไปเก็บ กี่คน ต้น ทุนยั งไม่ได้ คิดสั กคน
ทํา ธุร กิจ เขาคิด หมดนะครั บ ไปทํา ไม้ ก วาด ทํา เสร็ จแล้ วงบเราสามหมื่ นบาท ทํา ไปสอนไปสองหมื่ นบ้ า ง
พอไม้กวาดหมดก็หมดอีกแล้ว ผมว่าอันนี้เราควรสอนเขาจนถึงตอนปลายดีไหมครับ ให้เรียนจนถึงมหาลัยเลย
เรียนประถมก็คือทํา ขายได้แล้วทําเป็นธุรกิจของเขาก็คือจบมหาวิทยาลัยแล้วครับ การใช้สิทธิส่วนบุคคล
อย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ สไลด์ต่อไปครับ หลายคนบอกรักบ้านรักเมือง เรารู้หรือเปล่าว่ารากเง้า
ของเราเป็นยังไง คนลําปางชอบกินอะไร เอาอะไรไปป้อนเขา เอาอะไรให้เขากิน แล้วเขาจะต้องหากินอย่างไร
นี่ คื อ สิ่ ง ที่ เ ราต้ อ งศึ ก ษา วั ฒ นธรรมการกิ น อยู่ ข องเราเป็ น อย่ า งไร เราเอาแกงฮั ง เลให้ เ ขาปี ล ะครั้ ง นั้ น
เป็ น วั ฒนธรรมการกิ น ของเขาไหมที่ จ ะต้ องกิ น แกงฮั ง เลที่ นี่ ผมเป็ น ห่ ว งเรื่ องนี้ ว่ า คนไหนชอบกิ น อย่ า งไร
แล้วเราถึงจะจัดสรรงบประมาณเหล่านี้ได้ถูกต้องตามความต้องการของเขา ถ้าเรามองแต่ภาพรวมเราก็ได้
แต่ภาพรวมนะครับ ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดในการรักบ้านรักเมืองของเราก็คือการผสมผสานกับความทันสมัย
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับทุกวันนี้นุ่งผ้าเตี่ยวเหมือนเดิมก็ไม่ได้ เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน แต่เปลี่ยนแล้วก็ต้อง
อยู่ในความผสมผสานกันกับความเป็นอยู่ของเราที่มีอยู่ สิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้เผชิญกับการดําเนิน
ชีวิตที่เป็นความทันสมัยนะครับ สไลด์ต่อไปครับ ที่ผมพยายามพูดก็อยากจะแสดงให้เห็นว่า ถ้าเราจะอยู่ใน
ยุคใหม่นั้นเราจะต้องไม่ยึดติดกับอดีต ผมพยายามจะชี้ให้เห็นนะครับว่าในอดีตของเรามีอย่างไรแต่เราคงไว้
เอาสิ่ ง ที่ ดี ข องเขามา พยายามพิ จ ารณาว่ า ที่ เ ขาทํ า มั น ดี อ ย่ า งไรให้ ถึ ง รากเง้ า ไม่ ใ ช่ ว่ า เขาเห็ น ว่ า คนเยอะ
แล้วเอามาทําปีนี้ คนเยอะก็อาจจะไม่ใช่ปัจจัยของความสําเร็จก็ได้ ฉะนั้นจะใช้อดีตเป็นพื้นฐานที่จะทําให้
บ้ า นเมื อ งของเราอยู่ อ ย่ า งมั่ น คง และรู้ ว่ า ในอนาคตนี้ มั น จะเกิ ด อะไรขึ้ น จะมี ใ ครตอบได้ ไ หมครั บ ว่ า
วันที่ 1 มกราคม 2558 จะมีรถจากประเทศลาวมาวิ่งในลําปางกี่คัน จะมีจากพม่ากี่ คัน จะมีใครมาอยู่
บ้านเราไหม จะเอาโรคภั ยไข้เ จ็บมาด้วยไหม จะมาขากถุ ยเสลดใส่ถ นนบ้า นเราไหม เราต้องไปจ้างคนทํ า
ความสะอาดกี่คน ถ้าเราช่วยกันวิเคราะห์ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ผมก็มีข้อคิดเห็นก่อนที่เราจะไปดู
เรื่องงบประมาณนะครับ ผมขออนุญาตท่านประธานใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับ สไลด์ต่อไปครับ ผมมี
แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพแบบพาเรโต ซึ่งเป็นนักปราชญ์ชาวอิตาเลี่ยน เขาใช้มาเป็นร้อยกว่าปีแล้วครับ
และในปัจ จุบันนี้ก็คิดว่ายังใช้ได้ดีนะครับ ถ้า เรานํามาวิเคราะห์ เขาบอกว่ากระบวนการจัดสรรทรัพยากร
ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ที่ จ ะทํ า ให้ สวั ส ดิ ก าร(Welfare) ของประชากรในบางกลุ่ ม ในสั ง คมดี ขึ้ น
โดยไม่ทําให้ หรือ เบียดบังให้ สวัสดิการ ประชากรกลุ่มอื่นๆในสังคมลดลง คือความเท่าเทียมครับ เราอาจจะ
ไม่ถึงขนาดว่ามีประชากรผู้สูงอายุเท่านี้เอาเปอร์เซ็นต์ไปเท่านี้ มีเด็กนักเรียนเท่านี้อายุเท่านี้เอาเปอร์เซ็นต์ไป
เท่านี้ของงบประมาณ มีผู้ใหญ่เท่านี้เอางบประมาณไปเท่านี้ นี่ไม่ใช่เป็นหลักการที่ถูกต้องของพาเรโต เขาบอก
ว่าทําอะไรก็ตามที่ทําให้คนอื่นไม่เดือดร้อน แต่ทําให้อีกคนดีขึ้นแล้วมีความเท่าเทียมกัน เราเห็นว่ามีหลายปัจจัย
นะครับในงบประมาณที่เราต้องไปส่งเสริม แต่ส่งเสริมให้เขาดีขึ้นหรือไปเบียดเบียนของคนอื่นมา แล้วทําให้กลุม่

- ๒๘ เหล่านี้ดีขึ้น สไลด์ต่อไปครับ เขายังบอกอีกว่าเอารูปแบบใหม่ๆ คือ การเอาทรัพยากรเดิมมาผ่านกระบวนการ
จั ด การใหม่ หรื อ Reallocate ถามว่ า มั น สลั บ ซั บ ซ้ อ นไหมครั บ ไม่ น ะครั บ คื อ เรามี เ งิ น อยู่ ข องเราแค่ นี้
งบประมาณปีที่ผ่านมาก็มีเท่านี้ท่านนายกก็ยืนยัน ผู้บริหารก็ยืนยัน มันหนีตรงนี้ไปไม่ได้ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ
ว่ามันอยู่ตรงไหนที่เราสามารถนํามาทําตรงนี้ได้ ในส่วนสวัสดิการหรือมาตรมาตรฐานในการดํารงชีวิตดีขึ้น
และไม่ทํ า ให้ ม าตรฐานของผู้ อื่ น ลดลง นี่ คือ แนวคิ ด ที่คิด ว่ าสํ า คั ญ ที่ เ ราจะนํ ามาใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณา
งบประมาณในครั้งนี้ ถามว่าทําแล้วมันได้ไหม ได้กับได้นะครับ ถ้าทําไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วทําให้คนอื่น
ดีขึ้น และสิ่งที่เราจะทํานั้นต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด และประหยัด คงจะไม่มีใครบอกนะครับว่าถ้าทําอันนี้แล้ว
ตําน้ําพริกละลายแม่น้ํา ทําอันนี้แล้วคิดอย่างประหยัดถ้าเราคิดบนพื้นฐานพวกนี้ สไลด์ต่อไปครับ ยังมีอีก
ทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่า “ทฤษฎี 20 80” อะไรก็ตามครับ 100 บาทหรือ 100 เปอร์เซ็นต์ พาเรโตจึงบอกว่า
“ไม่มีอะไรที่ลงทุนไปแล้วได้ 100 เปอร์เซ็นต์” นักธุรกิจก็รู้ลงทุนแล้วไม่มีอะไรได้ 100 เปอร์เซ็นต์หรอกครับ
นอกจากธุรกิจสีเทา ธุรกิจไม่ถูกกฎหมายก็ได้กําไรเยอะหน่อย เขาบอกว่าคนในสังคมมีอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่ง
เป็นกลุ่มน้อย คือ 20 เปอร์เซ็นต์ เหมือนพวกเราที่อยู่ตรงนี้ แต่ส่วนน้อยนี้มีความสําคัญมาก ครอบครอง
ความมั่งคั่งและมีอิทธิพลที่จะชี้นําสังคมได้ คือกลุ่มพวกเรานี่แหละครับคือพวกเป็นใหญ่เป็นโตทั้งหลายนี้
พวกในสภาทั้งหลายนี่แหละครับที่จะชี้ให้ประเทศเป็นอย่างไร ชี้ถูกหรือชี้ผิดอยู่ทีเขา ก็เหมือนถ้าเราชี้วันนี้ไม่
ถูกต้องมันก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่ถูกต้อง และอีก 80 เปอร์เซ็นต์ คือ คนส่วนมากที่มีความสําคัญน้อย คือคนชั้น
กลางและชั้นล่าง เขาไม่ได้อยู่ในนี้เขาไม่ได้ตัดสินใจนะครับ ผมยกตัวอย่างสองกลุ่มนี้ให้ในทฤษฎี 20 80 ที่เห็น
ได้ชัด
นายประสิ ทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านสมาชิกฯ ขอโทษนะครั บ
ท่านใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงแล้ว ผมอยากให้ท่านอภิปรายเข้าเนื้อหาของเรื่องงบประมาณรายจ่าย
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมกําลังจะเข้าครับท่านประธานใจเย็นๆ
ครั บ ผมพู ด ครั้ ง เดี ย วครั บ วั น นี้ ผมคิ ด ว่ า น่ า จะเป็ น ประโยชน์ น ะครั บ ถ้ า สมาชิ ก ฯ กรุ ณ าได้ ฟั ง ผม
และท่านประธานได้ฟังผม ผมพยายามจะชี้แจงให้เห็นว่าการพัฒนาด้วยกันนี้เป็นสิ่งสําคัญแค่ไหน สไลด์ต่อไป
ครับ กิจกรรม 20 เปอร์เซ็นต์ของการลงทุน เกิดผลลัพธ์แค่ 80 เปอร์เซ็นต์ ทั้งองค์กร งบห้าร้อยล้านนี้
ถ้าเราทําไม่ถูกต้อง ถ้าไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง ผมอยู่ในประเด็นนะครับท่านประธานผมกําลังอภิปราย
เรื่องงบประมาณนะครับ 80 เปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้จากห้าร้อยล้านจะเป็นประโยชน์ แต่มี 20 เปอร์เซ็นต์ที่จะ
เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับท่านประธานถ้าเราใช้ทฤษฎี 20 80 แล้วดูสิครับที่เราทํากิจกรรม เขียนมาไม่รู้
อะไรเป็นร้อยอย่าง มันจะมีสักกี่อย่างที่ทําแล้วได้ประโยชน์สูงสุด 10 รายการจะมีเพียงแค่ 2 รายการเท่านั้น
ที่ทําแล้วเป็นงานที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับงานอีก 8 รายการ ลองไปดูเสื้อในตู้เราสิครับเสื้อ 10 ตัวในตู้ ที่ใส่
เป็นตัวเก่งก็แค่ 2 ตัว ไม่มีใครใส่ตัวเก่ง 10 ตัวทุกวันไม่มีนะครับ สไลด์ต่อไปครับ เพราะฉะนั้นงบประมาณนี้
ปีนี้สวยหรูนะครับ ดูจากเล่มนี้ในปีหน้าเรามีรายรับห้าร้อยสี่ล้านบาท แต่เราก็มีรายจ่ายห้าร้อยสี่ล้านบาท
เหมือนกัน เหลือ เงินอยู่ห้าพันกับยี่ สิบบาท จ่ายน้อ ยกว่างบประมาณรายรับดูแล้วก็สมดุลไม่มีปัญหาครั บ
ผมอยากจะพาทุกท่า นที่เ ป็นประชาชนคื อขาที่สําคั ญนี่แ หละครับฟั งให้ ชัดเจนว่า สิ่ง นี้ท่ีบ อกผมว่าอย่าตั ด
นั่นแหละครับ ผมไม่ตัดนะครับแต่ให้รู้ว่าช่วยกันอย่างไรให้ใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ผมไม่จําเป็นต้องตัดครับ
แต่ ท่ า นจะต้ อ งไปตั ด ของท่ า นเอง ท่ า นจะต้ อ งเอาเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ไปทํ า ของท่ า นเองให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด

- ๒๙ โดยไม่เบียดบังคนอื่น รายได้จัดเก็บเองเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนกว่าบาท ทํางานทั้งปีเราหาเงินได้เก้าสิบเอ็ด
ล้านบาท ไปใช้ห้าร้อยสี่ล้านบาท ใครอยากขอก็ขอนะครับ หาเงินเองได้เก้าสิบเอ็ดล้านบาท แต่ใช้ห้าร้อยสี่ล้าน
ถามว่าภาระเยอะไหมครับ เยอะนะครับ แล้วในข้อที่ 2 เป็นรายรับก็จริงแต่รัฐบาลเขาจัดสรรมาให้ จัดเก็บเอง
ก็คือเราหาเงินเองมันได้เก้าสิบเอ็ดล้าน รายละเอียดผมคงไม่ต้องพูดถึงนะครับดูได้ในสไลด์นะครับ จัดสรร
มาให้สองร้อยยี่สิบสามล้านบาท วันดีคืนดีมันก็จัดสรรให้มาบ้างไม่มาบ้าง เร็วบ้างช้าบ้าง ข้าวจะไม่มีกินอยู่แล้ว
เงินยังไม่มาต้องรอก่อนถูกไหมครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ยุบสภาทํายังไงก็ต้องรออีก ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ ถ้าเราไปอิง
อยู่กับรายได้ของเขา และในส่วนที่ 3 เงินอุดหนุนทั่วไป มันอุดหนุนทั่วไปมันก็ไม่ใช่เงินของเราเขาอุดหนุนมา
อีกทีหนึ่งอีกร้อยแปดสิบแปดล้านบาท ดูแล้วเหมือนมีรายได้เยอะ แต่ผมอยากจะให้ดูเก้าสิบเอ็ดล้านบาท
ของเราเอาเป็นที่ตั้ง การอยู่ด้วยตนเองมันสําคัญแค่ไหน รายละเอียดดูกันอย่างรวดเร็วนะครับข้อ 2 และข้อ 3
สไลด์ต่อไปครับ งบประมาณรายจ่าย มี 2 อย่าง คือ จ่ายทั่วไป กับ จ่ายเฉพาะการ ในส่วนของรายจ่าย
เฉพาะการทําอะไรไม่ได้อยู่แล้ว โรงรับจํานําและสถานีขนส่งเขาบริหารตนเองจัดการตนเองมีกําไรหาเงินมา
นิดหน่อยเข้าเทศบาล สถานธนานุบาลหาเงินได้เยอะหน่อย แต่ก็เป็นหนี้เยอะเหมือนกันนะครับ มีเงินคงคลังอยู่
เยอะแยะแต่ก็เอาไปทําอะไรไม่ได้ เพราะไม่ใช่ทรัพย์สินเรา เราหาดอกเบี้ยมาเป็นกําไร ในด้านบริหารทั่วไปคือ
อะไรผมอยากให้ทุกท่านและประชาชนได้ทราบนะครับว่าที่เราเห็นอยู่นั้นมันต้องใช้ เจ็ดสิบสองล้านบาทและ
รักษาความสงบอีกสิบเจ็ดล้านบาท รวมแล้วแปดสิบเก้าล้านบาท ถามว่าต้องใช้ไหม ต้องใช้นะครับแต่ถ้าใช้
แค่ นี้ ใ นภาระหน้ าที่ น ะ แล้ว เราหาเงิ น เองเก้ า สิ บเอ็ ด ล้ านบาทเมื่อ สั ก ครู่ เราจะเหลื อ ไม่ก่ี ล้ า นแล้ว นะครั บ
แค่หน่วยงานเดียว ภารกิจเดียว สไลด์ต่อไปครับ นี่ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่เราจะต้องไปบริการชุมชนและสังคม
อี ก ร้ อ ยสิ บ หกล้ า นของแผนงานการศึ ก ษา มี เ ด็ ก นั ก เรี ย นหกโรงเรี ย น บางอย่ า งอาจจะต้ อ งไปหามาทํ า
แล้วการศึกษาประชาชนเราดูหรือยัง เอาไปเผื่อแผ่ด้วยไหมในร้อยหกสิบหกล้านบาทนี้ เราเอาไปช่วยชุมชนด้วย
ได้ไหม ไปสอนชุมชนด้วยได้ไหม ไม่ใช่เฉพาะสอนแต่เด็ก จัดครั้งเดียวสอนภาษาอังกฤษก็เอาชุมชนที่อยากรู้เอา
ไปเรียนกับเด็กๆ ในห้องเรียนด้วยได้หรือไม่ ไม่ใช่สอนแค่เฉพาะเด็กๆ ก็ต้องเรียนไปด้วยกันเพราะไม่รู้เหมือนกัน
สอนเด็กพูดภาษาอังกฤษ คนแก่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ คนหนุ่มพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ทําไมไม่ไปเรียนพร้อมกัน
อายกันทําไม เราก็เรียน ABCD ตัวเดียวกัน นี่คือการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีคุณค่าที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบ
สไลด์ต่อไปครับ รายจ่ายทั่วไปด้านเศรษฐกิจอีกสิบเก้าล้านบาท นี่คือส่วนสําคัญที่ผมบอกนะครับว่า คุณจะ
ทําอะไรก็ตามผมพยายามจะไม่ไปดูรายละเอียดโครงการว่าไปทําอะไร แต่ผมอยากมีแนวคิดว่าในโครงการทีท่ าํ
อยู่นี้ให้มันดูว่าคุณจะรองรับเศรษฐกิจอย่างนั้นได้หรือไม่ จะไปทําให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดอย่างไร ตัวโครงการ
เขียนได้ครับ วิธีการปฏิบัติได้ครับ ใช้ของใหม่ๆ ทําได้ครับ แต่งบประมาณเดิมๆ ที่ตั้งไว้ไม่มีปัญหา แต่อยากจะ
ให้ไปเปลี่ยนวิธีการและมุมมองความคิด วิธีการทํางานใหม่ ไม่ใช่ทําอย่างเดิม ทําฮังเลก็ทําฮังเลอย่างเดิมนะ
ครับ ผมพูดฮังเลบ่อยไปหรือเปล่าครับ สงสัยฮังเลจะไม่ได้ทําแล้วครับปีน้ี ไปทําแกงอ่อมคงจะดีกว่าได้น้ําเยอะ
ด้วยนะครับ ท่านนายกยิ้มเลยนะครับ สงสัยซวยแน่ฮังเลปีนี้ ผมพยายามให้เห็นนะครับอาจจะใส่หอมดองเยอะ
หน่อยก็ได้ ใส่หมูน้อยหน่อยนะครับ นี่คือเรื่องอื่นๆ อีกสามสิบสี่ล้านบาท ผมไม่เห็นมุมมองแนวคิดที่อยากจะใช้
งบให้เป็นประโยชน์ มีสไลด์อีกนิดหน่อยก็จะหมดแล้วครับ สไลด์ต่อไปครับ ผมขอย้ําอีกครั้งในแนวคิดของ
พาเรโต ผมย้ําว่างบประมาณก็คือทรัพยากรของเราตรงนี้ เราจะจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร
สมมติว่างบตัวนี้มันจําเป็นต้องใช้แบบนี้ แต่อยากจะให้ใช้โดยที่ไม่ทําให้หรือเบียดบังให้สวัสดิการของประชาชน

- ๓๐ คนอื่นๆ ลดน้อยลงไป เพราะฉะนั้นที่บอกว่าอย่าตัดนะ อสม. ล้านกว่าบาท ผู้สูงอายุล้านกว่าบาท ผมไม่ตัด
ครับ แต่ให้ท่านพิจารณาดูนะครับว่าท่านจะเบียดบังคนอื่นด้วยหรือไม่ หรือว่าถ้าจะทําแล้วท่านต้องทําให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในงบประมาณที่เราให้ไป แฟร์ดีไหมครับ เราเรียกกันว่า “Welfare” สวัสดิการทั้งหลาย ฉะนั้น
ฝากท่ านเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ดู แ ลโครงการทั้ ง หลายก็ เ กิ ด จากฝ่ า ยต่ า งๆ ทํ า ขึ้ น มาเพื่ อ เสนอเป็ น แผนงบประมาณ
โครงการต่างๆ ที่ท่านเป็นผู้ดูแลและจะต้องจัดทํา อยากจะเสนอผ่านไปยังผู้บริหารได้ช่วยกําชับหรือว่าแนะ
วิธีการทํางานจากข้อคิดที่ผมได้นําเรียนเสนอในที่ประชุมวันนี้ แล้วผลก็มันก็จะเกิดขึ้น และ สตง. ก็ไม่ต้องมา
เดือดร้อน อันไหนที่ท่านตั้งไว้แล้วมันเบิกไม่ได้ผิดหลัก สตง. ท่านก็ไปหาวิธีการที่มันทําแล้วถูกต้อง ที่มันได้เกิด
ประโยชน์สูงสุดที่ สตง. เขาไม่เดือดร้อนเรา โดยใช้แนวคิดตรงนี้ และสุดท้ายผมก็อดถามไม่ได้ขอถามสัก 4 ข้อ
นะครับ ผมในฐานะที่เป็นผู้พิจารณางบประมาณแทนประชาชน ผมอยากจะถามผู้ที่ตั้งงบประมาณปี 57
นี้ ว่า
1. ผู้ตั้งงบประมาณปี 57 นี้ ท่านได้คิดวิธีการตั้งงบประมาณ โดยยึดหลักการใด
2. ผู้ตั้งงบประมาณปี 57 นี้ ได้วิเคราะห์ผลรวมจากการทําโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้อย่างไร
3. ผู้ ตั้งงบประมาณ ปี 57 นี้ ได้ นําแนวคิ ดการเปลี่ ยนแปลงบริบ ทของสัง คมโลก สังคมประเทศ
สังคมภูมิภาค และสังคมเมืองเทศบาลนครลําปาง หรือไม่ อย่างไร
4. ผู้ตั้งงบประมาณ ปี 57 นี้ ยืนยันได้หรือไม่ ว่าเงินงบประมาณที่ได้นําเสนอมานี้จะสามารถพัฒนา
ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ได้อยู่ดี มีสุข สังคมดีงาม มีวัฒนธรรมล้ําค่าได้หรือไม่
ผมขออนุญาตได้เสนอความคิดเห็นและแสดงความคิดในฐานะที่จะพิจารณางบประมาณในครั้งนี้ผ่าน
ไปยังผู้บริหารและผู้เสนองบประมาณ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ท่านนายกฯ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ
อาจารย์สันตินะครับ ที่ได้ตั้งข้อสังเกต และภายใต้ข้อสังเกตก็มี ดังนี้
1) เรื่องขององค์ความรู้ ซึ่ง ท่านได้พยายามที่จะเชื่อมโยงมาสู่เรื่องของการจัดทํางบประมาณ
ผมเองได้รับฟังก็คล้อยตามไปด้วย เหมือนกับว่าเราได้ทบทวนบางสิ่งบางอย่างในอดีตที่ได้ร่ําเรียนมา รวมไปถึง
บางเรื่ องที่ลื มไปแล้ วก็ ได้ รื้อฟื้ นกลับ คืน มาในสมองอี กครั้ งหนึ่ง นะครับ ก่อ นที่ ผมจะตอบในบางเรื่ องบาง
ประเด็นที่ท่านได้แฝงไว้ในข้อสงสัย ผมจะบอกให้ก่อนนะครับว่าภายใต้การทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น
สิ่งที่สําคัญที่สุดในการก้าวต่อไปข้างหน้าได้ เราต้องเข้าใจในบริบทของสังคมลําปางหรือบริบทขององค์กรก่อน
และในสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของความเป็นจริง แท้ท่ีจริงมันคืออะไรในแต่ละเรื่องในแต่ละประเด็น ค่อยๆ เดิน
ก้าวต่อไป สิ่งที่มันจะอุบัติขึ้นมาข้างหน้าภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เหมือนท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายมา
ทั้งหมด ผมเชื่อว่าในสังคมปัจจุบันไม่ลําพังแต่เทศบาลนครลําปางอย่างเดียวที่ไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธ ทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่ก้าวมาสู่สังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ แต่ผมเชื่อว่าวิถีสังคมของไทยเรานั้น เรามีจุดแข็งอะไรบ้าง
เรามี สิ ท ธิ ที่ จ ะเลื อ กสิ่ ง เหล่ า นั้ น ได้ ที่ เ ข้ า มาสู่ วิ ถี ชี วิ ต ประจํ า วั น ของเรา ได้ ทุ ก เรื่ อ งนะครั บ เพราะฉะนั้ น
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มันจะเกิดขึ้นภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ สมัยก่อนเราก็บอกว่าภายใต้วัฒนธรรมองค์กร
ภายใต้วัฒนธรรมทางสังคมไทยของเรานั้น ประการที่หนึ่ง คือ ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะ การเปลี่ยนแปลงใดๆ

- ๓๑ นั้นรับไม่ได้ เพราะสังคมไทยรับไม่ได้หรอกครับ ประการที่สอง มันติดตัวมาอยู่ตลอดเวลาคือ อะลุ่มอล่วยกัน
มี อ ะไรก็ อ ะลุ่ ม อล่ ว ยกั น ไป ภายใต้ สั ง คมไทย และประการที่ ส าม คื อ เรื่ อ งการประนี ป ระนอมครั บ
สามประการนี้มันฝังอยู่ในสังคมไทยอยู่ตลอดเวลา พอกระแสโลกาภิวัตน์มันก้าวเข้ามาสู่สังคมแล้ว สิ่งเหล่านี้
ต่างหากที่เราต้องเอามาเป็นข้อขบคิดในการวางแผนนะครับ ระหว่างการวางแผนหรือการพัฒนาใดๆ ทั้งสิ้นนั้น
สิ่ ง ที่ สํ าคั ญ ตามมาไม่ เ พี ย งแต่ บ อกว่ า เราจะก้ า วไปข้ า งหน้า อย่ า งเดี ย ว บางเรื่ อ งเราก็ ต้ อ งย้ อนกลั บ ไปสู่
ประวัติศาสตร์เหมือนที่ท่านสมาชิกได้พูดถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถม้าก็ดี เป็นเรื่องที่พูดกันมานานในเรื่องของ
สมาคมรถม้านี้ ผมบอกว่าปี 56 ทุ กๆ ปีเราเคยอุด หนุนให้กับสมาคมรถม้าปีละสองแสนบาท ปีหน้า 57
ผมบอกว่าผมไม่ให้นะครับ เพราะว่าผมจะไปเอาสมาคมรถม้ามาร่วมกันจัดงานรถไฟรถม้า เอาไปรวมอยู่
ตรงนั้น เพราะสมาคมรถม้านั้นไม่ใช่คนที่อยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด แต่ปรากฏว่าของบประมาณอุดหนุนเรามา
2) เรื่องของการพัฒนาอาชีพ ก็เหมือนกัน ผมตระหนักดีตลอดเวลาเพราะว่าถึงแม้งบประมาณ
ปี 57 จะเป็นปีงบประมาณที่เราตั้งงบพัฒนาอาชีพเอาไว้ แต่ภายใต้เงื่อนไขงบอุดหนุนนั้น ข้อ 1. จะต้องสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน ข้อ 2. ต้องพัฒนาอาชีพ ในเรื่องนี้ผมพูดตรงๆ เลยนะครับว่า ผมเป็นรองนายกฯ
อยู่ 7 ปี ส่งเสริมทุกอย่างนะครับ บางคนอบรมอาชีพไป 8 อย่างแล้วก็มีครับ แต่มันไม่สามารถสร้างความ
ยั่งยืนให้กับอาชีพที่เราส่งเสริมได้ เหตุผลเพราะอะไรครับรู้ไหมครับ 1) เพราะเราไม่เคยคํานึงเลยว่าอาชีพนั้น
มันมีภูมิปัญญาดั้งเดิมหรือไม่ อะไรก็จะไปจ้างเขามาสอนโดยที่ไม่นึกถึงภูมิปัญญาที่มันมีความสัมพันธ์กับวิถี
ชีวิตประจําวันของคนแต่ละคน ของแต่ละชุมชน 2) วัตถุดิบอะไรก็ซื้อหมด ซื้อทุกอย่าง พอหมดเงินก็เหมือนที่
ท่านพูดถึงนั่นแหละครับหมดเงินก็หมดโครงการไป 3) เรื่องของการตลาดที่ทําขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไง
ถ้าส่งเสริมมากๆ กลายเป็นม็อบอีกจะเอามาโยนทิ้งอีก ท้ายที่สุดความยั่งยืนมันก็ไม่มี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งสามข้อนี้
จะต้องเอามาพิจารณาในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของงบประมาณปี 57 ให้ได้ นี่เป็นแนวทาง
ที่ผมวางเอาไว้
3) เรื่ อ งของการพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา จริ ง ๆ แล้ ว ผมต้ อ งขอออกตั ว ว่ า ผมไม่ ใช่ นั ก บริ ห าร
การศึกษา แต่ผมคิดว่าตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่ในองค์กรแห่งนี้มา ตั้งแต่ผมเป็นข้าราชการซี 2 นั้น จนถึง
ณ เวลานี้ ผมพอจะมองมันออกแล้วว่าภายใต้ความนึกคิดของผมนั้น และได้ปรึกษาหารือกับผู้รู้แล้วพอสมควร
มันก็ถึงเวลาแล้วครับ กรณีตัวอย่างของสํานักการศึกษา วันนี้เรื่องของการพัฒนาด้านบุคลากร ก่อนที่จะมีการ
ประชุมสภาวันนี้ ในภาคเช้าผมมีประชุมเรื่องของอัตรากําลัง เรื่องของโครงสร้างของเทศบาล เพื่อที่จะรองรับ
สิ่งเหล่านี้ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ แม้กระทั่งว่าสํานักการศึกษาบอกว่าให้ไปปรับเลยเพราะว่ามันไม่ได้แล้ว
สํ า นั ก การศึ ก ษาเป็ น สํ า นั ก แรกในเทศบาลฯ เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นเพื่ อ นก่ อ นใครที่ ข้ึ น เป็ น สํ า นั ก การศึ ก ษา
แต่ล ะโครงสร้า งก็ ยังอยู่อย่างนี้ บุคลากรบางตํ าแหน่ง บางงานไม่มี บางคนๆ หนึ่ งคนต้อ งรับผิด ชอบงาน
4 อย่าง 3 งานบ้าง ซึ่ง มันไม่ใช่ นะครับ ต้องให้ กลับไปทํ าโครงสร้างใหม่ รวมไปถึงของกองสาธารณสุข ฯ
เรื่องของงานคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้งานคุ้มครองผู้บริโภคนี้เป็นงานถ่ายโอน สมัยก่อนขึ้นอยู่กับสาธารณสุข
จังหวัด แต่เดี๋ยวนี้ได้ถ่ายโอนมาภายใต้พระราชบัญญัติการกระจายอํานาจ ซึ่งการกระจายอํานาจมีอยู่ 3 อย่าง
คือ 1. เรื่องของคน 2. เรื่องของหน้าที่ และ 3. เรื่องงบประมาณ แต่เขาเอาหน้าที่มาให้กับทางเทศบาล
และ ณ เวลานี้ถ่ายโอนมากี่ปีแล้วบุคลากรก็ยังไม่มี จะทําอะไรก็ต้องวิ่งไปขอเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งคนมาให้เรา
คนของกระทรวงสาธารณสุขยังอยู่เหมือนเดิม เทศบาลจะทําอะไรก็ต้องไปขอเขาตั้งงบประมาณอุดหนุนบ้าง

- ๓๒ จ้างเขาบ้าง แต่เหมือนอาจารย์สันติพูดถูกต้องแล้วครับ อีกปีกว่าๆ การหลั่งไหลของคนที่จะเข้ามาสู่เมืองนั้น
ในชุมชนบ้านเราในแหล่งแออัดทั้งหลาย ต่อไปนอกจากคนที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่รู้ความหลากหลายของสังคม
บ้านเรา เมื่อคนที่มันหลั่งไหลมาในเรื่องแรงงานทั้งหลาย ต่อไปท่านก็จะได้เห็นคนนุ่งโสร่ง อาหารการกินก็จะ
เปลี่ยน และอะไรที่จะตามมาอีก
4) เรื่องของการวางแผนด้านบุคลากร มันก็จะมีความจําเป็นที่จะต้องทํา เรื่องของการศึกษา
ก็เหมือนกัน มันถึงเวลาหรือยังที่เราจะเดินๆ ไป แล้วท่านรู้หรือไม่ว่ากรณีการขยายโอกาสให้ได้รับการศึกษาถึง
ระดับชั้น ม.3 ที่โรงเรียนเทศบาล 7 และขณะนี้บุคลากรหรือครูท่ีจะมาสอน ม.1, ม.2, ม.3 นั้น เราไม่ได้รับ
การจัดสรร เราขอครูจากโรงเรียนต่างๆ อาจารย์ต่างๆ มาช่วยสอน โดยที่เราไม่ได้มีการวางแผนในอนาคต
การสร้างหนึ่งชีวิ ตให้มี คุณภาพมันต้ องคิดดีๆ และวางแผนให้รอบคอบนะครั บ เมื่อวัน ก่อนผมได้พ ากลุ่ ม
ผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานที่เทศบาลนครเชียงราย ได้นั่งคุยกับรองนายกที่รับผิดชอบด้านการศึกษา เขาส่งต่อกัน
เป็นระดับว่าพัฒนา ม.1, ม.2, ม.3 แล้วเขาถึงจะไปเปิด ม.4 เพื่อรองรับเอาไว้ ก่อนที่เขาจะเปิด ม.1, ม.2,
ม.3 เขาก็พัฒนาตั้งแต่ระดับประถม ถึงเวลาเขาก็พัฒนาต่อเป็นลําดับๆ แบบนี้มันถึงมีคุณภาพ ฉะนั้นถ้าสั่ง
เปิดๆ โดยที่ไม่มีการวางแผนการสร้างชีวิตคนหนึ่งคนให้มีคุณภาพ ไม่ใช่เหรอครับ ผมจึงบอกให้แต่ละโรงเรียน
ทั้ง 6 โรง ขอให้ไปทบทวนตัวเองได้ไหมในเรื่องของการพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียน ไม่มีใครรู้ดีไปกว่า
ผอ. และครูที่อยู่ในโรงเรียนหรอกครับ ไปตั้งคณะทํางานให้ชัดเจน และให้แต่ละโรงนั้นหาข้อมูลดิบให้ได้ ถ้าได้
ข้อมูลดิบที่เพียงพอแล้วเราจะพัฒนาในทิศทางใด และถึงเวลาหรือยังที่จะไปจ้างมืออาชีพมาศึกษาออกแบบ
เรื่องของการพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลทั้งหมด นี่หมายถึงอนาคตที่เราต้องว่ากันต่อไป
ฉะนั้ น ทั้ ง 4 เรื่องที่ ท างสมาชิก สภาได้ใ ห้ ความสนใจ ในหลัก การผมก็ ไ ด้ ว่ าไปแล้ ว การวิเ คราะห์
โครงการทั้งหมดก็จะชัดเจนขึ้นในปีหน้า ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเดินโดยไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อเท็จจริงที่จะสามารถ
นําไปสู่ภาคปฏิบัติได้ ดังนั้นทุกอย่างการที่จะเดินไปข้างหน้านั้นมันจะเดินผิดพลาดไม่ได้ เพราะเงินภาษีทุกบาท
ของพี่น้องประชาชนเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ดี อย่างไหนที่มัน
ไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ ไม่ดื้อไม่ดึง แล้วเราก็จะเดินไปด้วยความมั่นคงและความยั่งยืนมากกว่านะครับ
ในเรื่ องของกระแสโลภาภิ วั ตน์ ก็ไ ด้ต อบไปแล้ ว และเรื่ อ งของงบที่ ใ ห้กั บ ประชาชนก็ ต อบเรี ยบร้ อ ยไปแล้ ว
ทั้ง 4 ข้อ อย่างครบถ้วน ขอบคุณมากครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เ คารพ กระผม นายแพทย์วั ฒ นา วานิ ชสุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอบคุณ ครั บ ท่ า น
ประธานครับ ผมก็ไม่ทราบว่าท่านประธานจะพักอีกเมื่อไหร่
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง คงจะยังไม่พักครับ เชิญอภิปราย
ต่อครับ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้ผมว่าการอภิปรายของ
เพื่อนสมาชิก เป็นประโยชน์มากเลย เพราะว่า เป็นข้ อมูลที่ สําคัญ ในวาระที่พู ดถึงเรื่องหลักการและเหตุผ ล
แต่หลักการและเหตุผลในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นมีท่ีมาอย่างไร น่าเสียดายนิดหนึ่งที่ผู้บริหาร

- ๓๓ ไม่ได้พูดถึงตั้งแต่ต้นเลยว่าได้ส่งแผนพัฒนาเทศบาลสามปี แจ้งให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบแล้วในวาระเพื่อทราบ
แต่ท่านส่งถึงตัวบุคคลในวาระที่ 1 ท่านประธานก็แจ้งว่าได้ส่งแผนพัฒนาสามปีให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว ถ้าไป
อ่านในหนังสือในตัวระเบียบจริงๆ แล้ว ก็ไม่ได้บังคับชัดเจนหรอกครับเพียงแต่บอกว่าแจ้งให้สภาทราบ สภาก็
คือภายในห้องนี้เท่านั้นเอง เหตุผลที่แผนพัฒนาสามปีมีความสําคัญและผูกสัมพันธ์กับงบประมาณเป็นอย่างยิ่ง
นั้น จนกระทั่งมีระเบียบกฎหมายว่า เมื่อร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เรากําลังพูดถึงนั้น ไม่ได้
ทําแผนพัฒนาสามปีมาก่อน ก็หมดสิทธิไม่มี โอกาสได้ใช้นะครับ ผมใช้เวลาไม่มากครับท่านประธาน ที่จ ะ
อภิปรายถึงเรื่องแผนพัฒนานิดหนึ่งว่ามันสําคัญอย่างไร ก็หมายถึงแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือ
ของเทศบาลที่ สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ ของประเทศ ของกลุ่ม จั งหวัด และสั ม พัน ธ์ กับ ท้อ งถิ่นหรื อ ความ
ต้องการของชุมชนนั่นเอง แล้วก็จะต้องเป็นแผนที่ก้าวหน้าและครอบคลุมตลอดระยะเวลาสามปี และเป็นกรอบ
ที่จะนําไปบรรจุในร่างงบประมาณแต่ละปีในสามปี อีกประการหนึ่งก็คือ ต้องเป็นแผนที่เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้วยเหตุนี้เองระเบียบกฎหมายก็ได้ให้ความสําคัญ และผมก็ได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่ง แผนพัฒนาในมือท่าน
สมาชิ ก นี้ ผมคิ ด ว่ า น่ า จะได้ รั บ พร้ อ มๆ กั น คื อ วั น ที่ 2 สิ ง หาคม 2556 พร้ อ มกั บ หนั ง สื อ แนบว่ า ท่ า น
นายกเทศมนตรีได้ประกาศใช้วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ซึ่งระเบียบเขาบังคับไว้ว่าเทศบาลจะต้องจัดทํ า
แผนพัฒนาให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน รองนายกผู้ปฏิบัติราชการแทนมีหนังสือแนบมาวันที่ 12 สิงหาคม
2556 แจ้งให้สมาชิกทราบว่าได้ส่งแผนนี้ให้กับสมาชิกได้ศึกษา สมาชิกก็ได้รับวันที่ 2 สิงหาคม 2556
ไม่เป็นไรครับแจ้งแล้วปิดประกาศให้ทราบ แต่ผมมีเรื่องที่จะถามก็คือ จุดที่ติดประกาศของเทศบาลจนเดี๋ยวนี้
ผมก็ยังไม่ทราบว่าเขาติดป้ายประกาศไว้ตรงไหน เปิดให้ดูในเวลาราชการหรือตลอด 24 ชั่วโมง เพราะแผนนี้
ประชาชนในเขตเทศบาลหรือนอกเขตที่เขาเห็นความสําคัญและอยากจะมาลงทุน เขาต้องมีโอกาสที่จะรู้ และ
แผนที่เป็นข้อมูลสําคัญที่สุดมีอยู่ด้วยกัน 5 ส่วน ตั้งแต่ส่วนนํา ส่วนข้อมูลขั้นพื้นฐาน อะไรต่ออะไรนั้น ก็ต้อง
ขอขอบคุณคณะทํางานที่มีความตั้งใจ ในปีท่ีแล้วท่านคงจําได้ว่าท่านนําเสนอส่วนนี้เป็นส่วนแรก และผมก็ได้
ขออภิปรายเรื่องแผนพัฒนาในตอนแรกด้วยก่อนที่จะพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในปีที่ผ่าน
มานั้นผมได้บอกว่า “มีความตั้งใจทําดีแล้วก็ขอให้ทําดีต่อไป” ฝ่ายบริหารฟังแล้วก็พยายามเปิดใจให้ตรงกันนะ
ครับ ข้อสังเกตเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการตําหนิแต่เป็นการร่วมคิดร่วมทําในเชิงสร้างสรรค์ มาปีนี้ทําดีขึ้นมากที่ได้
อ้างอิงถึงข้อมูลต่างๆ แผนที่ดีก็จะต้องมีความครอบคลุมทุกเรื่อง รวมถึงรายละเอียดที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต แล้วก็ต้องมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะครับ ในปีที่ผ่านมาผมได้พูดถึงข้อมูลที่มา ปีน้ีดีมากครับในส่วน
ของบทนําท่านประธานและสมาชิกก็สามารถเปิดดูได้มีอะไรเยอะแยะเลยครับทั้งหมด 3 หน้า แต่ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปในข้อมูลพื้นฐาน ผมค่อนข้างจะให้ความสําคัญส่วนนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะมันจะเป็นข้อมูลที่จะไปถึง
ระดับจังหวัด ระดับประเทศ แต่ถ้าข้อมูลทางนี้บกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ก็ดีหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี ก็อาจจะทําให้
การที่จะทํากรอบยุทธศาสตร์ต่างๆ ก็ดีที่จะมาแปรเป็นโครงการกิจกรรมที่จะอยู่ในร่างเทศบัญญัตินั้นอาจจะไม่
ครบถ้ วนก็ไ ด้ สภาพพื้ นที่ ทั่ว ไปและข้ อมู ลต่ างๆ และก็มี เรื่ องต่า งๆ ที่ ผมดูแล้ว ก็ยั งไม่ครอบคลุม นะครั บ
โครงสร้างพื้นฐานในเทศบาลฯ ไม่ได้พูดถึงระบบประปา และระบบไฟฟ้าเลย เรามีการทําประปาเองหรือเปล่า
หรือใช้การประปาของภูมิภาค ระบบไฟฟ้าเราใช้ของใครไม่ได้พูด แต่พอเปิดไปอีกก็เจอกับปัญหาในเรื่องของ
น้ําที่ใช้อุปโภคและบริโภคยังไม่สะอาดเพียงพอ ข้อมูลเหล่านี้ดีครับและขอชมเชยข้อมูลของสํานักทะเบียน
ราษฎร์ ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 แต่ข้อมูลอื่นๆ นั้น ถ้าหากว่าได้ขอปรับจาก

- ๓๔ ภายนอกนะครับ ไปติดต่อขอเขามาผมคิดว่าเขายินดีให้ ท่านดูข้อมูลเรื่องการคมนาคม เส้นทางการบิน ทีนี้ดีขึ้น
ว่าเป็นบริษัทบางกอกแอร์เวย์ มีเส้นทางเที่ยวบินอย่างไร จากลําปางไปกรุงเทพฯ มี 2 เที่ยวบิน แต่กรุงเทพฯ
มี 2 สนามบินนะครับท่านประธาน คือ ดอนเมืองกับสุวรรณภูมิ ผมไม่ทราบว่าถ้าอ่านตามนี้แล้วเราจะไปลง
ที่ไหน ฉะนั้นข้อมูลพวกนี้ควรที่จะไปขอจากหน่วยงานนั้นเลย บอกเขาก็ได้ว่าเราจะเอามาใส่ในแผนพัฒนา
ผมว่าเขาสามารถจะให้รายละเอียดได้ ผมจะมอบให้ท่านประธานนะครับ ของเขาบอกทั้งราคา ทั้งไฟท์บิน
ที่ ชั ด เจน ที่ ผ มบอกว่ า ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ค วามสํ า คั ญ อย่ า งไรที่ จ ะแปรออกมาเป็ น งบประมาณ ก็ ค งต้ อ งให้
ความสําคัญ และยังมีอีกหลายส่วนนะครับ โดยเฉพาะข้อมูลด้านการคลัง ในนี้มีแต่งบในปี 2555 ที่ผ่านไปนั้น
ใช้ อ ะไรไปเท่ า ไหร่ หรื อ รั บ อะไรมาเท่ า ไหร่ แต่ ถ ามว่ า ทํ า ไมเราไม่ ส ามารถที่ จ ะเอาข้ อ มู ล ตั ว เลขว่ า ครึ่ ง
ปีงบประมาณก็คือจะถึงเดือนมีนาคม 56 น่าจะมีตัวเลขอยู่แล้ว เอามาลงไว้ในนี้สิครับ หรือจะให้ดีกว่านั้นเอา
ครึ่งปีภาษีหรือปี พ.ศ. ก็ได้ แต่ผมคิดว่าคงยากเพราะว่าแผนพัฒนาเทศบาลจะต้องทําให้เสร็จสิ้นภายในเดือน
มิถุนายน แต่ถ้าทําได้ผมว่าจะเป็นเทศบาลตัวอย่างที่ทําได้ดี ก็มีสํานักหนึ่งแล้วที่ทําได้ดีคือให้ข้อมูลถึงเดือน
เมษายน คือสํานักทะเบียนราษฎร์เทศบาลนครลําปาง ก็ต้องขอยกย่องไว้นะครับ มันก็ยังมีหลายส่วนแต่ผมคง
จะไม่ใช้เวลามาก แต่ไหนๆ ท่านเปิดแล้วก็คงจะให้ดูว่าถ้าเราจะทําให้ดีก็คงจะทําได้นะครับ เพิ่มไปอีกสักนิด
หนึ่งให้ความละเอียดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวนั้น ถ้าจะเอาอย่างย่อก็ได้หรืออย่างเต็มก็ได้แต่ขอให้
ครบและถูกต้องด้วย ท่านเปิดดูในหน้า 2-13 ผมไม่อยากเป็นแผนพัฒนาแบบปะติดปะต่อ คือ ตัดแล้วมาปะ
นั่นคือนักเรียนมัธยมที่ไหนทําก็ได้ อย่าลืมว่าประธานในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนนั้นคือท่านผู้บริหาร
หรือท่านนายกเทศมนตรี ท่านต้องนั่งอยู่หัวโต๊ะ และท่านจะมอบหมายให้คนอื่นไปทําหน้าที่น้ีแทนไม่ได้ ไปอ่าน
ในรายละเอียดเรื่องการจัดทําแผนให้ดี ถ้าท่านไม่สามารถมาประชุมได้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนั่นแหละก็ยังไม่
สามารถจะมานั่งหัวโต๊ะได้นะครับ ต้องที่ประชุมเลือกประธานในการพิจารณาจัดทําแผน ก็มีคําถามเล็กๆ ว่า
ตัว ประธานคณะกรรมการจั ด ทํา แผนนี้ไ ด้อ่ า นพวกนี้ หมดหรื อยั ง ข้ อมู ล พื้น ฐานก็ดี หรื อส่ วน 1, ส่ ว น 2,
ส่วน 3 หรือส่วน 4 ได้อ่านหรือเปล่า ก่อนที่จะประกาศให้ประชาชนทราบรวมทั้งแจ้งให้สมาชิกได้ทราบด้วย
มาพูดถึงสะพานรัษฎาในนี้บอกว่ามีอายุร่วมร้อยปี ที่จริงมันเกินร้อยแล้ว ถ้าผมจําไม่ผิดฝั่งตําบลเวียงเหนือ
เป็ น สถานที่ รุ่ ง เรื อ งมาร้ อ ยกว่ า ปี แ ล้ ว โบสถ์ ค ริ ส ต์ ก็ ดี โรงเรี ย นวิ ชานารี ก็ ดี โรงเรี ย นเคนเน็ ต แมคแคนซี
โรงพยาบาลแวนแซนวู้ด พวกนี้อายุเกินร้อยปีทั้งนั้น ถ้าผมได้ข้อมูลมาถูกต้อง สะพานรัษฏาพิเศก ไม่ใช่ รัชฏา
เหมือนที่ท่านนายกพูดเมื่อสักครู่นี้ 2436 ซึ่งเขียนไว้ตรงหัวสะพานข้างบน มันร้อยกว่าปีแล้ว ผมถึงบอกท่าน
ประธานว่าควรเพิ่มความละเอียดเพิ่มความสมบูรณ์อีกนิดหน่อยจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ คือเล่มนี้จะไปได้
ทั่วโลกก็ได้ ถ้าอย่างนี้เอาไปเข้าในข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ ผมว่าคนอ่านที่เขารู้ก็คงจะดูไปยิ้มไปแหละครับ
ความละเอียดในเรื่องของการศึกษาก็ดี เรื่องศาสนาประเพณีก็ดี มันมีท่ีว่างเยอะนะครับ โรงเรียนเทศบาล 1
บ้านแสนเมืองมูลในหน้าที่ 17 ใส่ถนนไปสักนิดหนึ่ง เบอร์โทรสักหน่อยก็ดี เผื่อคนเขาสนใจเขาจะได้ไปตั้ง
กองทุนให้นักศึกษาหรือนักเรียนก็ได้ สัดส่วนครูต่อนักเรียนเป็นอย่างไรไม่ได้พูดไว้ ถ้าอันนี้สมบูรณ์แล้วจริงๆ
ผมว่ า ผู้ บ ริ ห ารก็ ไ ม่ ต้ อ งมาตอบ สมาชิ ก ก็ อ าจจะไม่ มี คํ า ถามเพราะอ่ า นแล้ ว เข้ า ใจถ้ ว นถี่ และพอไปดู
งบประมาณก็จะเห็นงบประมาณเพื่อการพาณิชย์ มีโรงรับจํานําหรือสถานธนานุบาลอย่างเดียว แล้ว บขส.
สถานีขนส่งมันมาได้อย่างไร 4 ปีที่แล้วผมก็ถามว่าสถานี บขส. ที่เทศบาลดูแลนั้นมันมาอย่างไร หาคําอธิบาย
ยากเหลือเกินว่ามันเป็นภารกิจถ่ายโอนไม่ได้บอก ในแผนพัฒนานี้ก็เช่นเดียวกันครับไม่ได้พูดถึงแต่ไปอยู่ใน

- ๓๕ ส่วนที่ 2 ของสํานักปลัดเทศบาล ข้อ 1.52.2 สํานักงานเลขานุการผู้บริหารเป็นงานกิจการสถานีขนส่ง
มีแค่นี้เอง สมาชิกสภายังไม่รู้ว่าเป็นภารกิจถ่ายโอนมาเมื่อไหร่อย่างไร แล้วประชาชนทั่วไปจะทราบหรือไม่ครับ
ท่านประธาน ผมว่ายากครับ มีเสียงมาถามผมเมื่อหลายปีมาแล้วว่า “เทศบาลจะย้าย บขส. หรือสถานนีขนส่ง
นี้ไปอยู่เกาะคาเหรอเจ้า” ผมก็ตอบได้อย่างเต็มปากเต็มคําว่า “ยังบ่ฮู้เจ้า” ผมก็ตอบได้แค่นั้นครับท่านประธาน
ไม่สามารถตอบอย่างอื่นได้ สิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ วันนี้มีประชาชน มีผู้นําชุมชนมาฟังเยอะแยะหลายร้อยคน
เพราะมีคนผู้หนึ่งไปเชิญชวนบอกว่าให้มากันเยอะๆ อย่าให้ สท. เขาตัดงบ ก็คงไม่มีตัดหรอกครับ เราพูดกัน
แล้วครับว่าหน้าที่ของเรา ดูในหลักการและเหตุผล ดูในความจําเป็น ท่านสมาชิกได้เข้าอบรมปฐมนิเทศที่
โรงเรี ย นลํ า ปางเวี ย งทองที่ ท างจั ง หวั ด จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 12 เป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั้ ง จั ง หวั ด
ท่านกล่าวเปิดประชุมไว้ผมประทับใจและจดไว้ว่า “หน้าที่ของสมาชิกสภาคือควบคุมฝ่ายบริหาร” ท่านพูดสั้นๆ
ว่า “ต้องดันและดึงโดยคํานึงถึงประโยชน์ของท้องถิ่นเป็นหลักและประชาชน และพระราชดํารัสของในหลวง”
เท่านั้นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเรียนให้ทราบว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ในนี้ก็จะทําหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน
ของเรา แต่ผมได้เปิดดูก็ยังเจออีกเยอะแยะเลยครับ เช่นคําว่า “ตารางกิโลเมตร” ถ้าแปลเปลี่ยนได้ คนไทยเรา
ชินกับคําว่า “ไร่” พอเป็น “ตารางกิโลเมตร” ยิ่งงง มึนตึ้บ ถ้าผมจําไม่ผิด 1 ตร.กม. มันเท่ากับ 625 ไร่ หรือ
อย่างไรไม่ทราบ ก็ใส่วงเล็บเพิ่มไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับข้อมูลนี้ก็จะครบถ้วนและสมบูรณ์อย่างยิ่ง เพราะอะไร
ที่ผมเรียนว่าข้อมูลพื้นฐานนั้นสําคัญ ตัวเลขที่ผิดเล็กผิดน้อยนี่คงไม่มีปัญหาหรอกครับก็เป็นเรื่องของการพิมพ์
อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเทศบาลของเราไม่ได้บอกเลยครับว่าเราใช้นํา้ ประปาของใคร ที่ไหน อย่างไร และบทที่
สําคัญอีกอันหนึ่งมันอยู่ ในส่วนที่ 3 เป็นสรุปผลการพัฒนาเทศบาล ตามงบปี 55 ส่วนใหญ่ก็จะดีเกือ บ
ทั้งหมดแหละครับ เพราะว่าในชุดแบบคําถามนั้นมีพอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย อันนี้ก็ส่วนใหญ่จะดี
ทั้งหมด ในส่วนที่ 4 เป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี อันนี้ระบุไว้ชัดเจน น่าดีใจนะครับ
ว่าผู้บริหารยังรักษาวิสัยทัศน์เดิมอยู่ คือ “นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข” แต่ส่ิงที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ “นโยบาย
ในการบริหารงานเทศบาลนครลําปาง” เป็นไปตามนโยบายเปี้ยบครับท่านประธาน ยังมีอุดหนุนศาลเจ้าอยู่นะ
ครับสามแสนบาท ผมว่านโยบายอย่างนี้ มาเขียนไว้อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้วก็มีมารยาท เป็นการก้าวล่วง
องค์ ก รอิ ส ระ คื อ เรื่ อ งนี้ มี ก ารร้ อ งคั ด ค้ า นไปยั ง กกต. แล้ ว ว่ า เป็ น นโยบายที่ จู ง ใจ ให้ สั ญ ญา และอื่ น ๆ
อีกเยอะแยะ ไม่สมควรที่จะมาปรากฏ มาเขียนทั้งในแผนพัฒนาก็ดี หรือแม้แต่ในโครงการงบประมาณก็ดี
ถ้าเกิดเขาพิจารณามาแล้วว่ามันไม่ถูกต้อง มันจูงใจจริง ใส่ร้ายป้ายสีจริง แล้วเกิดผลเสียหายขึ้นมาแล้วใคร
จะรับผิดชอบ โครงการนี้ที่ตั้งไว้จะจ่ายได้จริงหรือไม่ ถ้าจ่ายไม่ได้นี่เสียโอกาสนะครับ งบพัฒนาจริงๆ มีอยู่นิด
เดียวเอง แต่ถ้าดูตามแผนสามปีแล้วก็ดีหรือห้าปีก็ดี เรามีโครงการที่จําเป็นที่จะต้องทําอีกไม่น้อยกว่าห้าร้อย
ล้านบาทในเขตเทศบาลฯ ฉะนั้นผมจึงกราบเรียนว่าลึกๆ จริงๆ แล้ว ถ้าเล่มนี้ดีครบถ้วนทั้งหมดผมว่าจะใช้เวลา
อภิปรายในงบประมาณนี้นิดเดียวเองไม่เสียเวลา เพราะทุกคนมีความเข้าใจในที่มาและที่ไปว่าทําไมต้องทํา
อย่างนั้นต้องทําอย่างนี้นะครับ ในรายรับก็ดี ไม่ได้พูดถึงเลยว่าขณะนี้เรามีห้างอะไรใหญ่โตแค่ไหน ทั้งค้าปลีกค้าส่งในเขต แต่ถ้าพูดถึงการจราจรว่าถนนพหลโยธินเดี๋ยวนี้รถติดขัดวุ่นวาย ทางแก้ก็ไม่ชัดเจนเพราะความ
ละเอียดไม่มี แล้วก็ไม่ได้พูดถึงว่าในทางแก้ไขปัญหาจราจรว่าจะจ้างใครมาศึกษาด้วย แม้แต่คําอธิบาย ถ้าท่าน
จะจ้างเขามาโดยที่ไม่ได้บอกความประสงค์ความต้องการของเมืองนี้ เทศบาลนี้ว่าอะไรแล้วนั้น ผมว่าจะยุ่ง
นะครับท่านประธาน เช่นผมจะปลูกบ้านหลังหนึ่งผมจะจ้างสถาปนิกมาเขียนแบบออกแบบ ผมบอกว่าต้องการ

- ๓๖ บ้าน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ํา 1 ห้องครัว 1 ห้องพักผ่อน การจราจรก็เช่นเดียวกันครับ ที่ท่านตอบเมื่อสักครู่
ท่ า นไม่ ไ ด้ บ อกว่ า ต้ อ งการจะแก้ ไ ขอย่ า งไร ให้ คนเขาไปคิ ด เขาก็ ไ ปคิ ด ตามแบบของเขาอาจจะถู ก 100
เปอร์เซ็นต์ หรือถ้าไปดูที่ท่านสมาชิกสันติอภิปรายไปเมื่อสักครู่ แนวคิด Pareto Improvement มั น ไม่ ไ ด้ เ ต็ ม
ร้อยหรอกครับ ผมอยากจะฟังเหลือเกินว่าท่านจะพูดว่า เราให้เขาศึกษาว่าเมื่อไหร่จะมีระบบขนส่งมวลชน
มีรถเมล์ประจําทางสักทีหนึ่ง มีช่องทางการขี่จักรยานทําได้หรือไม่โดยยังไม่ต้องแบ่งช่อง Bike lane หรอก
ทําไม่ได้ก็หาวิธีอื่น จะลดมลพิษทางอากาศในเมืองนี้อย่างไร โดยลดรถยนต์ให้น้อยลง ไม่ได้พูดเลยครับกับ
กรอบแนวความคิดนี้ ผมก็ไม่ทราบว่าไปตกหล่นอยู่ที่ใด แต่ปรากฏสิ่งที่อยู่ในโครงการธนาคารความดีที่อยู่ใน
กองสวัสดิการสังคมนะครับ ใหม่ที่สุดที่เพิ่งเคยพบ ในแผนพัฒนาก็ไม่เห็นพูดถึง เรียนท่านประธานนิดหนึ่งว่า
ธนาคารกับคลัง ถ้าเปิดพจนานุกรมแล้วผมเข้าใจว่าความหมายคงจะแตกต่างกัน เดี๋ยวนี้เรามีอะไร ธนาคาร
เงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารโค-กระบือ และยังมีธนาคารความดีอีก แต่ถ้าคลังนั้น คลังหลวง คลังราช
คลังปัญญา เท่าที่ผมเคยพบ ก็พยายามนึกอยู่ว่ามันแตกต่างกันอย่างไร สิ่งที่คิดได้ก็คือ ฝากได้ เอาคืนได้
เหมือนกัน แต่ในความเห็นของผมถ้าเป็นธนาคารนั้น ถ้าจะไปหยิบยืมออกมาก็ต้องเสียดอกเบี้ย แต่คลังปัญญา
คลังความรู้ หยิบยืมมาได้ ขอกันได้ ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ก็จึงมีคําถามว่าธนาคารความดีนั้นจะไปกู้มาได้ไหม นี่ก็
เป็ น ตั ว อย่ า งในเรื่ อ งของการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาลที่ ใ ห้ เ กิ ด ผล ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและครอบคลุ ม
ในงบประมาณรายจ่า ยแต่ ละปี จริ งๆ ยังมีอี กเยอะ แต่ก็ จะพูด เล็ก น้อ ยในเรื่ องงบประมาณก็ แล้ วกั นครั บ
ความครอบคลุมก็ดีก็มีหมด มีหลายโครงการที่ยังไม่มีความชัดเจนหรือสมาชิกอ่านแล้วก็ยังไม่ทราบว่าเหตุผลที่
ต้องทํา ยกตัวอย่างเช่น ปรับปรุงห้องประชุมราชาวดีหกแสนบาท ก็มีเปลี่ยนพรมเปลี่ยนพื้น เปลี่ยนผ้าม่าน
แล้วคงมีรายละเอียดปลีกย่อยตามรูปแบบ ไม่ได้พูดถึงว่าเขาใช้งานมาได้ก่ีปีแล้ว มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น แล้วถ้า
ทําแล้วมันจะใช้ได้อีกยาวนานเท่าใด มีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด แต่ในความเห็นของผมถ้าจะเปลี่ยนทั้งที
ต้องเปลี่ยนให้มันดีกว่าเดิมนะครับ เดี๋ยวนี้ถ้าท่านประธานไปตามโรงแรม 5 ดาวหรือ 6 ดาว เขาเลิกใช้พรมกัน
แล้ว เขาเปลี่ยนมาเป็นพื้นแกรนิต พื้นหินขัดมัน หรือว่ากระเบื้องที่คงทน มีความสะดวกในการดูแลรักษาง่าย
และข้อสําคัญคือไม่เป็นที่กักเก็บเชื้อโรค เพราะในที่ส่วนรวมนั้นการทําความสะอาดพื้นพรมนั้นยาก แต่ทํา
สกปรกนั้นง่าย คือ ง่ายตั้งแต่พื้นรองเท้าก็ดี การทําน้ําหกรดก็ดี น้ําดื่มก็ดี หรือมีการจัดเลี้ยงอะไรน้ําหวานหก
ลงไปมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ คงไม่ตัดหรอกครับ ผมได้เรียนถามนอกรอบแล้วว่าห้อง
ราชาวดีนั้นมีอายุใช้งานมาหลายปีทีเดียว แต่ได้เห็นว่าจําเป็นก็ทําได้แต่อยากจะขอว่าอย่าไปเอาแบบเดิมได้ไหม
ทั้งผ้าม่านก็ดี พื้นก็ดีอย่าไปปูพรม เดี๋ยวนี้มันมีผ้านาโนครับฝุ่นก็ไม่จับ เชื้อโรคไม่เกาะ พรมก็เปลี่ยนซะแต่ก็
แล้วแต่ท่านผู้บริ หารที่ จะไปจัดทํ านะครับในเรื่อ งงบประมาณ ผมดูใ นเรื่อ งของงบประมาณทั้งรายรั บและ
รายจ่ายแล้วก็เป็นงบประมาณที่สมดุลนะครับ เพียงแต่อย่างที่ได้เรียนเมื่อสักครู่ว่าข้อมูลด้านรายรับนั้นมันควร
จะมีรายละเอียดตั้งแต่อยู่ในแผนแล้วว่า ทําอย่างไรให้ได้เพิ่มขึ้นทั้งประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ทั้งที่ได้รับการ
จัดสรร ก็ไม่ได้พูดถึงนะครับเรื่องภาษีล้อเลื่อนที่จะได้รับการจัดสรรนั้น ไม่ได้พูดถึงเลยในแผนพัฒนา แต่ไป
ปรากฏอยู่ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณว่า คาดว่าจะได้รับเศษหนึ่งส่วนสาม แต่เดิม อบจ. เขาได้ไปหมด
ท่านสมาชิกสภาที่ได้ไปอบรมกับนิด้าที่เชียงใหม่เมื่อสองสามเดือนที่แล้ว ก็ได้รับทราบข่าวแล้วว่าในปี 57 นี้เรา
จะได้รับเพิ่ม ก็ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายสองล้านบาท จริงๆ แล้วเรื่องต่างๆ ที่คาดการณ์ไว้ก็ดีหรือรู้แล้วว่า
จะมีมันต้องมาอยู่ในแผนพัฒนาให้หมดนะครับ เพราะตัวนี้จะต้องออกมาก่อนร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี

- ๓๗ ผมถึงบอกว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าจะทําเรื่องยากๆ ให้มันง่ายถ้าสนใจทํา ใส่ใจทํา เรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่
ผมจะอภิปรายที่ความจริงผมจะอภิปรายในวาระอื่นๆ แต่ก็ไม่เสียเวลาดีกว่าขอรวบยอดในนี้ สมาชิกท่านหนึ่ง
ได้พูดมาแล้วว่าองค์กรเทศบาลนั้น โครงการจะสําเร็จลุล่วงด้วยดีในงบประมาณรายจ่ายปี 57 นั้น มันจะต้อง
ประกอบด้วยบุคลากรของเทศบาลด้วย ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อน อีกขาหนึ่งก็คือสภาแห่งนี้ อีกขาหนึ่งก็คือฝ่าย
บริหารที่ท่านมอบหมายให้รองนายกไปดูแลกองต่างๆ นั้น ภาพลักษณ์ของเทศบาลคือนายกเทศมนตรีหรือ
ผู้บริหาร ท่านพูดอะไรไปคนก็ต้องเข้าใจว่านั่นคือเทศบาลนครลําปาง เพราะฉะนั้นการที่ไปออกข่าวในทาง
เสื่อมเสีย ในทางที่เกิดความเสียหายแก่องค์กรก็ดี ผมว่ามิใช่วิสัยของนักบริหารที่ดี ขวัญกําลังใจของคนทํางาน
บุคลากรเหล่านี้ ผมไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร แต่ขวัญกําลังใจของสมาชิกสภาเช่นตัวผมซึ่งอยู่ในนี้ ไม่มีแล้วครับ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงข่าวว่าเกิดระเบิดขึ้น ดังไปทั่วประเทศ แล้วผมจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีระเบิดดังขึ้น
หลังห้องประชุมสภาแห่งนี้ได้อย่างไรครับท่านประธาน มีแต่คนเข้ามาถามว่า “เฮ้ย! เดี๋ยวนี้เทศบาลเอ็งถึงขนาด
นี้แล้วหรือ” ขออภัยที่ใช้ศัพท์คําพูดนะครับ เขาเป็นห่วงในความปลอดภัยครับ แล้วท่านประธานลองคิดดูว่า
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในนี้ พ่อแม่เขาก็ต้องเป็นห่วง เรื่องแบบนี้มันควรจะเก็บเงียบๆ คุยกันเบาๆ ผมไม่ทราบว่า
ข่าวนั้นผู้สื่อข่าวมาเอาเองหรือข่าวนั้นมันวิ่งออกไปหาผู้สื่อข่าว จากคนในนี้ถ้าจะใช้ศัพท์สามัญก็ “ซื่อบื้อ”
ทําลายตัวเอง ทําลายองค์กร ทําลายบ้านเก่าตัวเอง ทําไม่ถูกนะครับ ถ้าอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วน่า
เกลียด ตํารวจเข้ามาดูแล้วยังไม่ยอมให้ตํารวจเข้าไปดูอีก มีการแจ้งความไหมมาคุยกันหน่อยสิให้สภาแห่งนี้
รับรู้รับทราบ เครื่องคอมพิวเตอร์หายในวันหยุดราชการ แล้วทุจริตร้อยล้านมันทุจริตอะไร ถ้าผู้บริหารพูดแบบ
นี้ผมว่าส่งใบลาออกถึงผู้ว่าโดยเร็วดีกว่าครับ ไม่ควรที่จะมานั่งบริหาร เป็นเรื่องขายหน้าต่อองค์กร ในเรื่องของ
งบประมาณผมก็คงจะไม่กล่าวในรายละเอียดมากเพราะว่าดูแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตามความ
จําเป็น แต่ก็ให้ข้อสังเกตในบางรายการนะครับว่า ทําแล้วต้องทําให้ดีนะครับ อะไรที่ไปจูงใจเขา สัญญาเขาไว้
มันไม่ปรากฏอยู่ในงบ แต่ปรากฏอยู่ในแผน ประชาชนมาฟังก็รู้แล้วเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งมาบอกว่า “อย่าไปตัด
งบพัฒนาชุมชนนะ” ท่านสมาชิกท่านนั้นก็เอาร่างงบประมาณให้เขาดูและบอกว่า “แล้วผมจะไปตัดได้ยังไง”
ประชาชนในกลุ่มนั้นพอใจและเข้าใจดีและบอกว่า “ไม่ต้องมาฟังเขาประชุมก็ได้ เพราะ สท. ไม่ได้ตัด” ก็มันไม่มี
ในร่างงบ แต่มันเป็นงบสีเทาๆ ไปแอบแฝงอยู่ตรงนั้นตรงนี้ ซึ่งไม่ได้อธิบายไว้ชัดเจนในนี้ว่า ในกรอบปีนี้จะทํา
อย่างไร อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานสภาในเรื่องของหลักการและเหตุผลนะครับ ก็คงใช้
เวลามาพอสมควร ขอขอบพระคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
จ่า สิบ เอกสมบูร ณ์ บรรจงจิ ตต์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํา ปาง เรี ยนท่า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านนายกฯ ท่านปลัดฯ และหัวหน้ากองทั้งหลาย พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ กระผม
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมจะขอใช้เวลาของท่านประมาณ 10 นาที
ความจริงผมมีเรื่องเยอะนะครับ แต่เห็นมีเพื่อนสมาชิกพูดไปหลายคนผมก็ไม่อยากจะซ้ํา ผมอยากจะเรียนถาม
ท่ า นนายกเป็ น บางเรื่ อ งซึ่ ง ผมเองกั บ ท่ า นนายกก็ ส นิ ท สนมกั น ดี น ะครั บ อย่ าคิ ด ว่ า เป็ น การตํ าหนิ น ะครั บ
ผมเพียงแต่จะเตือนท่านเท่านั้นเอง ผมมาดูในร่างเทศบัญญัติและแผนสามปีของท่านมันไม่ตรงกัน ในแผน
สามปีบางอันอาจจะมีแต่ในร่างเทศบัญญัตไิ ม่มี ไม่ตรงตามกับที่ท่านได้หาเสียงไว้บางอย่างท่านไม่ได้ใส่เข้ามา

- ๓๘ อย่างเช่นงบประมาณในการแต่งตั้งผู้รักษาความสงบก็ไม่มี ในเรื่องแรก คือ เรื่องทุนการศึกษาในการหาเสียง
ของท่านๆ ได้บอกว่าจะให้ทุนการศึกษานักเรียนทุกคนๆ ละหนึ่งพันบาท แต่มาตอนนี้คําว่า “ทุกคน” มันหายไป
แล้วนะครับ มีคําว่า “ด้อยโอกาส” ขึ้นมาแทน และในแผนงบประมาณสามปีได้บอกว่าจะหา จะขอเรี่ยไรจาก
ร้านค้าต่างๆ เอามาช่วยเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน ผมว่าท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับ ถ้าไปเอาหรือไปเรี่ยไร
จากร้านค้าหรือบริษัทอะไรก็แล้วแต่ มันเป็นการซื้อเสียงนะครับ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น มาตรา 57 ผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับ ความว่า “เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งในกรณีอื่น
นอกจากถึ งคราวออกตามวาระการดํ ารงตํ าแหน่ง ของสมาชิ กสภาท้องถิ่น หรื อผู้ บริห ารท้อ งถิ่น ห้ ามมิใ ห้
ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น หรือให้
งดเว้นการลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใดด้วยวิธีการดังนี้” ใน (2) นะครับ “ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะ
ให้ เ งิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มแก่ ชุ ม ชน สมาคม มู ล นิ ธิ วั ด
สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา” เมื่อท่านได้หาเสียงแล้วแต่ในงบประมาณมันไม่มี แต่ทุนการศึกษาจะต้องใช้เงินในงบประมาณของ
เทศบาลนะครับ อย่าไปเอาเงินที่อื่นมา นี่เราเตือนกันไว้เพื่อไม่อยากให้ท่านกระทําผิดกฎหมาย อีกเรื่องหนึ่ง คือ
การจัดผู้รักษาความสงบตามตําบล แต่ในงบประมาณก็ไม่มีตั้งไว้ ชาวบ้านก็ถามผมว่าเมื่อไหร่จะตั้งผู้รักษา
ความสงบ ซึ่งตอนนี้ขโมยก็เยอะแม้แต่เงินบริจาคในวัดยังมีคนไปขโมยเลยนะครับ อีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่อง
ศักยภาพ อสม. ซึ่ง ท่านไม่ได้ล งรายละเอียดเลยว่ามีการอบรมกี่ครั้ งๆ ละกี่คน เราไม่สามารถจะคํานวณ
เป็นเงินได้ ท่านตั้งไว้ตั้งล้านสี่ แต่ผมมาคิดๆ ไป ว่าท่านเคยไปสัญญากับ อสม. ไว้ว่า “จะให้ อสม. กลุ่มละ
สามพันบาท” เมื่อเอามาคูณกับ อสม. ของแต่ละชุมชน มันจะเป็นเงินประมาณหนึ่งล้านสี่แสนบาท ท่านเล่น
เอาไปรวบรัดเอาแบบนี้ผมคิดว่าการทําของท่านคงจะไม่ถูกต้อง และอีกเรื่องหนึ่ง คือ ผู้สูงอายุ มี 2 โครงการ
บอกว่างบประมาณในการพัฒนาผู้สูงอายุตั้งไว้ล้านสาม แต่ผมว่าไม่ใช่ล้านสามหรอกครับ ท่านลองดูสิครับว่า
มั น มี อี ก ข้ อ หนึ่ ง นะครั บ ในหน้ า ที่ 3-110 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ธรรมะน่ า รู้ สํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง ผู้ สู ง อายุ มี
2 โครงการนะครับ ตกลงแล้วจะเป็นงบประมาณเกือบล้านหก อันนี้ผมว่าท่านคํานวณเงินไม่ถูกนะครับ เพราะ
ท่านทราบไหมครับว่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ มีเท่าไหร่ ท่านควรจะแบ่งว่าอายุ 60-69 ปี มีเท่าไหร่ อายุ
70-79 ปี มีเท่าไหร่ อายุ 80-89 ปี มีเท่าไหร่ และอายุ 90 ปีขึ้นไป มีเท่าไหร่ แล้วท่านจะเอาพวกนี้ไป
ทัศนาจรหรือไปอบรมหรืออะไรแล้วแต่ ไปศึกษาดูงานที่ไหนก็แล้วแต่ ผมกลัวอย่างเดียวว่าเทศบาลจะถูกฟ้อง
อีก ถูกฟ้องเรื่องอะไรครับ เรื่องพาเขาไปตายนะครับ ผมขอให้นายกช่วยพิจารณาด้วยนะครับว่าท่านพอจะปรับ
ออกได้ไหม ไม่ใช่ว่าท่านพอใจจะตั้งงบเท่าไหร่ นี่มันคล้ายๆ กับงบหาเสียงนะครับ แต่ทีน้ีถ้าท่านทําอย่างนี้
เสียงท่านจะลดลงเพราะญาติพี่น้องของคนที่ท่านนายกพาไปตายมันจะไม่ลงให้นายกในคราวต่อไปนะครับ
ผมมีรายละเอียดของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปี มีจํานวน 3,978 คน อายุ 70-79 ปี มีจํานวน 2,591
คน อายุ 80-89 ปี มีจํานวน 900 คน และอายุ 90 ปีขึ้นไป มีจํานวน 83 คน ในจํานวนพันคนหลังนี้เขา
ไม่สนใจหรอกครับ บางทียังเดินไม่ได้เลย เวลาไปไหนก็ต้องให้ลูกหลานจูง ฉะนั้นอย่าไปเอามารวมให้หมด
นะครับ ท่านตั้งงบประมาณตามหัวคน ตามรายหัวของผู้สูงอายุ อันนี้ผมขอเตือนไว้นะครับ แต่ถ้าท่านคิดว่า
หน่วยงานสวัสดิการสังคมควรจะตัดออกได้ก็ควรจะตัดออก เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านเอาไปตั้งเป็น
งบประมาณ มันเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ ของตาสี ตาสา ยายมี ยายมา แถมยายแม้น

- ๓๙ อี ก คนหนึ่ ง นะครั บ ขอให้ ท่ า นจงประหยั ด งบประมาณในสิ่ งที่ไ ม่ จํ า เป็ น ออก ผมไม่ อ ยากจะพู ดมากกว่ า นี้
เพราะว่าท่านสมาชิกทั้งหลายก็ได้อภิปรายหลายคนแล้วก็ไม่อยากจะไปซ้ํา ผมยังมีเรื่องอีก 2 เรื่องที่จะเรียน
ให้ พ่ อ แม่ พี่ น้ อ งได้ รั บ ทราบนะครั บ คิ ด ว่ า ต่ อ ไปประชากรที่ อ ยู่ บ ริ เ วณห้ า แยกประตู ชั ย ถนนป่ า ขาม
ถนนสนามบินก็คงจะสบายใจแล้วครับ เพราะทราบข่าวว่าเราได้งบประมาณมาทําท่อ แต่งบประมาณนี้นายก
คนเก่าเขาได้ทําไว้นะครับเมื่อสามปีที่แล้ว บางคนมาถามว่า “นายกนี่เขามาใหม่ ทําไมเขาได้งบไว” งบประมาณ
ไม่ใช่ขอวันนี้พรุ่งนี้ได้นะครับ เพราะอันนี้มันเป็นงบเก่า ขอให้พี่น้องสบายใจได้ และอีกเรื่องหนึ่ง คือ ที่ท่านนายก
บอกว่าท่านเป็นรองนายกมา 7 ปีแล้ว ผมอยู่มา 9 ปีครับ ผมอ่านเทศบัญญัติมาแทบทุกตัวจะเหมือนกันหมด
เลย จะมีผิดอยู่ก็ตัวเลขนิดๆ หน่อยๆ ผมว่าต่อไปนีไ้ ม่ต้องทําอะไรแล้วครับลอกอันเก่ามาเลยไม่เปลืองกระดาษ
นะครับ แล้วผมก็อยากจะถามฝ่ายที่ทํางบประมาณนะครับ คุณวรรณศรีฯ งบประมาณนี้ท่านตั้งขึ้นมาเองหรือ
ว่าผู้บริหารเป็นคนสั่งแล้วอย่าลืมนะครับว่าเราเป็นข้าราชการจะต้องทํางานถึงอายุ 60 ปี ถ้าท่านทําตามคําสั่ง
ที่มันผิดกฎหมายอายุความมันไม่หมดง่ายๆ นะครับ ท่านก็ได้เห็นตัวอย่างมาหลายคนแล้วว่ามันย้อนหลัง ผมก็
เป็นห่วงพวกข้าราชการเพราะผมก็เคยเป็นข้าราชการมา ก็เป็นห่วงว่าถ้าท่านผู้บริหารเขาสั่งในสิ่งที่ผิดไม่ถูก
กฎหมายก็ไม่ต้องทํา หรือถ้าจะทําก็ทําหนังสือให้เขาเซ็นต์เป็นหลักฐานไว้นะครับ ทหารนั้นขนาดไปรบเมื่ออยู่
ต่อหน้าศัตรูถ้าไม่ปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาเขายิงเป้าเลยนะครับ แต่ถ้าคําสั่งนั้นมันผิดระเบียบเช่น คําสั่ง
ให้ไปรบ แล้วใช้ให้ไปลักของเราไม่ทําก็ได้ ไม่จําเป็นนะครับ อันนี้ผมขอเรียนให้ทางท่านข้าราชการได้สํานึกไว้ว่า
ในคําสั่งของผู้บริหาร ซึ่งเราทํางานมาเพื่อให้อายุครบ 60 ปี แต่ผู้บริหารเขามา 4 ปีเขาก็ไปแล้วครับ สมัยหน้า
คนเก่าจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับ ครั้งที่แล้วคนเก่าทําไว้ดีจะตายมาสมัยนี้ยังไม่ได้เลยนะครับ แล้วผมไปเจอ
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายแล้วครับ คือ ผมไปอ่านหนังสือพิมพ์ลําปางนิวส์ ผมรู้สึกละอายชาวบ้านเขาที่นายกให้
สัมภาษณ์ว่า “ในการสมัครพนักงาน 10 ตําแหน่ง 21 คน เริ่มรับสมัครเมื่อวันที่ 15-25 กรกฎาคม” แล้วก็
มีข่าวลือว่ามีการไปขอเรียกร้องเงิน แต่พอมาเห็นประกาศของเทศบาลฯ บอกว่าชะลอการสรรหาและเลือก
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในนี้บอกว่าให้ชะลอไปก่อน ผมก็สงสัยว่าทําไมรับสมัครวันที่ 15-25
มีจํานวน 10 วันครับ แล้วหลังจากวันที่ 25 มาจนถึงวันที่ 5 นั้น มันกี่วันแล้วครับ เกือบ 10 วันใช่ไหมครับ
ทําไมผู้บริหารไม่พิจารณาล่ะครับ ที่ในนี้บอกว่ามีหนังสือร้องเรียนมา ถ้าเป็นผู้บริหารและได้ข่าวลือหรือว่ามี
หนังสือร้องเรียน ท่านควรตั้งกรรมการสอบสวนนะครับว่าหนังสือร้องเรียนนั้นเป็นใครที่ร้องเรียนมา เรียกเขา
มาสอบสวนว่าใครเป็นคนไปขอรับเงินจากเขา เรื่องนี้มันคงจะจริงคงจะเป็นพวกเราในเทศบาลนี่แหละ คนอื่น
เขาไม่ไปขอหรอกครับ แล้วในหนังสือพิมพ์บอกว่า “นายกเชื่อข่าวลือ” ผมว่าผมรับราชการมา “ข่าวลือ” กับ
“บัตรสนเท่ห์” เขาไม่สนนะครับ ถ้าผมจะถามนายกซักคําไม่ใช่หยาบนะครับ ข่าวลือของผมว่า “มีหมาตัวหนึ่ง
ไปผสมพันธุ์กับควาย” ท่านจะเชื่อไหมครับ ต้องหนักแน่นสิครับอย่าไปเชื่ออะไร ท่านต้องคิดสิครับว่าก่อนที่เด็ก
เขาจะมาสมัครนั้นเขาต้องเสียเงินเสียทองมานะครับ ไม่ใช่เสียค่าสมัครเสียค่าถ่ายรูป เสียค่าถ่ายเอกสาร
เสียเวลา พอวันที่ 5 ก็แต่งตัวมาเลือกสรรแต่ปรากฏว่านายกฯ ยกเลิกคําสั่งที่รับสมัคร ทําให้พี่น้องพ่อแม่เขา
เสียความรู้สึกนะครับ ทําให้เขาแช่งเราด้วยนะครับ ขอให้นายกไปคิดให้ดี ในฐานะที่ขณะนี้นายกก็อายุประมาณ
สี่สิบกว่า แต่ผมแปดสิบแล้วครับ ผมขอเตือนไว้ครับ ขอบคุณครับ

- ๔๐ นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมจะขอเชิญรองประธานสภา
เทศบาลนครลําปางขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ท่านนายกฯ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก็คงจะใช้เวลานิดๆ
นะครับ เพราะอยากจะบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ ขออนุญาตกราบขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ
คุณหมอวัฒนาฯ และจ่าสิบเอกสมบูรณ์ฯ ในเรื่องของข้อห่วงใยและเรื่องข้อสังเกต ข้อเสนอแนะทั้งหลาย
น้อมรับที่จะเอาไปปรับปรุงทั้งแผนพัฒนาเทศบาลและความสัมพันธ์ระหว่างแผนกับงบประมาณ แต่ทั้งนี้และ
ทั้งนั้นการจัดทํางบประมาณผมก็กําชับค่อนข้างละเอียดนะครับว่า ไม่ให้คณะทํางานทุกคนปฏิบัติผิดข้อระเบียบ
ใดๆ ทั้งสิ้น แม้แต่โครงการหลายๆ โครงการผมก็สั่งให้ตัดออกไปถ้าไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล เพราะฉะนั้น
ขอให้ท่านสบายใจได้นะครับ ในเรื่องบางเรื่องก็จําเป็นที่จะต้องอธิบายในรายละเอียดให้สมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติได้รับทราบว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร แต่เรื่องงบประมาณเราคงจะไม่ลงลึกไปมากนัก เพราะสมาชิกสภา
หลายๆ ท่านก็ได้อภิปรายในหลายๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว ผมจะขออธิบายในเรื่องที่ท่านได้ให้ความสนใจกัน
มากนะครับ เรื่องของข่าว คือ ถ้าท่านทราบข่าวท่านก็ต้องไปอ่านในหนังสือพิมพ์ แต่ถ้าท่านอยากรู้ความจริงก็
มาถามนายกเทศมนตรีจะได้อธิบายให้ท่านฟังนะครับ ข่าวเรื่องแรก คือ ข่าวในการระงับการสอบลูกจ้าง 10
ตํา แหน่ง 21 อั ต รา ว่ าทํ า ไมผมต้ องระงั บการสอบเอาไว้ จริง ๆ แล้ว ผมไม่อ ยากทํา หรอกครั บ ก่อ นที่ จ ะ
ตัดสินใจการสอบผมมีคณะกรรมการพิจารณาขั้นตอน และก็มีดําริจากผมด้วยซ้ําไปว่าต้องการคนมาทํางาน
ในตําแหน่งต่างๆ ซึ่งมันขาดแคลนอยู่ ตั้ง 21 คน ที่จําเป็นจะต้องหาคนมาทํางาน แต่ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นมัน
มีข่าวเข้ามาตลอดเลยครับแต่ผมก็ไม่ได้สนใจหรอกครับ ผมพยายามหนักแน่นเหมือนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ได้อภิปรายเมื่อสัก ครู่ แต่แล้วหลังจากวันที่ 25 มันทํ าต่อไม่ได้แล้ว เพราะมีหนังสือร้องเรียนเข้ามา ผมก็
ปรึกษาทางนิติกรว่า มีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นเราสามารถจะทําอะไรได้บ้าง ผมรักษาองค์กรนะครับเพราะองค์กร
แห่งนี้ต้องเป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผมก็สั่งให้ชะลอการสอบเอาไว้ก่อน ชะลอการประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครเอาไว้ก่อน แล้วให้ตั้งกรรมการสอบ และขณะนี้ก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้วนะครับ ต้องให้
ข้อกระจ่างให้ชัดเจนก่อนว่าผลการสอบออกมาเป็นอย่างไร ผมไม่มีวัตถุประสงค์จะเป็นอย่างอื่นๆ ใดๆ ทั้งสิ้น
เป็นใครที่ไหนผมไม่ได้สนใจผมไม่ได้ติดตาม และตัวผมเองก็ไม่เป็นกรรมการสอบ กรรมการสอบนั้นมาจาก
ภาคราชการทั้ ง นั้ นนะครับ เพราะฉะนั้ น ถ้า ความกระจ่ า งที่มั น เกิด ขึ้ น แล้ ว เราก็ จะดํ า เนิ น การต่ อ มัน ไม่ ไ ด้
เสียเวลาหรอกครับเพื่อรักษาองค์กร ยอมเจ็บตรงนี้เพื่อที่จะนําสิ่งที่ดีท่ีสุดเข้าสู่องค์กรมันจะดีกว่านะครับ
ผมขอรับผิดชอบในการตัดสินใจในครั้งนี้ที่จะนําพาองค์กรไปข้างหน้าให้ได้ ข่าวเรื่องที่สอง คือ เรื่องระเบิดผมก็
งงเหมือนกันครับว่าระเบิดมันมาจากไหน ผมเองก็นั่งทํางานอยู่ในห้องทํางานในวันดังกล่าวนะครับ แต่มีนักข่าว
มาอยู่ที่หน้าห้องรอพบผมอยู่ กระเบื้องมันโก่งขึ้นมาพร้อมกับพรมผมก็ได้ยินเสียงนะครับ แต่ก็ไม่ได้มีเสียงที่ดัง
เหมือนระเบิดหรอกครับ แต่ปรากฏว่าข่าวที่ออกมามันบอกว่าเป็นระเบิดผมก็ยังงงอยู่นะครับ พอตกกลางคืน
ท่านผู้การพรชัยฯ ได้โทรศัพท์มาหาผมบอกว่า “นายกฯ ได้ข่าวว่าเขาวางระเบิดที่หน้าห้องทําหน้าเหรอ” ผมยัง
งงเลยครับว่ามันมาได้ยังไงคําว่า “ระเบิด” ถ้าท่านอยากรู้ว่ามันเป็นระเบิดหรือไม่เป็นก็ต้องไปถามนักข่าวนะ
ครับ แต่ถามผม ผมไม่รู้และผมไม่ได้ให้ข่าวเรื่องนี้จริงๆ นะครับ และหลังจากนั้นทางสํานักการช่างก็ได้ส่งมา

- ๔๑ ตรวจสอบแล้วก็ตามผมไปดู และปรากฏว่าในห้องน้ําก็มีกระเบื้องหล่นมาบ้างอะไรต่างๆ ผมก็ยังบอกว่ามันคง
ไม่เป็นอะไรมั้ง หลายคนพยายามบอกผมว่า “ท่านนายกย้ายห้องเถอะ อย่ามาอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวมันถล่ม” ผมก็
บอกว่าผมไม่ย้ายผมจะอยู่ตรงนี้ ถ้ามันจะถล่มมันก็คงจะเตือนล่วงหน้ามากกว่าที่จะเป็นระเบิด ผมไม่ย้ายหรอก
ครับ ณ วันนี้ผมก็ยังไม่ย้าย ผมก็ยังงงอยู่ครับกับคําว่า “ระเบิด” มันมาได้อย่างไร แต่ถ้าท่านถามผมว่าระเบิด
มันมาได้อย่างไรผมก็คงตอบท่านไม่ได้ แต่ถ้าท่านถามผมว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงในวันนั้นเป็นอย่างไรผมก็ตอบ
ให้ท่านแล้วนะครับ ข่าวเรื่องที่สาม คือ ข่าวเรื่องคอมพิวเตอร์หายซึ่งเป็นวันหยุดติดต่อกันในวันเข้าพรรษา
และผมก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ผมไปราชการที่อุบลราชธานี ผมยังไม่ถึงอุบลเลยครับก็มีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์มาบอก
ว่า “คอมพิวเตอร์หายไป 2 เครื่อง ที่งานพัสดุ กับงานการเงิน” ผมก็บอกว่า “ถ้าของหาย อันดับแรกคุณต้อง
ไปแจ้งความเอาไว้ก่อน และหลังจากนั้นทางตํารวจเขาก็จะดําเนินการตามกระบวนการของทางตํารวจ” และใน
ส่วนของเทศบาลผมก็ได้โทรศัพท์ไปที่นิติกรบอกว่า “คุณเป็นฝ่ายกฎหมายของทางเทศบาล ให้คุณมาที่เกิดเหตุ
หน่อยเผื่อว่าตํารวจเขาจะมา” ก็แค่นั้นแหละครับ ก็มีหลายๆ ท่านที่พยายามให้ผมโยงอะไร ผมก็บอกว่า
“ผมไม่มีสิทธิที่จะไปเลือกเขาเลือกเรา เลือกขุดคุ้ยอะไรทั้งสิ้น” แต่ผมมีสิทธิที่จะต้องเอาความจริงมาปรากฏให้
พี่น้ อ งประชาชนเพราะว่ ามั น เป็ นข่ า วไปแล้ ว ผมก็ ตั้ง คณะกรรมการสอบ บั งเอิ ญ ก่ อนหน้ า นั้นมั น ก็มี เ รื่ อ ง
เกี่ยวกับสัญญาที่บอกว่าร้อยล้านเกิดขึ้น และก็อยูใ่ นระหว่างการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวด้วย จริงๆ ผม
ก็ไม่อยากทําหรอกครับ ภายใต้สัญญาขยะที่ผู้รับเหมาเป็นคู่สัญญากับทางเทศบาล เราไม่อยากที่จะไปขุดคุ้ย
ใดๆ ทั้งสิ้นหรอกครับ แต่บังเอิญในเดือนพฤษภาคมมันเป็นเดือนที่ทางบริษัทจะต้องส่งรถให้ครบ กรรมการ
ตรวจการจ้างระบุชัดเจน ระบุความผิดของบริษัทเอาไว้ แต่คุณก็ไม่มีบทลงโทษว่าทําผิดแล้วมีบทลงโทษอะไร
ผมจะไปจ่ายเงินได้อย่างไร ผมก็เลยบอกว่า “ถ้ามันเป็นอย่างนี้ให้ชะลอเอาไว้ก่อน แล้วหารือไปยังจังหวัด
และ สตง. รอให้เขาตอบกลับมา” ผมไม่บอกว่า “ผมไม่ได้จ่าย” ถัดมาปรากฏว่าเหตุผลที่ตั้งคณะกรรมการ
สอบในเรื่องดังกล่าวนั้นมันไม่ได้เป็นการขุดคุ้ยใดๆ ทั้งสิ้นหรอกครับ มันมีบริษัทแห่งหนึ่งเขาทําหนังสือร้องเรียน
มา ลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เขาท้วงติงในสัญญาที่มีระหว่างเทศบาลกับบริษัทดังกล่าว ผมจะ
ทํายังไง ผมก็ต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวสิครับ ผมไม่มีทางหรอกครับที่จะยกเลิกสัญญา
ดังกล่าวกับใคร ไม่มีหรอกครับนิสัยผมไม่เป็นอย่างนั้น ใครจะร่ํารวยยังไงผมไม่สนใจหรอกครับ แต่ผมมีหน้าที่
ที่จะต้องเอาความจริงมาปรากฏ และผมมีสิทธิท่ีจะดําเนินการ ถ้าไม่ถูกต้องตามสัญญา ไม่ได้ดําเนินการตาม
สัญญา ปกป้องพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นหน้าที่ของผม ในกระบวนการทั้งหมดตอนนี้ผมก็ยังตัดสินใจไม่ได้
หลังจากคณะกรรมการสอบสวนส่งมาให้ผมเรียบร้อยแล้ว ขอโทษด้วยนะครับ เมื่อวันศุกร์ท่ีผ่านมาผมได้ส่ง
เรื่องให้กับทาง ปปช. และ DSI เพื่อเป็นองค์กรที่จะเข้ามาตรวจสอบให้ชัดเจนต่อไป ขอบคุณมากครับ
จ่ า สิ บ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วัฒนา วานิช สุข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง เท่า ที่ฟั ง มาดูแ สดงว่ า
สื่อมวลชนเป็นผู้เต้าข่าวเอาเองหรือไม่ เพราะถ้าอ่านตามคําตัวอักษรที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์มันก็เป็นลักษณะ
ที่ว่าผู้บริหารให้ข่าวนะครับ ก็คงไม่มีอะไรที่จะเพิ่มเติม ก็ขอขอบคุณนะครับ แต่ผมจะขอปิดท้ายด้วยคําคมจาก
สมาคมคําคมใน facebook ว่า “กรรมใครกรรมมัน” แหละครับ ขอบคุณครับท่านประธาน

- ๔๒ จ่ า สิ บ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
เพื่อนสมาชิกสภา และสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 กลุ่มนครลําปาง ท่านประธานครับ ผมเฝ้ารอวันนี้มานานประมาณสองสามเดือน
ถึงวั นที่จ ะเปิ ดสมั ยประชุ มสภา ตั้ งใจที่จ ะอภิ ปรายในสภาแห่ งนี้ ก็คิด ว่า สิ่งที่ ผมจะอภิ ปรายในวัน นี้จะเป็ น
ประโยชน์กับชาวบ้านไม่มากก็น้อย ท่านประธานครับผมมีเรื่องที่จะถามท่านนายกอยู่ประมาณ 2 เรื่องนะครับ
ก็เป็นเรื่องเกี่ย วกับที่ท่านนายกได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2557 ของกองสาธารณสุขฯ หน้า ที่
3-103 หมวดวิทยาศาสตร์และหรือการแพทย์ คือ จัดซื้อสารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลายรวมทั้งเวชภัณฑ์ต่างๆ
ซึ่ ง รวมตั้ ง ไว้ แ ปดแสนแปดหมื่ น ห้ า พั น บาท ท่ า นประธานครั บ กระผมรู้ สึ ก เป็ น ห่ ว งพ่ อ แม่ พ่ี น้ อ งชาวบ้ า น
ประชาชนของเราในเขตเทศบาลฯ ตามที่กระผมได้ตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556
ที่ผ่านมา เรื่อง การป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลฯ กระผมได้ตั้งกระทู้ถามและชี้ให้เห็น
ในครั้ ง นั้ น ว่ า ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในเขตเทศบาลฯ มี ผู้ ป่ ว ยเป็ น โรค
ไข้เลือดออกจํานวน 47 ราย โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมเดือนเดียวมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 23 ราย จะเห็นได้ว่ามัน
มีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในอนาคต ซึ่งปัจจุบันมันก็เป็นจริงตามที่ผมได้ตั้งกระทู้
ถาม ตามที่ผมได้คิดว่ามันจะต้องเกิดการระบาดขึ้นในอนาคตจริงแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆ ครับท่านประธาน บัดนี้
เวลาได้ล่วงเลยเข้ามา 2 เดือนกับอีก 13 วัน เรามีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกในจังหวัดลําปาง จํานวน 1,467
ราย แยกเป็นในเขตเทศบาลฯ 460 ราย และนอกเขตเทศบาลฯ 1,007 ราย ครับท่านประธาน แต่เราจะพูด
แค่ ใ นเขตเทศบาลฯ นะครั บ จํ า นวนผู้ ป่ ว ย 460 ราย นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2556 จนถึ ง วั น ที่ 13
สิงหาคม 2556 ก็ราวๆ 7-8 เดือน มีผู้ป่วยที่อยู่ในทั้ง 4 เขตตําบลของเทศบาลฯ จะเห็นได้ว่าหากไม่นับ
ผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-28 พฤษภาคม ที่ผมได้อภิปรายไปครั้งก่อนอีก 47 รายออกนั้น จะมีผู้ป่วยเป็น
โรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นจํานวน 413 ราย ในระยะเวลา 2 เดือนกับอีก 13 วัน แสดงให้เห็นว่ามันระบาดขึ้น
จริงครับท่านประธาน ในสถานการณ์ อย่างนี้ ถือว่ารุ นแรงและน่าตกใจเป็น อย่างมาก แต่ ผมก็ไม่ ทราบว่ า
ทางหน่วยงานกองสาธารสุขฯ ของเราทําอะไรอยู่ ก็คงทําแหละครับท่านประธาน ที่เห็นว่ามีการรณรงค์กันอยู่
แต่ผมคิดว่าในเมื่อมันมีเหตุการณ์ระบาดของโรคนี้ หน่วยงานของเราไม่มีการเฝ้าระวังที่ดี ไม่มีการป้องกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ ถ้าหน่วยงานของเรามีการป้องกันที่ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ ผมคิดว่าการระบาดของ
โรคไข้เลือดออกมันคงไม่เกิดมากมายอย่างนี้ครับท่านประธาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 13
สิงหาคม 2 เดือนกับอีก 13 วัน มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลฯ จํานวน 413 ราย มันเป็นไปได้
ยังไงครับท่านประธาน นับตั้งวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
ในเขตเทศบาล ถึง 460 ราย ซึ่งระยะเวลาเดียวกันนี้ของปีที่แล้วคือ 2555 มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
เพียง 13 รายเท่านั้นเองครับท่านประธาน ซึ่งน้อยมากเลยครับ และในปีนี้คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น 35 เท่าของ
ปี ที่ แ ล้ ว น่ า ตกใจมากนะครั บ เราจะไปคิ ด ว่ า เรารณรงค์ ท่ี ห้ า แยกหอนาฬิ ก าแล้ ว ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ อสม.
ไปประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในเขตเทศบาลฯ ทราบแล้ว หรือว่าไปฉีดสารเคมีแล้วก็ตาม แต่มันไม่ใช่ มันไม่จบ
ครับท่านประธาน เราไม่ได้ทําต่อเนื่องในการฉีดสารเคมีและไม่ได้เน้นจุดสําคัญ รีบทํารีบไป แล้วยุงลายที่ไหน

- ๔๓ มันจะมาตายครับท่านประธาน องค์กรของเราต้องช่วยกันปกป้องชาวบ้านในเขตเทศบาลฯ เขาหวังพึ่งพาเรา
จะต้องรณรงค์เฝ้าระวังหาทางป้องกันที่ดี กําจัดพาหะของโรคอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ําเสมอ ชาวบ้าน
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีประมาณราวๆ ห้าหมื่นหกพันราย เขาก็จะได้ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขไม่ต้อง
หวาดระแวงหวาดผวาว่าวันหนึ่งลูกหลานของเขาหรือบุคคลในครอบครัวของเขาตื่นมาจะเป็นโรคไข้เลือดออก
กันหรือเปล่า ซึ่งเป็นอันตรายมากนะครับ อย่างไรก็ดีช่วงระยะนี้เป็นช่วงฤดูฝน เป็นระยะของการระบาดของ
โรคนี้ ผมก็อ ยากให้ ผู้ ที่มีหน้ า ที่ที่ เกี่ ย วข้ องของเราในองค์ กรได้ ช่วยกัน รณรงค์ เ ฝ้า ระวั งหาทางป้ องกั นโรค
ไข้เลือดออกในเขตเทศบาลฯ ให้ลดน้อยลงไป หรือถ้าไม่ให้มันเกิดได้ก็ย่งิ ดี ขอบคุณมากครับท่านประธาน
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหารครับ
นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง วันนี้ถือว่า
เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้มาอภิปรายตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ในสภาเทศบาลฯ ที่ทรงเกียรติ
นะครับ จากที่ท่านสมาชิกได้ซักถามถึงแนวนโยบายและวิธีการปฏิบัติรวมทั้งแผนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรื่อง
ของโรคไข้เ ลื อ ดออก ผมขออนุญ าตท่ า นประธานที่ จ ะขอใช้ เ อกสารทางวิชาการที่ จะให้ ความกระจ่ า งกั บ
ผู้ซักถามนะครับ เอกสารที่ผมนํามานี้เป็นเอกสารที่ได้มาจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับ มีข้อมูล
ตรงกันนะครับว่า ณ วันที่ 1 มกราคม -13 สิงหาคม 2556 ในอําเภอเมืองมีผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออก
รวมทั้งที่สงสัยนะครับ ทั้งหมด 1,468 คน แยกเป็นเขตเทศบาลฯ จํานวน 461 คน เพิ่มขึ้นอีก 1 คนแล้ว
นะครับ และนอกเขตเทศบาลฯ 1,007 คน อัตราการเพิ่มชัดเจนนะครับว่าในต้นฤดูฝนมีอัตราการเพิ่มเท่าที่
ผมจําได้มีแค่ประมาณ 40 คนเท่านั้นนะครับ แต่ ณ วันนี้เพิ่มขึ้นเป็นสี่ร้อยกว่าคน เพิ่มขึ้นเยอะมากประมาณ
ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ สาเหตุก็อย่างที่เราทราบอย่างที่เราทราบก็เกิดจากยุง ซึ่งตรงนี้นะครับยุงในรอบปีนี้ หรือ
ทุก 2ปี หรือ 3 ปี จะมีอัตราเกิดโรคเพิ่มขึ้น นี่เป็นธรรมชาติของยุงนะครับ แต่ว่าในปัจจุบันนี้การเกิดของโรคนี้
ไม่ได้เป็นทุก 2-3 ปีแล้ว มันจะเป็นทุกปีแล้วนะครับ ซึ่งมันก็แปลกและบังเอิญผมไม่ใช่ยุงด้วยผมก็เลยไม่รู้ว่า
มันเป็นยังไง ก็ขออธิบายให้ชัดเจนว่าความรู้ตรงนี้เราไม่ถึง ในขณะเดียวกันยุงก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป
ค่อนข้างจะทันสมัยแล้วนะครับ ปกติการเกิดโรคจะเกิดมากในเดือนกรกฎา, สิงหา, กันยา แต่ว่าในปีนี้มันโผล่
มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้ว ฉะนั้นทางผมเองและทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเราได้มองเห็นภาพตั้งแต่
ต้นแล้วว่าปีนี้จะต้องหนักแล้วนะครับ เราก็เลยมีการณรงค์กันตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วนะครับ พวกเราทํางาน
กันวันที่ 1 เมษายน แต่เราเห็นภาพแล้วผมกับคณะของสาธารณสุขจังหวัดนะครับได้เริ่มดําเนินการรณรงค์
เกี่ยวกับการควบคุมการแพร่กระจายโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมแล้วนะครับ โดยเริ่มจาก
ห้าแยกหอนาฬิกาของเรา หลังจากนั้นเราใช้วิธีติดตามโดยให้ อสม. ไปตรวจสอบผลการดําเนินงานของเรา
โดยวัดจํานวนของตัวลูกอ่อนของยุงที่เราเก็บได้นะครับ และขณะเดียวกันก็วัดว่าชาวบ้านเขาให้ความร่วมมือ
เท่าไหร่ ปรากฏว่าหลังจากนั้นประมาณ 2-3 อาทิตย์ เราพบว่าการมีลูกอ่อนของยุงเยอะอยู่ และความร่วมมือ
ของประชาชนน้อย เราก็ได้ดําเนินการอีกครั้งเมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน อีกรอบหนึ่ง แต่คราวนี้รณรงค์
ร่วมกับจังหวัดนะครับ ครั้งแรกเราทําของเราก่อนปรากฏว่าได้ผลไม่ค่อยดี แต่ครั้งนี้ได้ขอความร่วมมือกับ
จังหวัดและสํานักงานควบคุมโรคของกรมอนามัยเข้ามาช่วยนะครับ โดยขอรถพ่นสารเคมีหมอกควัน ขอทั้งคน
ทั้ ง รถเพราะรถเราไม่ มี มี ค นของเราประมาณ 6-7 คน รวมทั้ ง อสม. ด้ ว ย โดยให้ อสม. เข้ า ทุ ก บ้ า น

- ๔๔ ทุกครั วเรือ น และหยอดทรายอะเบท เราจะไม่ ให้เ จ้าของบ้านนะครั บเพราะเจ้าของบ้านเอาไปแล้ว ไม่ทํ า
เราเป็นคนหยอดเองในน้ําหรือในกะโหลกกะลาที่มันมีน้ําขังนะครับ และพ่นหมอกควัน หลังจากนั้นประมาณ
1 เดือน เราก็ทําการประเมินอีกรอบหนึ่งและปรากฏว่าอัตราการมีตัวอ่อนของยุงลดลง แต่ว่าอัตราการเป็น
โรคไข้เลือดออกยังสูงอยู่ เราก็เลยมาทํารอบที่ 3 คราวนี้ทําพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวง
สาธารสุขนะครับ เมื่อวันที่ 10-17 ทําทุกประการตามที่กระทรวงสาธารสุขแนะนํานะครับ ปรากฏว่าอย่างที่
ท่านเห็นว่าอัตราการป่วยยังสูงอยู่ อัตราการที่จะมียุงเยอะแยะ และมีการร้องขอความช่วยเหลือจากเทศบาล
ตลอดเวลา เราก็ มี แ ผนที่ จ ะออกไปทํ า ลายแหล่ ง น้ํ า ขั ง ยุ ง พ่ น สารเคมี กํ า จั ด ยุ ง ตามบ้ า น ตามโรงเรี ย น
ตามแหล่งเพาะพันธุ์ ทําทุกวันโดยเรามีแผนดําเนินการจนกระทั่งถึงวันที่ 30 กันยายน เลยนะครับ แต่ว่า
ตามจุ ด ต่ า งๆ ตามแผนของเรา หากมี ก ารขอร้ อ งเป็ น กรณี พิ เ ศษหรื อ ว่ า ฉุ ก เฉิ น เราก็ จ ะแยกกํ า ลั ง ไปช่ ว ย
โดยสรุป นะครั บ ว่ า แผนการดํ า เนิ น การของเรา เราก็ ไ ด้ ดํ า เนิ น การตามแผนและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องกระทรวง
สาธารณสุขและตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก ประการที่สองในเรื่องของความร่วมมือของประชาชน
นะครับ ในส่วนที่เป็นส่วนรอบนอกดี แต่ในเขตสบตุ๋ย เขตสวนดอก เขตที่มีความเจริญมากๆ เป็นตึก อันนี้เรา
เข้าไม่ได้ นี่คือข้อติดขัดและเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง ซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับ ก็เพียงแต่
ขอความช่วย ขอความร่วมมือแค่นั้นนะครับ และเป็นแหล่งหนึ่งที่เรายังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ ขอกราบ
เรียนที่ประชุมเพื่อทราบครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกครับ
ผมก็เป็นห่วงนะครับ ผมก็อยากให้หน่วยงานของเราที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องของเทศบาลฯ เราช่วยกัน ผมสงสาร
พวกเด็กเพราะเวลาเขาเป็นมันลําบากครับ มันมีอาการช็อกอาการอะไรเกิดขึ้น ก็ขอให้ทางหน่วยงานของเรา
ช่วยกันรณรงค์กันให้แข็งแรงกว่านี้นะครับ ขอบพระคุณมากครับท่านรองนายกฯ
จ่ า สิ บ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากาณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ขออภิปรายสั้นๆ นะครับ มีสองเรื่อง
ด้วยกันคือ เรื่องนโยบาย และเรื่องภาคปฏิบัติ ในเรื่องแรก เรื่องของนโยบายที่ผมได้ติดตามที่ท่านได้แถลงไว้
ในสภาและแถลงไว้ใ นตอนที่ ห าเสี ยงนะครับ และผมก็ไ ด้ ตั้งกระทู้ส อบถามท่ านในคราวที่แ ล้ ว ผมมาดู ใ น
ร่างงบประมาณแล้วก็เห็นว่าท่านไม่ได้ตั้งงบไว้อยู่ 2 เรื่อง คือ 1) เรื่องของรถยนต์รับ-ส่งเด็กนักเรียน 2) เรื่อง
เงินหนึ่งพันบาทที่จะให้เด็กนักเรียนทุกคน ซึ่งในงบประมาณไม่มีนะครับ ในคราวที่แล้วท่านสัญญาไว้นะครับ
ท่านสามารถเปิดได้ในรายงานการประชุมหน้าที่ 23 นะครับ ท่านได้กล่าวไว้ว่า “เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของ
ด้านงบประมาณรายจ่ายประจํ าปี 2557 ตอนนั้ นแหละครับมั นจะมี ทิศทางแล้ว ว่าสองโครงการนี้มันจะ
ดําเนินการได้เมื่อไหร่ แล้วจะดําเนินการอย่างไร ผมก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติต้องคอยติดตาม
ในเรื่องดังกล่าวต่อไปนะครับ” ซึ่งวันนี้ผมก็มาทวงถามเพราะก่อนเข้าห้องประชุมก็มีลุงป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องมา
สอบถาม เพราะว่าประชาชนเหล่านี้ก็มีลูกหลานเรียนหนังสือกันอยู่เยอะ ก็อยากจะได้เงินตรงนี้และอยากจะให้
มีร ถรับ-ส่ ง เพราะว่า ตอนนี้ เ ศรษฐกิ จ ก็ ไม่ ดี และทุ ก คนก็ ร อคอยนโยบายตัวนี้ อ ยู่น ะครั บ ผมก็ เลยจํา เป็ น

- ๔๕ ที่จะต้องมาทวงถามว่าเหตุใดถึงไม่มีในร่างงบประมาณในครั้งนี้ เพื่อที่จะได้รับรู้ไว้เลยนะครับว่าท่านจะทําได้
หรือไม่ แต่ถ้าท่านทําไม่ได้ก็บอกมาตรงๆ เลยว่ามันไม่ได้ แต่อย่าไปใช้วิธีเลี่ยงด้วยการที่ว่าจะไปขอรับเงิน
บริ จ าคจากองค์ ก รเอกชน หรื อ ว่ า ผู้ มีจิ ต ศรั ท ธาและเอาเงิ นตั ว นี้ มามอบให้กับ ประชาชนอี ก ที หนึ่ ง นะครั บ
ผมดูแล้วมันเป็นการกระทําที่หลบเลี่ยงไม่สง่างาม ไม่กล้าหาญนะครับ เมื่อท่านได้แถลงไว้แล้วท่านก็ต้องทําให้
ได้ ถ้าไม่ได้ก็บอกว่าทําไม่ได้เลย ผมจะได้ไม่ต้องมาติดตามอีกนะครับ และมีคนมาเล่าให้ฟังเรื่องที่เกี่ยวกับ
นโยบายของท่านว่าท่านไปพูดในที่ชุมชนต่างๆ อะไรก็ตามที่ไม่เกิดขึ้น ไม่ประสบความสําเร็จหรือมีปัญหาท่านก็
มักจะโทษมายังหรือกล่าวหามายังสมาชิกสภาเสียงข้างมากว่าเราไม่ให้ความร่วมมือบ้าง เราเล่นเกมการเมือง
บ้าง ผมอยากจะขอร้องว่าหลังจากนี้เอาความจริงมาพูดกันเลยนะครับ อย่าไปพูดจาคล้ายๆ กับว่าบิดเบือน
หรือพูดไม่จริง หรือพูดโกหกอย่างใดอย่างหนึ่ง มันทําให้เสียหายต่อสภาของเราหมดนะครับ วันนี้ผมก็บอกให้
ประธานชุมชนที่รู้จักกันนั้นว่าสภาเราผ่านให้แน่นอนในร่างงบประมาณนะครับ เราจะไม่ตัดงบหรืออะไรที่
ไปปล่อยข่าวว่าเราจะไม่ผ่านนะครับ จะทําให้เกิดการติดขัดในการพัฒนาเทศบาลของเรานะครับ ผมขอฝากไว้
ในเรื่องของงานนโยบายด้วยนะครับ เรื่องที่สอง เป็นเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของร่างงบประมาณในส่วน
ของสํานักการช่างนั้นก็มีอยู่ 2 เรื่องที่จะตั้งข้อสังเกตนะครับ คือ 1) เรื่องภูมิทัศน์ท่ีท่านนายกได้พูดไว้แล้วเงิน
สิบสี่ล้าน ได้พูดในลักษณะที่ว่าท่านได้สร้างผลงานลดค่าใช้จ่ายจากยี่สิบแปดล้านเหลือสิบสี่ล้านนะครับ แล้วก็
ยังมีการพูดว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้ว คล้ายๆ ว่าปลูกต้นไม้ตามแบบนี้แล้วจะไม่ปลูก ผมก็อยากจะให้ท่านไม่ลืม
คําพูดตรงนี้นะครับ ผมก็จะติดตามดูนะครับ เพราะในรายละเอียดของประมาณการในงานภูมิทัศน์ก็จะมีหัวข้อ
ของต้นไม้ยืน ต้นอยู่ 1 งาน จํ านวนสามแสนบาท และถ้าสมมติว่า ท่านทําได้จริ งๆ อย่า งที่พูด ตรงนี้ ก็จ ะ
ประหยัดเงิ นไปได้นะครับ 2) เรื่องของห้องน้ําห้อ งส้วม ผมก็ เคยทําจดหมายส่วนตั วถึงท่านนายกไปแล้ ว
นะครับ ว่าเทศบาลฯ เราอับอายขายหน้าเรื่องห้องน้ําห้องส้วมมาพอสมควรแล้ว ผมก็อยากจะขอให้งานนี้เป็น
งานที่แก้ตัวนะครับ อย่าไปออกแบบห้องน้ําที่มันทึบ ตัน และรักษาความสะอาดได้ยากนะครับ ขอให้ออกแบบ
ใหม่ถ้าเป็นไปได้นะครับ ก็ขอให้มันโล่ง โปร่ง และรักษาความสะอาดง่ายนะครับ ไม่จําเป็นออกแบบหรูหรา
ปูด้วยแกรนิตโต้หรือว่าใช้สุขภัณฑ์อย่างดี ก๊อกน้ําอย่างหรูผมว่าไม่จําเป็นนะครับ เอาแค่งานพื้นฐานนี่แหละ
ครับ ให้กลิ่นสามารถระบายออกได้ กวาดพื้นได้ง่าย และท่อน้ําทิ้งก็ไม่อุดตันด้วยนะครับ อีกรายการหนึ่ง คือ
ถ้าท่านนายกจะประหยัดงบประมาณในส่วนของเครื่องออกกําลังกายนั้น ชุดละหนึ่งล้านบาทผมดูแล้วว่ามัน
น่าจะสูงไปไหมครับ ใช้อยู่ 2 ชุด งานต่อไป คือ ท่านสามารถดูได้ในร่างงบประมาณหน้าที่ 3-127 นะครับ
ข้อที่ 4 เรื่องของการเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ผมก็อยากจะขอเตือนไว้นิดหนึ่งครับว่า งานแบบนี้ผมเห็น
มาหลายที่แล้วเวลาเสริมผิวคอนกรีตแล้วระดับมันเพิ่มขึ้น แต่ว่าบ่อพักเดิมมันก็จะทําให้มันสูงขึ้นตามนะครับ
ไม่อย่างนั้นรถก็จะสะดุดได้นะครับ ซึ่งในนี้ก็มีรายการที่จะเสริมบ่อพักอยู่ 5 บ่อ แต่ผมไม่แน่ใจว่าบ่อพักที่เสริม
นี้มันเป็นบ่อเฉพาะของเทศบาลเท่านั้นหรือไม่ เพราะบางถนนบางสายก็มีบ่อพักขององค์การโทรศัพท์นะครับ
ก็มีอยู่หลายบ่อที่เวลาเราลาดยางเข้าไปใหม่แล้ว บ่อตรงนี้เราไม่ได้ยกตามขึ้นมากก็กลายเป็นว่าบ่อขององค์การ
จะกลายเป็นจุดที่รถจะสะดุดหกล้มได้ง่าย เพราะว่าระดับมันต่างกัน และนอกจากนี้เวลาฝนตกหนักน้ําก็ท่วม
ขังอยู่ในบ่อนะครับ เนื่องจากบ่อนี้ระดับมันต่ํานะครับ น้ําจะไหลลง ผมก็ขอฝากให้ท่านนายกช่วยดูแลเกี่ยวกับ
งานออกแบบในครั้งนี้ด้วยนะครับ ก็ขอให้ท่านชี้แจงด้วยนะครับในเรื่องที่ผมได้อภิปรายไปเพื่อที่ผมจะได้ทราบ
ชัดเจนว่าทําได้หรือไม่ เพื่อประชาชนต่อไปนี้จะได้มีความมั่นใจ หรือว่าจะเชื่อมั่นในการที่ท่านพูดในที่ชุมชน

- ๔๖ ต่างๆ นะครับ ถ้าท่านไม่สามารถจะทําได้ ต่อไปท่านก็ไม่ควรจะไปสัญญาหรือไปรับปากรับคํากับชาวบ้าน
ขอบคุณครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ต้องกราบขอบคุณ
นะครับทั้งข้อคําถามและข้อติติง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่ได้อภิปรายไป
เมื่อสักครู่นี้ ผมก็น้อมรับนะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องจริงนะครับ บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ต้องอธิบายให้ท่านได้รับรู้
รับทราบนะครับ
เรื่องแรก ผมก็ยอมรับนะครับว่าเทศบาลฯ เราที่ผ่านมานั้น เวลาก่อสร้างไม่ว่าที่ไหนๆ เรื่องห้องน้ํานั้น
มันเป็นเรื่องใหญ่โตมาก ตอนนี้ก็เอาอีกละที่ตลาดหลักเมือง วกกลับมาตลาดหลักเมืองอีกแล้วนะครับ มีกลิ่น
เหม็นขึ้นมาอีกแล้ว ที่สวนสาธารณะเขลางค์ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็ได้ติดตามอยู่ตลอด วันก่อนผมแวะ
เข้าไปก็เ หม็น อีกแล้ ว ตรงนี้ผมว่าเอาบทเรีย นที่ผ่ านมามาเป็นข้ อแก้ ไขในการปรับ ปรุง ในครั้ งต่อ ไป ซึ่งใน
สวนสาธารณะดังกล่าวก็ได้ระบุไว้ชัดเจนในเรื่องห้องน้ําอีก ผมก็ต้องขอให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่มี
ความรู้ตรงนี้ให้คําแนะนําและติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับ ผมเองก็เห็นว่ามีความสําคัญในเรื่องห้องน้ํา แต่ว่าจะ
ทํายังไงให้ห้องน้ํามันดีมันสวย โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้อย่างในวัดในวาทั้งหลายนั้นเขาก็แข่งขันกันที่ห้องน้ํานะครับ
ไปแต่ละวัดทําขนาดห้องน้ําใหญ่โต ยกตัวอย่างวัดท่าคราวน้อยห้องน้ําเขาดีอยู่ก็ปรับปรุงให้สวยนะครับ และที่
หลวงพ่อเกษมทําทีก็ตั้งห้าหกล้านนะครับ นี่เฉพาะห้องน้ําอย่างเดียวนะครับ เราก็อยากเห็นห้องน้ํามันสะอาด
อย่างนี้ ขอให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ช่วยให้คําแนะนําและติดตามในเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับ
เรื่องที่สอง เรื่องของการพูดจาในที่ชุมชนนะครับ บางครั้งผมเองก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์และไม่ได้มี
ความตั้งใจที่จะไปบอกว่าให้ไปจงเกลียดจงชังใครนะครับ คือว่าช่วงนี้มันมีการประชุมของชุมชนก็ดี อสม.ก็ดี
กลุ่มสตรีก็ดี กลุ่มอาชีพก็ดีทั้งหลาย ผมก็บอกว่าในปีงบประมาณ 57 เป็นปีหนึ่งที่ผมได้ตั้งงบประมาณให้กับ
ทางภาคประชาชนค่อนข้างมาก แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นหากจะนําไปสู่ภาคปฏิบัติได้ต้องเริ่มต้นจากท่านต้องไป
ติดตามตั้งแต่การประชุมสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อที่จะให้สมาชิกสภาเขาอนุมัติโครงการดังกล่าวแล้วนําไปสู่
ภาคปฏิบัติในชุมชน ท่านต้องติดตามเพราะว่าที่ผ่านมาผมรู้ตลอดเวลาว่า การอบรมหรือการทํากิจกรรมต่างๆ
มัน ไม่ขยายวงกว้ างว่ าให้ คนในชุ ม ชนมี ส่วนร่ว มมากขึ้น ๆ เคยเป็ นกลุ่ มใดก็จ ะเป็ น กลุ่ ม เดิ ม ๆ ซึ่ งมั น ไม่ เ กิ ด
ประโยชน์ เพราะว่าในการลงไปสู่ภาคปฏิบัติในชุมชนนั้นมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน เป็นกุศโลบายที่จะทําให้เกิดความรักความสามัคคีกันในชุมชน แต่ผลของโครงการบางครั้งมัน
อาจจะออกมาเล็กมาน้อยบ้าง แต่กุศโลบายดังกล่าวทําแต่สิ่งที่สําคัญก็คือพี่น้องประชาชนมีความรักความ
สามัคคี มีส่วนร่วมในชุมชน และมีวิถีดั้งเดิมกลับคืนมา ตรงนี้ต่างหากที่จะประสบผลสําเร็จ ผมก็พูดอย่างนี้
นะครับ แต่การขยายความเป็นยังไงที่ท่านสมาชิกพูดนั้น ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน มันก็มาเข้าหูผมเหมือนกัน
ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับ ผมรับผิดชอบต่อคําพูดเพราะผมเป็นนายกเทศมนตรี ผมพูดไปเรื่อยเปื่อยผมพูด
ไม่ได้หรอกครับ ผมเข้าใจดีนะครับ เพราะฉะนั้นขอให้ท่านสบายใจได้นะครับ
เรื่องที่สาม คือ เรื่องเกี่ยวกับนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเอาไว้ จาก 42 นโยบาย ที่ผมนําเสนอต่อ
สายตาพี่น้องประชาชน ถ้ามันมีงบประมาณเพียงพอ ระเบียบรองรับได้พร้อม ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมด ผมก็

- ๔๗ อยากจะให้ ง บประมาณปี 57 โครงการ 42 โครงการนี้ จ บ ผมพอแล้ ว ครั บ ปี 58 ผมไม่ เ ป็ น แล้ ว ก็ ไ ด้
นายกเทศมนตรี ผมจะลาออกให้ก็ได้ให้คนอื่นเข้ามา เอานโยบายใหม่ๆ มาสร้างความเจริญให้กับเทศบาลอีก
แต่นี่มันไม่ได้ครับมันติดบางเรื่องบางประเด็น มันต้องขยายไปเพราะว่ามันยังมีเวลาจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ ใหม่
แต่ถ้าวันพรุ่งนี้สภาจะหมดวาระลงแล้วหรือนายกจะหมดวาระลงแล้ว ชี้หน้าถามว่าโครงการเหล่านี้มันหายไป
ไหนอย่างนี้สิครับถึงจะตอบได้ค่อนข้างจะละเอียด ยกตัวอย่างเรื่องรถรับ-ส่งนักเรียนนั้น ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
นะครับ เพราะผมมีความตั้งใจจริงที่จะทํา แต่ถ้าผมจะใช้งบประมาณของทางเทศบาลนั้น โรงเรียนเทศบาล
มี 6 โรง ผมให้รถบัสคนละคันๆ ละเท่าไหร่ครับ มันมีโครงการอย่างอื่นที่มันจําเป็นก่อนหน้านี้ที่จะต้องนํามา
ปฏิบัติใช้มันสําคัญกว่านี้เยอะ แต่ถามว่าผมทิ้งมันมั้ย ผมไม่ได้ทิ้งนะครับ ผมก็ได้ดําเนินการต่อในขณะนี้ผมก็ใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ ซึ่งตอนนี้หน่วยงานหนึ่งเขาจะเปลี่ยนรถ รถที่เคยใช้น้ํามันเขาจะ
เปลี่ยนมาใช้ก๊าส NGV สามพันกว่าคันนั้น ผมได้ประสานงานเอาไว้แล้ว แต่จะได้หรือเปล่ามันยังตอบไม่ได้
แต่เราได้ประสานงานไปแล้วในระดับ หนึ่งว่ าเราอยากจะได้อ ย่างนี้ มาโดยที่ไม่ต้ องใช้ งบประมาณของทาง
เทศบาล เราจะได้เอางบประมาณเราไปทําอย่างอื่นได้ นี่เป็นความตั้งใจจริงนะครับแล้วก็ได้ดําเนินการไปแล้ว
ด้วยครับ
เรื่องที่สี่ คือ เรื่องทุกส่งเสริมการเรียนให้กับเด็กในเขตเทศบาลฯ เด็กในเขตเทศบาลฯ มีหกร้อยกว่าคน
ที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ ที่อยู่ในโรงเรียนเทศบาลจริงๆ นอกนั้นมาจากนอกเขตเทศบาลฯ ผมให้คนละหนึ่งพันก็
ประมาณหกแสนกว่าบาท แต่ถามผมว่าการให้มันก็ต้องมีท่ีมาที่ไป มันต้องมีคุณประโยชน์นะครับ แล้วก็จะไป
สัมพันธ์อย่างอื่นได้ ผมก็ไปค้นเจอว่าแท้ที่จริงแล้วเราบางท่านยังไม่รู้เลยว่าโรงเรียนเทศบาลของเราได้ตั้งเป็น
มูลนิธิเอาไว้ตั้งแต่อดีตนายก ท่านนายกเรือง เขื่อนแก้ว ซึ่งท่านได้ตั้งกองทุนเอาไว้และเงินก็ยังกองอยู่เลยครับ
มีประมาณล้านกว่าบาท เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนให้กับเด็กในเขตเทศบาลฯ ผมก็ได้ไปรื้อฟื้นโครงการ
เหล่านี้กลับคืนมาสู่สังคมเหมือนเดิม เพราะความตั้งใจจริงของคนกลุ่มนี้คือต้องการที่จะเอาเงินมาส่งเสริมการ
เรียนให้แก่เด็กในเขตเทศบาลฯ ดีนะครับมันจะได้โครงการที่ดีๆ อันไหนที่เป็นโครงการไหนที่ดีก็เอามาสานต่อ
กันดีๆ ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของนายกเทศมนตรีคนที่ผ่านมา โน่นครับตั้งแต่คนที่ตายไปแล้วผมยังขุดขึ้นมาเลย
เพื่อเอาประโยชน์เหล่านี้มาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นขอให้ท่านได้ติดตามต่อไปว่า
ผมจะทําได้หรือไม่นะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เราต้องมีการวางแผนที่ดี ค่อยๆ เดิน
แต่ผมแน่ใจและสบายใจได้เลยครับ สิ่งไหนที่ผมว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ วันนี้ผมทําไม่ได้ผมก็จะบอกว่าผมทําไม่ได้มัน
ติดตรงไหน สิ่งไหนที่ทําแล้วไม่ดีผมก็บอกว่าทําแล้วไม่ดี สิ่งไหนผิดพลาดผมก็ยอมรับว่ามันผิดพลาด สิ่งไหนที่
บอกว่าผมจะทําผมก็จะทํา ชัดเจนนะครับเวลาผมทํางาน ไม่อย่างนั้นองค์กรมันก็อยู่ไม่ได้ ปัญหามันเยอะมาก
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็จะต้องตั้งหลักให้ดีก่อนที่เราจะเดินไปด้วยกันนะครับ ขอบคุณครับ
จ่ า สิ บ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง เชิ ญ นายสมบู ร ณ์
คุรุภากาณ์
นายสมบู รณ์ คุรุ ภากรณ์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง ก็เห็น ว่าผมจะทําทันที ผมทําได้
แล้วไหนล่ะครับที่ว่าจะทําทันที ขอบคุณครับ
จ่ า สิ บ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง

- ๔๘ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ข้างนอกเขาเตรียมอาหารไว้รอแล้วนะครับ เขาถามว่า
จะเบรคก่อนหรือว่าจะยาวเลย ผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอพูดก่อนเพราะว่าผมมีประชุมต่ออีกที่หนึ่งก็ไม่แน่ใจว่า
จะอยู่จนครบจะอยู่จนได้ช่วยยกมือนะครับ ผมก็นั่งฟังมาตั้งแต่บ่ายโมง เมื่อเช้าก็ไปทําภารกิจหลายอย่าง และ
วันนี้สภาผู้แทนราษฎรงบประมาณก็เข้าในวาระที่สองนะครับ ก่อนเข้ามาประชุมนี้ก็ได้ทราบข่าวว่าเขาปรับลด
งบประมาณไปสามหมื่นกว่าล้านบาท ในนี้คงไม่ปรับลดในที่นี้นะครับ เพราะว่าเป็นวาระที่หนึ่งอยู่เลย เราเพิ่งจะ
อภิปรายกันในหลักการและเหตุผลความเหมาะสม ก็คงจะถามแค่ว่าจะรับหลักการหรือเปล่า แต่ว่าฟังพี่หมอ
อภิปรายตั้งแต่ตอนต้นรายการว่า นิสัยคนไทยนั้นคืออะลุ่มอล่วย ประนีประนอม ผมว่ามันใช้ได้หลายเรื่องนะ
ครับ แต่เรื่องบางมันใช้ไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น SCG เขามีคําขวัญก่อนเข้าที่ทํางานเขาเลยว่า “ความปลอดภัย
ประนีประนอมไม่ได้” เหมือนกันครับกฎหมายงบประมาณก็ประนีประนอมไม่ได้ มันต้องถูกต้อง มันต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบวิธีการ ข้อกฎหมายทุกอย่างต้องเป็นไปตามนั้น ผมเป็น สท. สมัยแรก มาถึงก็มี
หนังสือจากเทศบาลนั้นยกเลิกเทศบัญญัติ มาถึงก็มีจดหมายเวียนแจ้งมาว่าเทศบาลให้ยกเลิกข้อบัญญัติอะไร
ต่อมิอะไรหลายอย่าง ไปอบรมมาเขาก็เตือนเหมือนกับที่ท่านสมาชิกอาวุโส ท่านนายแพทย์วัฒนาฯ บอกว่า
“หน้าที่ของเราก็คือกํากับควบคุมดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร” อะไรที่ดีเราก็ต้องดัน อะไรที่ไม่แน่ใจเรา
ก็ต้องดึงๆ กันก่อนนะครับ วันนี้ผมก็จะขอสอบถาม จริงๆ แล้ววันนี้เป็นปรากฏการณ์แรกเลยนะครับ ถ้าจะ
กรุณาทําอย่างนี้อีกในการประชุมสภาทุกครั้งก็จะเป็นประโยชน์กับสมาชิกสภามาก ในการประชุมสภาครั้งที่
ผ่านมาผมขับรถมาผมหาที่จอดรถไม่ได้ วันนี้ผมตัดสินใจให้คนที่บ้านขับรถมาส่ง ปรากฏว่าเลี้ยวรถเข้ามา
รปภ. เขากันที่จอดรถไว้ให้สมาชิกเต็มไปหมดเลย มีจอดอยู่สามคัน ผมก็ว่าเป็นอย่างนี้ก็ดี กวาดสายตามมาก็
มาเจอเต็นท์สามสี่หลังพร้อมกับเก้าอี้ผมว่ามันคงมีเป็นร้อยตัวเลยครับ ก็เข้าใจได้ว่าทางผู้บริหารได้เตรียม
เอาไว้ให้พี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจได้เข้ามาฟัง แต่ว่าเมื่อตอนพักเบรกที่ผมเดินลงไป ผมเห็นมี 5 คน ก็ไม่
ทราบว่าเพราะอะไร ไม่ทราบว่าเพราะคะแนนนิยมพี่หมอตก หรือประชาชนไม่สนใจ ก็ฝากไว้เป็นคอมเมนต์นิด
หนึ่งนะครับ จริงๆ แล้วผู้บริหารที่อยู่ข้างบนนั้นก็เป็นรุ่นพี่ผมทั้งนั้นเลยครับ พี่หมอ พี่จ้อ และพี่แจงแต่ไม่อยู่
แล้ว และท่านผู้อาวุโสอีก 2 ท่าน เรื่องแรก ที่ผมจะถามมันเป็นเรื่องที่ผมไม่เข้าใจถึงความแตกต่างของทั้งสอง
อย่าง พี่จะเห็นใบนี้อีกสักครั้งก็คงไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่านโยบายที่พี่หาเสียงไว้มีงบอุดหนุนเต็มไปหมดเลย
นะครับ ในใบคําแถลงก็มีงบอุดหนุนอยู่บางประปราย แต่ในร่างงบประมาณผมเห็นมีงบอุดหนุนอันเดียว ก็คือ
อุดหนุน อปพร. อันนี้ผมไม่เข้าใจแต่พอจะมองเห็นหรือพอจะสังเกตได้ว่าพี่หมอได้นํางบประมาณที่รับปากว่าจะ
เอามาใช้พัฒนาชุมชนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. หรือกลุ่มเครือข่าย
อื่นๆ ได้มีการเอาไปจัดเรียงไว้ในหมวดค่าใช้จ่าย คําถามแรกผมอยากให้พี่หมออธิบาย ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเข้าใจ
ตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่า หรือเข้าใจตรงกับเจตนารมณ์ของทางผู้บริหารหรือเปล่าว่า ทําไมงบอุดหนุนมัน
ถึงเปลี่ยนไปเป็นหมวดค่าใช้จ่ายหมดเลย แล้วลักษณะนี้ทางพี่น้องประชาชนที่เขารอการโอนทันในเดือนตุลาคม
เขาจะได้รับอยู่หรือเปล่า หรือว่ามันจะมีวิธีการในการใช้จ่ายเงินงบประมาณในหมวดที่มันไม่เหมือนกันแบบนี้
แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร ขอฝากไว้อธิบายให้หน่อยนะครับ เรื่องที่สอง คือ งบหนึ่งแสนบาทเป็นงบที่ใช้
สนับสนุนการประชุมของคณะสภาพัฒนาเมืองเทศบาลนครลําปาง ตรงจุดนี้ผมอยากจะเรียนถามว่า ตั้งด้วย

- ๔๙ กฎหมายหรือกฎระเบียบอะไรจึงสามารถมาจัดใช้ภาษี ใช้งบประมาณของทางราชการไปสนับสนุนได้ ส่วนเรื่อง
อื่นๆ ไม่ถามแล้วครับ เดี๋ยวเอาไว้หมวดอื่นๆ นะครับพี่หมอ ขอบคุณมากครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ต้องขอขอบคุณนะครับ
จะได้กระจ่างกันซักทีว่างบประมาณต่างๆ โดยเฉพาะงบอุดหนุนนะครับ จริงๆ มีหลายหน่วยงานทําเข้ามาเพื่อ
ขอใช้งบอุดหนุนในแต่ละเรื่อง ทีนี้ภายใต้ระเบียบที่จะอุดหนุนเงินให้กับองค์ต่างๆ นั้น มันมีอย่างชัดเจน ผมจะ
อธิบายในภาพรวมดีกว่านะครับ บางเรื่องบางองค์กรที่ของบประมาณมาขอจัดตั้งไม่ครบ 1 ปี ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดตั้งเกี่ยวกับสภาองค์ชุมชน เกี่ยวกับองค์กรทั้งหลายนั้น จะต้องมาขอจัดตั้งที่เทศบาลเรา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ที่จะรับการอุดหนุนเงิน แต่ภายใต้กลุ่มองค์กรดังกล่าวจะต้องเป็นภารกิจโดยส่วนรวม ที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม
อั น ไหนที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บส่ ว นรวม มั น มี บุ ค คลภายนอกทั้ ง หลายเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งมั น ให้ ก ารอุ ด หนุ น ไม่ ไ ด้
ยกตัวอย่างปีนี้ อปพร. มันเป็นภารกิจหนึ่งที่เราได้ดําเนินการกันมาอย่างต่อเนื่อง หรืออย่างสมาคมรถม้าปกติ
ทุกปีเราอุดหนุนให้เขาปี ละสองแสนบาท แต่พอปี 56 เราก็ตั้งงบประมาณไว้เหมื อนกัน แต่ผมเข้ามาแล้ ว
ระเบียบมันไม่ให้ผมก็จ่ายเงินให้เขาไม่ได้ซ่ึงในขณะนี้เราก็ไม่ได้จ่ายให้เขาเลยครับ เพราะว่าสมาคมรถม้านั้น
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ ทั้งหมด เราเอางบประมาณหรือภาษีของพี่น้องประชาชนไปอุดหนุน
ให้กับองค์กรที่ไม่ใช่คนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ ไม่ได้ ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ต้องได้รับประโยชน์สูงสุด อันนี้
เป็นแนวทางที่จัดทํางบอุดหนุนทั้งหลาย กลุ่มองค์สตรีทั้งหลาย กลุ่มผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้สูงอายุทั้งหลายแหล่
ก็มีห ลักการเดียวกัน ส่วนอีก เรื่อ งหนึ่ งคือ เรื่องสภาพัฒนาเมื อง จริ งๆ แล้วสภาพัฒ นาเมืองมันไม่ใช่ จะมี
เพียงแต่ที่เทศบาลฯ ที่เดียว วัตถุประสงค์ที่ผมจัดตั้งสภาพัฒนาเมืองนี้ ผมไม่ได้มีเจตนาใดๆ ทั้งสิ้นที่จะสร้าง
สภาขึ้ นมาเพื่ อ แข่ ง ขั นกั บสมาชิ กสภาเทศบาล เพี ย งแต่ ส ภาดั งกล่ า วจะเป็ น ตั ว ช่ ว ยตั ว หนึ่ ง ที่ ให้ ข้ อ ปรึ ก ษา
ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะผู้บริหารเทศบาล ในการประชุมสภาพัฒนาเมืองนั้น นายกเทศมนตรีหรือคณะผู้บริหาร
ไม่ให้พูดอะไรนะครับ รับฟังอย่างเดียว วันนั้นคณะผู้บริหารต้องเป็นคนโง่อย่างเดียว ต้องนั่งรับฟังข้อคิดเห็น
ของสมาชิกสภาพัฒนาเมือง ถามว่ามีกฎหมายอะไรรองรับหรือไม่ ก็คือกระบวนการมีส่วนร่วมนี่แหละครับ
ร่วมกันคิดนะครับ เพียงแต่ว่าผู้บริหารก็คือนายกเทศมนตรีเปิดความคิดให้กว้างที่จะยอมรับความจริงยอมรับ
ความคิดของคนอื่น และเอามาปะติดปะต่อนําไปสู่ภาคปฏิบัตใิ ห้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้นแหละครับ หลักการ
ผมมีแค่นี้เพียงแต่ว่าผมเปิดความคิดทุกคนให้กว้าง แม้แต่สมาชิกสภาเทศบาลในที่นี้ผมก็ยอมรับ สิ่งไหนที่ให้
คํ า แนะนํ า ผมมา แล้ ว นายกเทศมนตรี ก็ไ ม่ ใ ช่ จ ะเก่ ง ทั้ ง หมดหรอกครั บ ผู้ บ ริ หารทุ ก คนก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ก่ ง ทุ ก เรื่ อ ง
บางเรื่องก็โง่จะตาย แต่ก็ต้องทํา เวลาทําก็ต้องไปถามกับผู้รู้ ผู้รู้ที่เป็นนักจิตอาสาเหมือนกัน เราอาสาพี่น้อง
ประชาชนมาทํางาน สิ่งไหนที่มันควรจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ให้ความรู้ให้คําแนะนํา ติชมต่างๆ ให้กับคณะ
ผู้บริหารมา ไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับ เพราะประโยชน์สูงสุดก็คือพี่น้องประชาชน นี่คือแนวทางในการทํางาน
ของผม เพราะฉะนั้นสิ่งที่นําไปสู่ภาคปฏิบัติถ้าเราได้เปิดกว้างอย่างนี้ทุกๆ เรื่อง ทุกๆ คนคิด ผมว่าเทศบาลฯ
เราก้าวไกลแน่นอนครับ ขอบคุณมากครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง

- ๕๐ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ครั้งที่แล้วก็คล้ายๆ กันอย่างนี้แหละครับ
พี่หมอก็ตอบสามวาสองศอก วันนี้ผมถามว่าสภาที่ปรึกษานี้ใช้กฎหมายหรือระเบียบข้อไหนรองรับ แต่ก่อนอื่น
ในที่นี้มีสมาชิกสภาที่ปรึกษาหลายท่านนะครับ ผมไม่ได้บอกว่าสภาที่ปรึกษาไม่ดีนะครับ งบหนึ่งแสนตัวนี้ผมก็
จะคอยปกป้องไว้ให้ด้วยว่าให้ผ่านไปได้นะครับ ดีเพียงแต่ว่าผมตอบตัวเองไม่ได้และตอบคนที่มาถามผมไม่ได้วา่
พี่หมอใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบข้อไหน วันนี้ผมตั้งใจฟังเลยขอให้บันทึกไว้ในที่ประชุมนะครับ พี่หมอบอกว่า
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้ก็คือการเปิดใจนายกให้กว้าง แล้วผมก็ต่อเลยว่าแล้วตั้งงบประมาณไว้รองรับเลย
ใช่ไหมครับ ขอบคุณครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผู้บริหารจะมีอะไรชี้แจงอีก
หรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นางสุดารัตน์ บุญมี
นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉัน
นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลํ าปาง อยากจะถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับร่างเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557 หน้าที่ 3-80 ข้อ 22 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์
(ปี๋ใหม่เมืองลําปาง) และ ข้อ 23 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง(ล่องสะเปา) ที่ผ่านมานั้นเห็นว่า
ปี๋ใหม่เมืองของเราตั้งไว้สองล้านห้า แต่ลอยกระทงมีตั้งสามล้าน และปี๋ใหม่เมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ท่าน
ได้มาบริหาร เราโดน สตง. ตรวจสอบ แล้วทําไมคุณไม่ตั้งงบให้เยอะเท่ากัน เห็นเจ้าหน้าที่ทํางานอ่อนล้าจิตใจ
กันเพราะว่าโดน สตง. ตรวจสอบ ไม่ทราบว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป และให้ขวัญกําลังใจกับข้าราชการ
หน่อยเขาจะได้ตั้งใจทํางานนะคะ และดูงบประมาณด้วย ไม่ใช่ว่าทําแบบนี้แล้วเป็นเรื่องเป็นราวกันอีกนะคะ
ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าทําไมงบประมาณไม่เท่ากัน ทั้งที่งานก็มีความสําคัญพอๆ กัน ขอบคุณค่ะ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิก
สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง ก่ อ นอื่ น
ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกสภาฯ ท่านแรกนะครับ ซึ่งขอให้ปรับงบประมาณ เพราะจริงๆ แล้วงานล่องสะเปา
งานปี๋ใหม่เมืองนั้น เราตั้งเท่าๆ กับทุกๆ ปี แต่เรื่องกระบวนการของการบริหารจัดการ ที่มันมีปัญหาในเรื่องของ
การร้องเรียน เรื่องงบประมาณของขบวนแห่ขบวน รู้สึกว่าจะเป็นงานสลุงหลวงที่ผ่านมา จริงๆ แล้วก็ไม่ได้เพิ่ม
งบประมาณในการจัดขบวนดังกล่าวแม้แต่บาทเดียว เพียงแต่ว่าวิธีการดําเนินการมันเปลี่ยนไป เราก็ต้อง
ยอมรั บนิด หนึ่ ง ว่า เมื่ อ สมั ย ก่ อ นที่ ท างเทศบาลร่ว มกั บ หน่วยงานอะไรสั กอย่ า งผมก็ จํ า ไม่ไ ด้ เ ป็ นองค์ ก รที่
ตั้งขึ้นมาของอาจารย์วิถีนะครับ ปัญหาในขณะนั้นก็คือจะใช้คนจํานวนมากในการเข้าร่วมขบวนโดยใช้คนจาก
โรงเรียนพลตํารวจ ซึ่งในสมัยนั้นยังตั้งอยู่ตําบลเวียงเหนือ หลังๆ มาวิธีการมันเปลี่ยนไปเพราะว่าโรงเรียนพล
ดังกล่าวไม่มีแล้วนะครับ จึงจ้างบริษัทเข้ามาดําเนินการซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนเราก็รู้ๆ กันอยู่ ดําเนินการไปแล้วก็มี
การร้องเรียนในเรื่ องขบวนดังกล่ าวซึ่ง ยังอยู่ใ นระหว่างการตรวจสอบ ถ้าสิ่งไหนผิดขณะนั้น เราก็ว่ ากันไป
ตามผิ ด อะไรถู ก เราก็ ว่ ากั น ตามถู ก ตามกระบวนการ แต่ สํา หรั บ งบประมาณดั ง กล่ า วที่ ผ มได้ ข อต่ อ สภา
ในสองโครงการดังกล่าวนี้ และท่านสมาชิกสภาฯ ได้ให้คําแนะนําและตั้งข้อสังเกตนั้น ผมคิดว่าสามารถจะ
บริหารจัดการให้กับกิจกรรมดังกล่าวให้ยิ่งใหญ่ต่อไปได้ในปี 57 ขอบคุณมากครับ

- ๕๑ จ่ า สิ บ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายนพดล ผดุงพงษ์
นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม
นายนพดล ผดุ ง พงษ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอบคุ ณ ครั บ ท่ า นประธาน คื อ ผมเป็ น ห่ ว ง
ท่านประธานสภาฯ นะครับ และก็เป็นห่วงผู้บริหารด้วย รู้สึกว่ามันจะปนเปยุ่งเหยิงกันพอสมควร และขณะนี้ก็
คงได้ เ วลาที่ จ ะต้ องพั ก รบกั นสั ก ครู่ น ะครั บ ชั กจะมึ น ๆ ผมก็ มึ น คนฟั ง ก็ มึ น คนอภิ ป รายก็ มึ น ผู้ ต อบก็ มึ น
และเพื่อที่จะให้ ได้คลายความมึ นนี้ ควรจะหาอะไรอิ่ม ๆ กั นซะก่อ น แล้วค่ อยมาว่ ากัน ใหม่ ไปคิด อะไรดี ๆ
นึกอะไรที่มันดีๆ มาตอบกันสักครู่ดีกว่านะครับ ขอบคุณครับท่านประธาน
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ครับ ในการประชุมของเรา
วันนี้ได้เริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. และขณะนี้ เวลา 18.30 น. ก็เกรงใจว่าสมาชิกฯและผู้บริหารบางท่าน
อาจจะรู้สึกหิวนะครับ กระผมจะขอมติท่ปี ระชุมสภาเทศบาลฯ ว่าเราจะหยุดพักสักครึ่งชั่วโมงหรือไม่ สมาชิกฯ
ท่านใดเห็นชอบควรจะหยุดพักการประชุมสภาฯ ขอได้โปรดยกมือขึ้น สมาชิกฯ ส่วนใหญ่มติเห็นชอบให้หยุดพัก
การประชุมสภาฯ ฉะนั้น ผมขอหยุดพักเพื่อรับประทานอาหารเย็น เชิญครับ

พักการประชุมสภาฯ เวลา 18.30 น.
เริ่มประชุม เวลา ๑๙.๐๐ น.
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเริ่มการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุมสามั ญ สมัย ที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจํ าปี 2556 ในญัตติ ร่า งเทศบั ญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วาระที่ ๑ ต่อนะครับ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่
เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ผมก็เป็น
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางคนหนึ่งนะครับที่ชาวบ้านได้เลือกคัดสรรมาเป็นตัวแทนของชาวบ้าน ผมก็เป็น
ห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเงินภาษีของชาวบ้านที่เสียมาให้กับทางเทศบาลบริหารจัดการ
เรื่ อ งที่ 1 คื อ ผมมาดู เ รื่ อ งการปรั บ ปรุ ง ห้ อ งประชุ ม ราชาวดี ( หน้ า 3-55 ตามร่ า งฯ 57) ซึ่ ง ใช้
งบประมาณทั้งหมดหกแสนบาท ผมเห็นดีด้วยนะครับ แต่ท่ีผมขึ้นไปสํารวจดูแล้วก็คิดว่าห้องนี้มันยังดีอยู่ยังใช้
การได้นะครับ จะมีเพียงแต่ห้องด้านข้างที่เก็บโต๊ะเก้าอี้ท่ีมันรกรุงรังอยู่หน่อยเดียว ผมอยากให้ไปดูถึงเรื่อง
ห้องน้ําที่สวนสาธารณะบ้านดงไชยมากกว่านะครับ หลังคาจะทะลุหมดแล้วนะครับ น้ําประปาก็ไม่มี ชักโครก
ก็พังหมด น่าจะเอาเงินส่วนตรงนี้ไปดูตรงโน้นบ้าง ห้องประชุมราชาวดีของเราอย่างที่เพื่อนสมาชิกของเรา
อภิปรายไป เงินภาษีของชาวบ้านน่าจะให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้ อันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ และยังมีห้องน้ํา
ของสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 7 ก็เช่นกัน มีคําร้องตั้งเยอะแยะนะครับ ไม่ใช่ว่าวันสองวันนะครับร้องกันมา

- ๕๒ เป็นปี ก็ยังไม่มีใครไปแก้ไขให้เลยครับ เราอยากจะให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงไปออกกําลังกายกัน แต่ต้อง
มาอั้นฉี่เพราะว่าห้องน้ํามันใช้การไม่ได้เลย จะไปฉี่ท่ขี ้างทางก็อุจาดตาโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีก็คงจะลําบาก
สักหน่อยถ้าจะเป็นข้างทางนะครับ จําเป็นต้องเข้าไปในห้องน้ําแต่ห้องน้ําก็ใช้การไม่ได้อีก ผมก็อยากจะฝาก
ทางฝ่ายบริหารให้ไปดูแลตรงนี้หน่อย
เรื่องที่ 2 คือ เรื่องงบประมาณที่ตั้งไว้ในการสรรหาคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชน ตั้งไว้ห้าหมื่น
บาท (หน้า 3-112 ข้อ 8 ค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการชุมชนที่หมดวาระและการจัดตั้งชุมชนใหม่
ตั้งไว้ 20,000 บาท/ตามร่างฯ 57)ในปี 57 เทศบาลของเรามีการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด 43 ชุมชน แล้วเงิน
ตั ว นี้ ตั้ ง ไว้ เ พื่ อ คั ด สรรอี ก หรื อ ว่ า จะเอาไปทํ า อย่ า งอื่ น ผมเห็ น มี ข่ า วว่ า จะเลื อ กตั้ ง ใหม่ 3 ชุ ม ชน แต่ ผ ม
ไปดูแล้วเหลือ 2 ชุมชนนะครับ คือ 1.ชุมชนเจริญประเทศ ผมก็ไม่เข้าใจฝ่ายบริหารนะครับ ในเมื่อเขาเลือก
ถูกต้องมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ไม่มีการรับรองซึ่งผิดอะไรตรงไหนผมก็ไม่รู้นะครับ ผมมีเอกสารให้ดู
นะครับ ไม่มีการรับรองแต่เชิญเขามาทํางานเชิญเขามาทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ เขาก็มาปรึกษาในฐานะที่ผม
เป็นสมาชิกสภาฯ ที่ดูแลเขต 1 ว่าควรจะทําอย่างไร คณะกรรมการที่เขาให้คัดสรรมาให้รับรองก็ไม่มีการ
รับรอง แต่เรียกทํางานยิกๆ นะครับ ให้ไปทําโน่นทํานี่ อบรมโน่นอบรมนี่ เขาจะทํายังไงผมก็ตอบเขาไม่ได้ ถ้าจะ
มีการเลือกตั้งใหม่ก็ประกาศไปเลยนะครับ จะได้รไู้ ปเลยว่ามีการเลือกตั้งใหม่ แต่นี่ก็อมพะนําอยู่ เขาก็ไม่รู้ว่าจะ
ทํ า ยั ง ไง ขนาดที่ เ ขาประชุ ม คณะกรรมการที่ ยั ง ไม่ มี ก ารรั บรองเขาก็ เ ชิ ญ ผมไปนั่ ง คุ ย ด้ ว ยว่ าจะเอายั ง ไง
ทางเทศบาลเขาจะเอายังไงท่าน สท. ผมก็บอกว่า “ผมก็ไม่ทราบ” เพราะไม่มีเอกสาร ไม่มีอะไรเป็นลายลักษณ์
อักษรว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ หรือมีลายลักษณ์อักษรว่าไม่รับรอง มีแต่แผ่นป้ายที่ติดหน้าเทศบาลของเราที่มี
แต่ชุมชนที่ได้รับการรับรอง 40 ชุมชน ยังเหลืออีก 3 ชุมชน หรืออาจจะมีแล้วผมมองไม่เห็นก็ไม่รู้นะครับ
แต่ผมก็ไปดูหลายครั้งแล้วนะครับก็ยังมีแค่ 40 ชุมชน ผมก็ขอฝากไปยังฝ่ายบริหารด้วยนะครับ เอาให้มันชี้ชัด
ไปเลยนะครั บว่าจะเลือ กตั้งใหม่ และแจ้งข้อหาให้ตรงด้วยนะครับว่าทํ าไมถึงมีการเลือกตั้งใหม่ และที่ผ ม
ไปสืบเสาะหลักฐานอะไรมา ประชาชนที่เขามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่มีลายชื่ออยู่ไม่ได้ผิดแปลกอะไรเลยนะครับ
แต่มาอ้างว่าแบ่งเขตพื้นที่ไม่ถูก อันนี้มันไม่ได้เป็นความผิดของผู้สมัครกับประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ
เป็นความผิดของเจ้าที่นะครับ แล้วไปเลือกตั้งใหม่ไปโอนภาระให้กับผู้สมัครให้กับประชาชนที่ต้องเสียเวลา
มาตรงนี้ ผู้สมัครนี้นะครับซึ่งผมก็เคยผ่านตรงนี้มาก่อน เงินเดือนก็ไม่มี มีจิตอาสาที่จะช่วยงานเทศบาลกับ
ชุมชน เมื่อมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ ซึ่งก็อุตส่าห์ไปเดินหาเสียงไปอะไรให้ชาวบ้านมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แต่ ณ วันนี้
ก็ไม่มีการรับรองทั้งๆ ที่ก็ทําถูกต้องทุกอย่างนะครับ ทางคณะกรรมการที่อยู่หน่วยเลือกตั้งเขาก็เช็คดูแล้วว่า
มีชื่อมีอะไรถูกต้อง ผมก็ไม่รู้ว่ามีข้อหาหรือปัญหาอะไรที่จะต้องมาเลือกตั้งใหม่ ผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ
ให้มันชี้ชัดไปเลยว่าจะเลือกตั้งใหม่หรือว่าจะเอายังไง เพื่อที่ทางชุมชนจะได้เดินหน้าต่อไปนะครับ
เรื่องที่ 3 คือ เกี่ยวกับนโยบายที่ฝ่ายบริหารตั้งไว้เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนบริหารจัดการขยะ
กันเองปีละห้าหมื่นบาท แต่ผมมาดูในแผนแล้วก็ไม่มีนะครับ แล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนไปอุดหนุนให้ชุมชนได้
ล่ะครับปีละห้าหมื่นบาท(หน้าที่ 5-247 ตามแผนฯ 57-59) แต่ผมกลับไปเห็นตรงนี้เป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการคัดแยกขยะในชุมชนกับที่ตลาดเทศบาล มันไม่ตรงประเด็นกับที่เคยหาเสียงไว้เลย คนละเรื่อง
กันเลย ซึ่งตอนแรกจะให้ชุมชนบริหารจัดการขยะกันเองทุกชุมชน และมีเงินอุดหนุนให้ห้าหมื่นบาท แต่ตอนนี้
ไม่มีแล้วครับ ก็ได้ให้ชุมชนคัดแยกขยะโดยตั้งไว้ให้ในปี 57 อย่างเดียวตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ 43 ชุมชน

- ๕๓ ก็จะเป็นเงินทั้งหมดสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท แต่ท่านตั้งไว้ในปี 57 ห้าหมื่นบาท ประชาชนเขาจะเข้าใจ
ว่ายังไงครับ ตามที่ได้หาเสียงไว้ว่า “ผมจะทําทันที” แต่ ณ วันนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับ “ทุกนโยบาย ผมจะทํา
ทันที” แต่ ณ วันนี้เอาอีกแล้วครับ ทําไม่ได้ มันผิดระเบียบ ให้คอยติดตามดู ไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านหรอกนะครับ
ที่ถูกหลอก สมาชิกสภาฯ ก็ถูกหลอกไปด้วย ท่านประธานฯ ครับ คําว่า “ทันที” นี่ ผมว่าหนึ่งเดือนผมก็คิดว่า
ยั ง ช้ า ไปนะครั บ แล้ ว นี่ กี่ เ ดื อ นแล้ ว ครั บ 5 เดื อ นแล้ ว นะครั บ กั บ คํ า ว่ า “ทั น ที ” ก็ ยั ง ไม่ เ กิ ด อะไรสั ก อย่ า ง
ประชาชนก็ ดูกั น เอาเองนะครั บ สิ่ ง ที่ท่ า นเลือ กมา สิ่ง ที่ ท่า นตัด สิน ใจมั น เป็ นจริ ง เป็ นเท็ จขนาดไหนก็ ดูเ อา
ตัดสินใจเอามาแล้ว จะติดตามยังไง จะทวงถามยังไงก็โดยตรงได้นะครับที่ท่านบอกเมื่อสักครู่ว่า “หากอยาก
หาข่า วให้ห าที่ห นังสือ พิมพ์ แต่ถ้ าหาความจริงต้ องถามนายกฯ “ ไปถามได้เลยนะครับว่า จะทําตอนไหน
ทําเมื่อไหร่ และจะทํายังไง ผมก็มาดูแล้วว่าจะเอางบตัวไหนไปทํา
เรื่องที่ 4 คือ เรื่องเกี่ยวกับ อสม. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา การจัดแผนเดินดินที่เสรีฮอลล์ ผมก็
ไปร่วมด้วยเพราะว่า ผมเห็น อสม. ทุกคนคือจิตอาสาที่จะช่วยเหลือชาวบ้ าน เงินค่ าตอบแทนหกร้อยบาท
ต่อเดือน วันละเท่าไหร่ครับ ไม่คุ้มค่าน้ํามันหรอกครับ แต่ว่าทางเทศบาลจัดทําโครงการฯ ก็ไปแทบจะครบ
ทุกชุมชน และมีอยู่คําถามหนึ่งที่เขาถามผมว่า “จริงมั้ยที่ท่านนายกฯ เขาตั้งงบไว้ท่ีจะไปศึกษาดูงานหนึ่งล้านสี่
สมาชิกสภาน่าจะไม่ผ่านให้” ผมก็เลยบอกว่า “ไม่จริงครับ เพราะสมาชิกสภาฯ ในที่นี้รักความถูกต้อง รัก อสม.
ทุกคนที่มีจิตอาสาเข้ามาทํางานตรงนี้” นะครับ แค่เช็คลูกน้ํายุงลาย บางครั้งไป 3-4 ครั้งกว่าจะเจอเจ้าของ
บ้านนะครับ ซึ่ง แค่จะเอาทรายอะเบทไปใส่น้ํ าให้ก็ต้ องไปถึง 3-4 ครั้งถึงจะเจอเจ้ าของบ้ าน ผมเห็นด้ว ย
นะครับจํานวนหนึ่งล้านสี่เพื่อจะเอาไปศึกษาดูงาน และผมคิดว่าดูจะน้อยไปด้วยซ้ํานะครับ หนึ่งล้านสี่กับ
สมาชิก อสม. ของเราห้ า ร้ อยกว่า คน เอามาหารดู แล้ ว คนละสองพัน แปด ไหนจะเป็ นค่ า เดิ นทาง ไหนจะ
ค่าอาหาร ยังน้อยไปด้วยซ้ํา ถ้ารักกันจริงๆ ก็ควรจะตั้งมากกว่านี้นะครับ สมาชิกสภาฯ ทุกคนถ้าตั้งมาอย่างนี้
เราเห็นดีด้วยอยู่แล้ว เพราะ อสม. เรารักมากเพราะเป็นจิตอาสา ทั้งๆ ที่แม่บ้านผมก็ไม่เป็น อสม. หรอกครับ
ผมก็ยังเห็นใจคนอื่นอยู่
เรื่อ งที่ 5 คือ ผมก็เ ป็น หนึ่ง ในคณะกรรมการที่ปรึ กษาของถนนสายวั ฒนธรรมนะครั บ ทุกๆ ปี ที่
ผ่านมาตั้งงบประมาณไว้ที่สองแสนห้า แต่ปีน้ีตั้งไว้แค่สองแสน เขาก็ถามผมว่า “กิจกรรมเราก็มีตลอดทั้งปี
เงิ น ทุ ก บาททุ ก สตางค์ ก็ ใ ช้ อ ย่ า งมี คุ ณ ค่ า แต่ ก็ แ ทบไม่ พ ออยู่ แ ล้ ว แล้ ว ปี น้ี ทํ า ไมตั ด ออกไปอี ก ห้ า หมื่ น
ท่ า นสามารถเพิ่ ม ให้ ไ ด้ มั้ย ” ผมก็ บ อกว่ า “ไม่ ไ ด้ เพราะท่ านนายกฯ ตั้ ง ไว้ ส องแสนผมก็ ต้ อ งเอาสองแสน
เพิ่มไม่ได้ แต่ถ้าตัดลดลงน่ะตัดได้ แต่เพิ่มไม่ได้” ในส่วนของกฎหมายผมก็ไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่ ผมก็ไปอบรมฯ
ที่เ ชี ยงใหม่ม า ก็ พ อจะรู้ คร่า วๆ ว่ า แปรญั ตติ ฯ เพิ่ ม ไม่ ไ ด้ เมื่ อทางฝ่า ยบริห ารตั้ ง มาแค่ ส องแสนมั น ก็คงได้
สองแสนเพิ่มไม่ได้เลยครับ หรือถ้าจะขอให้เพิ่มก็ต้องไปขอท่านนายกฯ เองขอเพิ่มอีกห้าหมื่นบาท ผมก็ไม่รู้ว่า
เหตุผลเป็นเพราะอะไร เขาก็ฝากถามมาด้วย และยังมีส่วนของกาดกองต้าก็เหมือนกัน ทุกปีท่ีผ่านมาเราก็ไม่มี
งบที่จะอุดหนุนตรงนี้ กิจกรรมเขาก็มีตลอดอยู่แล้วนะครับ คนเขาติดหมดแล้ว มาตั้งอีกสี่แสนจะทําอะไรครับ
รายละเอียดผมก็อยากจะรู้ พื้นที่ก็ไม่มีท่ีจะจัดอะไร ตอนนี้เต็มหมดแล้วนะครับ เจ้าของห้องแถวอะไรก็มีเงิน
มีทองไปแล้วเพราะหน้าบ้านของตัวเองกลายเป็นที่วางขายของ ญาติพ่ีน้องของผมในชุมชนประมาณ 4-5 คน
ก็ไปขายของที่นั่น เทศบาลก็ไ ม่ได้ จัดเก็บอะไรแต่ก็ ต้อ งไปเสีย ค่าเช่าพื้ นที่ข ายของที่ ร้านค้าที่ หน้า บ้านของ
เจ้ า ของบ้ า น ผมก็ แ ปลกใจนะครั บ ว่ า สี่ แ สนบาทเอาไปทํ า อะไร รายละเอี ย ดก็ ไ ม่ มี นี่ คื อ คณะกรรมการ

- ๕๔ ถนนสายวัฒนธรรมเขาถามผมมานะครับ ฝากผมมาถามท่านนายกฯ ให้ทีว่าถนนสายวัฒนธรรมโดนตัดไป
ห้าหมื่น แต่ไปเพิ่มกับกาดกองต้าอีกสี่แสน ทั้งๆ ที่ตลาดเขาก็ติดอยู่แล้ว ไม่ต้องโปรโมทอะไรแล้ว ใครไปไหนมา
ไหนเขาก็เห็นแล้ว แต่ถนนสายวัฒนธรรมนี่สิครับ นับวันประชาชนก็มีแต่จะถอยหลังไป เราต้องอนุรักษ์ไว้
นะครับ และหากิจกรรมดีๆ ดึงดูดชาวบ้านให้เข้ามาเที่ยว และอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นถนนที่ชาวบ้านเขามา
ขายของ เป็นพวกผัก กะปิ น้ําปลาอะไรต่างๆ ไม่เหมือนกับกาดกองต้า ซึ่งพวกผัก ผลไม้ไม่มีขาย ไม่เหมือน
วัฒนธรรมที่มีทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเราสนับสนุนเขาเถอะครับ
เรื่ อ งที่ 6 คื อ เรื่ อ งโบนั ส ของข้ าราชการ เมื่ อวั นที่ 12 สิ ง หาคม ที่ ผ่ านมา ในชุ ม ชนของผมเอง
มีเจ้าหน้าที่มาถามผมว่า “ท่าน สท. อย่าไปตัดงบประมาณที่มีเงินโบนัสผมนะ” ผมก็บอกไปว่า “ผมก็ตรวจดู
แล้วแต่ก็ไม่เห็นมีการตั้งงบประมาณอะไรไว้เลยนี่” ผมตรวจเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยโทรไปถามเพื่อนๆ
สมาชิกฯ ก็บอกว่าไม่มี ผมก็ถามเขาว่าคุณรู้ได้ยังไงว่ามีการตั้งงบประมาณไว้ เขาก็บอกว่ามีฝ่ายผู้บริหารบาง
ท่านบอกว่าได้ตั้งงบประมาณนี้ไปแล้ว แล้วแต่ที่สมาชิกฯ จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ แล้วผมได้ฟังที่ท่านได้ตอบ
เมื่อสักครู่ที่ว่าทําไม่ได้ หนังสือสั่งการมาจากจังหวัดออกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ให้ชะลอการรับโบนัส
ของข้าราชการนะครับ แต่ว่านโยบายของท่านนายกฯ ปัจจุบันที่ได้หาเสียงไว้ว่า “พนักงานทุกคนของเทศบาล
เราจะต้องมีโบนัส” ต้องได้นะครับ ผมก็ไม่เข้าใจอีกเหมือนกัน เมื่อสักครู่ก็ตอบว่าทําไม่ได้มันขัดต่อระเบียบ
แต่เมื่อตอนหาเสียงท่านทําไมไม่คิดตรงนี้ล่ะครับ หนังสือนี้ออกเมื่อปี 55 แต่ท่านหาเสียงตอนปี 56 เดือน
มกรา กุ ม ภา ว่ า ท่ า นทํ า ได้ ณ วั น นี้ ม าบอกว่ า ทํ า ไม่ ไ ด้ แล้ วใครกั น ล่ ะ ที่ ถู ก หลอกครั บ เจ้ า หน้ า ที่ เ ทศบาล
ถูกหลอกอีกแล้ว ทุกเรื่อง ทุกรายการที่ท่านพูดมานั้นผมดูแล้วตอบไม่ค่อยตรงประเด็นนะครับ สมาชิกสภาฯ
เราผิดที่ถามไม่ตรงคําตอบนะครับ และผมก็ไม่รู้ว่าคําถามที่ผมถามจะตรงคําตอบหรือไม่ สงสัยผมจะผิดอีก
แล้ว ล่ะครั บที่ ถามไม่ ตรงคํ าตอบนะครับ ทั้ งนี้ทั้ งนั้ นก็ ขอให้ นายกฯ ท่ านตอบให้ ตรงประเด็น หน่ อยนะครั บ
อย่างเรื่องการบริหารจัดการขยะก็เหมือนกันนะครับ ขอให้ตรงประเด็นหน่อยนะครับ ในแผ่นพับหาเสียงของ
ท่านที่บอกว่าชุมชนละห้าหมื่นบาท 43 ชุมชน เป็นเงินสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับ ผมก็คงจะไม่มี
อะไรมากครับท่านประธานฯ เพราะว่าใช้เวลามามากเดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกฯ อภิปรายเพิ่มเติมอีก ขอบคุณ
มากครับท่านประธานฯ ครับ
นายประสิ ทธิ์ หรรษ์ หิรั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ผมก็ อ ยากจะมี เรื่ อ งฝากถึ ง
ท่านนายกฯ เรื่องห้องน้ําสุสานประตูม้าท่านช่วยดูแลหน่อย ผมเพิ่งไปงานศพครั้งหลังสุด มาสเตอร์โรงเรียน
อัสสัมชัญ มาสเตอร์บุญเย็น กนกกังวานโรจน์ ไม่ไหวนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเลือกตั้งชุมชนศรีชุมที่
ท่านไม่ยอมประกาศ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลก็ดีหรือเลือกตั้งนายกเทศมนตรีก็ดีเขาก็มีระยะเวลา
กําหนดไว้ภายใน 30 วัน ของท่านก็ปล่อยทิ้งไว้ พอผมเจอเขาเขาก็บอกว่าไม่เอาแล้ว ถึงแม้ว่าท่านจะรับรอง
เขาก็ไม่เป็นแล้ว ก็เป็นการเสียบุคลากรที่ทํางานให้กับส่วนรวมเป็นอย่างดี เป็นที่น่าเสียดายนะครับ จะมีสมาชิก
ฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่เราจะพักรับประทานอาหารเย็นกัน
ท่ า นนายกก็ บ อกว่ า “ผมเป็ น นายกเทศมนตรี ผมพู ด ไปเรื่ อ ยไม่ ไ ด้ ” คื อ ท่ า นก็ รู้ ว่ า ปี ห นึ่ ง เทศบาลเรามี
งบประมาณอยู่เท่าไหร่ ในการที่ท่านจะเอานโยบายต่างๆ มาหาเสียงนั้น ท่านก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าทําได้หรือไม่ได้

- ๕๕ ตอนนั้นท่านก็บอกว่าท่านทําได้ รับปากทําได้แน่นอน แต่ตอนนี้ก็มาอ้างว่าทําไม่ได้ ถ้ามีเงินจะทําให้หมดเลย
ทุกนโยบาย พูดอย่างนี้ได้ยังไงคะ ท่านก็อ้างว่าอยู่เป็นรองนายกมา 7 ปี ท่านไม่รู้เลยหรือว่าเงินมันไม่พอกับที่
ท่านหาเสียงไว้ทั้งหมด เราก็ท้วงติงท่านตั้งแต่ตอนแถลงนโยบายแล้วนะคะ ตอนนี้เหมือนนโยบายมี 3 เวอร์ชั่น
คือ หาเสียงอย่าง แถลงอย่าง และทําอีกอย่าง เรื่องต่อไป เรื่องของสมาคมรถม้าเมื่อสักครู่ท่านก็พูดไป
2 รอบ ว่าท่านเป็นคนตัดเอง แต่ท่านได้ไปหาเสียงไว้ว่าจะจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์รถม้าเพื่อการ
ท่องเที่ยว อันนี้เป็นนโยบายของท่าน แต่เมื่อสักครู่ท่านพูดเองว่าท่านเป็นคนตัด เรื่องต่อไป ประเด็นที่ได้เคย
อภิปรายท่านเมื่อตอนที่แถลงนโยบายเรื่องการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาล 7 ให้เป็นศูนย์แสดงสินค้าและ
การจัดการแข่งขันกีฬา วันนั้นท่านก็ไม่ได้ตอบคําถามนะคะ วันนี้ก็จะขอถามว่าท่านจะตอบหรือไม่ในนโยบาย
โครงการนี้ที่ท่านได้หาเสียงไว้ ก็พยายามดูในร่างงบประมาณและในแผนก็ไม่เห็นนะคะ จึงอยากจะถามท่านว่า
ท่านได้เตรียมโครงการนี้ไว้อย่างไร และจะทําเมื่อไหร่ เรื่องต่อไป เรื่องนโยบายด้านศาสนาวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น ตามนโยบายของท่านที่ว่า “จะจัดและยกระดับงานเทศบาล และประเพณีท้องถิ่นสู่งานระดับ
นานาชาติ” นั้น ท่านมีแผนงานอย่างไรคะ เพราะว่าเท่าที่ดูในร่างงบประมาณ 57 นี้ก็ไม่ได้มีอะไรใหม่เลย
แล้วท่านหาเสียงไว้ว่าจะไประดับชาติ นานาชาติ ท่านจะทํายังไงในงบประมาณเท่านี้คะ เรื่องต่อไป เรื่องภาวะ
ผู้นําของท่าน เรื่องข่าวต่างๆ ของเทศบาลฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ที่ท่านได้รับเลือกตั้งมา เทศบาลของเรามี
แต่ข่าวเสื่อมเสีย เรื่องไร้สาระ คอมพิวเตอร์หายก็จับคนขโมยไม่ได้ ทั้งๆ ที่ไม่มีรอยงัดแงะ กล้องวงจรปิดก็เสีย
น่าอายมากค่ะ องค์กรขนาดใหญ่ของเราน่าอายมาก แล้วยังไม่พอตัวท่านเองนั่นแหละที่เป็นคนโพสรูปห้อง
ทํางานในสํานักงานของท่าน แล้วก็เขียนบรรยายไปในทางไสยศาสตร์ที่ท่านคิดเพ้อเจ้อของท่าน การที่พื้น
กระเบื้ อ งหรื อ พรมมั น แตกออกมา มั น ก็ เ ป็ น การขยายตั ว ของปู น ซี เ มนต์ ห รื อ อะไร ท่ า นต้ อ งมองในทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แต่ ท่ า นไปเพ้ อ เจ้ อ โพสรู ป และข้ อ ความต่ า งๆ ใน facebook แต่ ท่ า นมาอ้ า งเมื่ อ สั ก ครู่ นี้ ว่ า
“ท่านไม่ได้พูด ข่าวต้องไปเอาจากหนังสือพิมพ์ ความจริงต้องมาเอาจากนายก” ก็มันมาจากนายกทั้งนั้นแหละ
คะ หนังสือพิมพ์ด้วย facebook ด้วยนะคะ มันบ่งบอกถึงวิสัยทัศน์ ความคิดของผู้นําองค์กรนะคะ มองไม่ออก
เลยว่าในอีกสามปีห้าปีข้างหน้านั้น ท่านนายกเทศมนตรีจะพาเรา เทศบาลฯ และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ไป
ทางไหน ไม่เห็นภาพเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงส์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงส์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีเรื่องลําห้วยแม่ขะติ๊บที่ได้ถูกน้ําเซาะ
พังไป ท่านก็ไม่ได้ทํางบตัวนี้ไว้ครับ แล้วมาดู อีกข้อหนึ่ง คือ การลอกท่อน้ําเทศบาลยังไม่เห็นมีการลอกท่อ
มีการเอางบตัวนี้ไปแปะไว้นิดๆ ตรงที่หน้า 3-118 หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ในหน้า
3-119 ก็เขียนไว้นิดหนึ่งตรงบรรทัดที่ 5 นับจากด้านบน มีการจ้างเหมาให้เอกชนขุดลอกล้างท่อระบายน้ํา
รางระบายน้ํา ลําเหมือง ลําธารสาธารณะ ซึ่งมันก็เยอะอยู่น่ไี ม่รู้ตั้งกีโ่ ครงการเอาไปแปะไว้ ท่านก็ไม่ได้ทําไว้นะ
ครับ ซึ่งผมก็อยากจะฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารด้วยนะครับว่า ในการจัดทํางบประมาณครั้งต่อไปก็ขอให้
ดูในเรื่องนี้ด้วยนะครับ อีกเรื่องหนึ่ง คือ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งผมก็ดูใน
งบประมาณการปรับปรุงก่อสร้าง ผมต้องพูดก่อนนะครับว่าในฐานะที่ผมเป็นคนพิการ เป็นนายกสมาคมคน
พิก ารจัง หวั ดลํ า ปาง เป็นคณะกรรมการสภาคนพิก ารทุก ประเภทแห่ ง ประเทศไทย ห้อ งน้ํ าที่ สถานี ข นส่ ง
อยู่ชั้น 2 นะครับ คนพิการที่นั่งรถวิวแชร์นั่งรถเข็นหรือว่ามีปัญหาด้านสุขภาพจะขึ้นไปใช้ได้ยังไงครับ ผมก็

- ๕๖ ยอมรับว่ า ผมเป็น คนหนึ่ ง ที่ เดิ น ทางไปอบรมที่ ก รุง เทพฯ เรื่อ งคนพิ ก าร แต่ก็มี เดื อ นละครั้ งสองครั้ ง เขาก็
มีการจัดให้อยู่ที่ห้องของเจ้าหน้าที่ ติดตัวหนังสือเล็กๆ ไว้ว่า “ห้องน้ําสําหรับคนพิการ พระภิกษุสงฆ์” ซึ่งมันก็
ไม่ ส ะดวกเลยครั บ ที่ ไ ปขอใช้ เ จ้ า หน้ า ที่ ก็ คงจะยากเพราะใช้ ไ ม่ ส ะดวก ซึ่ ง ก็ มีก ารสํ า รวจจากคนพิ ก ารว่ า
สิ่งอํานวยความสะดวกของคนพิการนั้นในจังหวั ดลําปาง พู ดถึงเทศบาลฯ ของเราตรงนี้ ห้อ งน้ําคนพิการ
มีหรือไม่ครับ ซึ่งใน พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556 ผมขออนุญาตอ่านให้ท่านประธานฟังนะครับในมาตร 20 ความว่า “คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ”
ซึ่ ง เขี ย นไว้ ชั ด เจนนะครั บ และยั ง มี ม ติ ข องคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 19 พฤษภาคม 2552 ความว่ า
“คณะรัฐมนตรีพิจ ารณาการขอให้ห น่วยงานราชการสํารวจและจัดทํา สิ่งอํานวยความสะดวกให้คนพิการ
เข้าถึงได้ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. กํ า หนดให้ ห น่ ว ยงานราชการดั ง ต่ อ ไปนี้ ดํ า เนิ น การสํ า รวจและจั ด ทํ า สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
เนื่องจากมีคนพิการใช้บริการมากตามลําดับ คือ
1.1 โรงพยาบาล จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548
ซึ่งกําหนดให้มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
ซึ่งก็มีการกําหนดกฎกระทรวงมหาดไทยออกมานะครับ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม พ.ศ.2548 เล่มที่ 122 ตอนที่ 52 ก ได้กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการ
และทุพพลภาพ และคนชราไว้
1.2 หน่วยงานราชการ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอําเภอ/สํานักงานเขต ที่ทําการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ส่วนตําบล/สํานักงานเทศบาลนคร/เมือง/ตําบลและ
เมืองพัทยา) สถาบันการศึกษา และสถานีตํารวจ จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ทางลาด
ห้องน้ํา ที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์ และบริการข้อมูล ภายในปี 2554”
ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีนี้ก็ได้สําเนาแจกจ่ายให้กับทุกหน่วย ทุกองค์กรได้รับทราบ แต่มาดูของเทศบาลใน
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เอาแค่ห้องน้ําในสถานีขนส่งยังไม่มีนะครับ ผมขอฝากท่านผู้บริหารด้วยครับว่า
ถ้าท่านยังดื้อดึงเพิกเฉยมิทําตามกฎหมายกําหนดไว้ ท่านก็จะเข้าในข้อที่ว่า “มีการเลือกปฏิบัติ” ซึ่งก็มีประกาศ
ของการเลือกปฏิบัติว่าสามารถร้องไปได้ที่สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หรือใน
ต่างจังหวัดก็ร้องไปได้ที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ ฉะนั้นในนโยบายของท่าน
ท่านจะไม่เลือกปฏิบัติ ขอฝากท่านประธานไปยังท่านนายกด้วยนะครับว่าเห็นใจเถอะครับคนพิการ เพราะก็เป็น
พลเมืองชั้น 2 อยู่แล้ว คนพิการที่จะทําอะไรนั้นยากนะครับ แต่ถ้าท่านสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกให้เขา ท่าน
ก็จะได้เรียกว่า “ไม่ได้เป็นผู้เลือกปฏิบัติ” ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่า ผมนั่งฟังเพื่อน
สมาชิกอภิปรายและประกอบกับที่ผมได้อภิปรายไปเมื่อตอนแรกของการประชุม ท่านฝ่ายบริหารก็ได้ตอบมา
หลายประเด็น แต่ผมก็คิดว่ายังไม่บรรลุในสิ่งที่ผมได้อภิปรายไว้ ผมได้อภิปรายไว้ในเนื่องของภาพรวมในการ
จัดสรรงบประมาณที่ไม่ไปเอาเปรียบใคร ไม่ได้เดือดร้อนใคร และไม่ให้ใครได้รับผลกระทบ ไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย
ใช้อย่างมีค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผมกําลังชี้ให้เห็นว่าที่ผมได้อภิปรายไปนั้น หลายท่านได้ตระหนักหรือยัง

- ๕๗ ว่าวันนี้เรากําลังอภิปรายงบประมาณของปี 2557 จะทํางานควบไปอยู่ถึงปีหน้าจาก 56-57 และในเดือน
สิงหาคมปีหน้า 57 เราจะต้องทํางบประมาณปี 58 เพื่อใช้ในปี 57 ปลายปี กับ 58 อีกครึ่งปี ผมกําลัง
ชี้ให้เห็นว่าวันที่ 1 มกราคม 2558 ปัญหาที่ผมได้อภิปรายไปแล้วกับการเตรียมตัวของเราวันนี้ ถ้าเราเตรียม
ตัวระยะเวลาแค่ 1 ปี วันที่ 1 มกราคม 2558 เราใช้งบประมาณ 57 ซึ่งมันต้องทํางานงานแล้ว ผมกําลัง
ชี้ให้เห็นว่าถ้าวันนี้ผู้บริหารก็ดี ผู้นําเสนองบประมาณก็ดี ได้ใช้กรอบแนวความคิดตรงนี้ AEC ที่เราได้ยินมานั้น
คืออะไร และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง AEC ที่จะเกิดขึ้นนั้น ท่านหัวหน้าส่วนราชการก็ดี ผู้บริหารก็ดี
สมาชิกสภาเทศบาลก็ดี ต้องตระหนักตรงนี้ได้แล้วว่าเวลา 1 ปีนั้น ถ้าสอนภาษาอังกฤษเขาจะพูดได้ไหมครับ
เราจะสอนให้ชุมชนทําโน่นทํานี่เพื่อเตรียมรับรอง AEC ทันไหมครับ ผมจะชี้ให้ท่านเห็นว่าสิ่งที่เป็นระเบียบหรือ
ข้อที่เขารณรงค์มาตั้งแต่เมื่อ 5 ปีที่แล้ว เรากําลังจะเอามาพูดกันในวันนี้ซึ่งเหลือเวลาอีก 1 ปี มันจะทันหรือไม่
ในขณะที่อีก 9 ประเทศนั้น ยกตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษเขาใช้กันมา แต่บ้านเราไม่เคยใช้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา
ตรงนั้นคืออะไร ปัญหาที่สําคัญที่สุดของประเทศไทยต่อการเข้าสู่ AEC นี้ คือเรื่องของภาษาเป็นเรื่องที่สําคัญ
ที่สุด เพราะว่าภาษาที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้ง 10 ประเทศ นั้นคือภาษาอังกฤษและภาษาจีน ปัจจุบันนี้
บ้านเราไม่เคยใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารราชการ ปัญหาง่ายที่สุดคือเขามาติดต่อธุรกิจการค้ากับเรา
ชาวต่างชาติเขาจะมาขออนุญาตหรือว่าขออนุมัติในการดําเนินธุรกิจในเขตเทศบาลฯ เรา เจ้าหน้าที่รับได้ไหม
ครับ เราจะใช้อะไรในการสื่อสารกับเขา ระเบียบกฎหมายปฏิบัติของเราขนาดคนไทยอ่านยังงงแทบตายแล้ว
ครับ จะอธิบายให้เขาเข้าใจอย่างไร ผมจึงอยากจะอธิบายให้ท่านเข้าใจในบริบทตรงนี้ก่อน เพราะเวลา 1 ปีนี้
มันเหมือนกับว่า 58 มันไกลครับ แต่เราใช้งบประมาณปีน้ีเพื่อปีหน้านะครับ AEC มีอยู่ 4 อย่างที่เราต้องทํา
เพราะเขาเปิดเสรีทางการค้า ท่านต้องตีความนะครับ ต่อไปอีก 10 ประเทศเข้ามา ภาษีก็เป็น 0 นะครับ ใครก็
อยากมาถ้ามีทรัพยากรดี การลงทุนที่เขาจะเปิดให้ AEC 10 ชาติเข้ามา ณ ปัจจุบันนี้ต่างชาติเข้ามาลุงทุนบ้าน
เราลงทุนได้แค่ 49% เมื่อเปิด AEC ในวันที่ 1 มกราคม 2558 ต่างชาติถือหุ้นได้ 7๕% ครับ ใครก็อยาก
มานะครับ ผมกําลังชี้ให้เห็ นว่าเมื่อเปิด AEC แล้ว เรื่อ งของการบริการเราจะต้อ งบริการอะไรเขาบ้างครั บ
สําหรับคนที่จะเข้ามาท่องเที่ยว ที่จะมาทําธุรกิจ คนที่มาอยู่อาศัย และสิ่งสุดท้ายคือเรื่องของแรงงานมีฝีมือ
นี่ความเป็นอยู่ของเราทั้งนั้นแหละครับ ฉะนั้นปัญหาตรงนี้ท่ผี มอยากจะชีใ้ ห้เห็นว่า ข้อแรกที่เป็นสิ่งสําคัญผมขอ
อนุญาตเอาสาระสําคัญของคุณรังสรรค์ เอี่ยมบุตรลบ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น บอกไว้ว่า
“การจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่นจํานวน 6 ด้านที่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สามารถเข้ามาดําเนินการได้ภายใต้กรอบกติกา” เราต้องดูในกรอบกติกาไหมครับในท้องถิ่นเรา ผมอยากจะให้
ทุกท่านวิเคราะห์นะครับว่าที่เราอ่านๆ ไปแล้วเข้าใจแค่ไหนว่าบทบาทหน้าที่ของเราจะทําอะไร มันเกี่ยวกับ
งบประมาณไหมครั บ 1.ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ประเทศอาเซี ย นอี ก 9 ประเทศนั้ น เขาสามารถเข้ า มา
ดําเนินการได้ภายใต้กรอบกติกา สามารถทําได้นะครับคือ มาตั้งโรงเรียน สร้างอาคารเรียนแข่งกับโรงเรียนใน
บ้า นเราทํ ายั ง ไง เขาตั้ ง โรงพยาบาลได้ น ะครั บ ตั้ ง มาแข่ ง กับ โรงพยาบาลของเราจะทํ า ยั ง ไง แล้ ว ใครเป็ น
ผู้ใช้บริการครับก็คนในบ้านเราทั้งนั้นแหละครับ 2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เขาสามารถเข้ามาทําได้นะ
ครับ กิจการอะไรก็ตามที่เขาสามารถทําให้คนชีวิตคนดีขึ้น เอาเงินออกไปก็ได้ 3.ด้านการจัดระเบียบชุมชนและ
สังคม เราก็มีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วที่จะต้องจัดระเบียบสังคม ถ้าเขามาทําให้เราก็ดีแต่เขาก็ต้องมาอยู่ในกรอบ
ที่ เ ราต้ อ งตั้ ง เกณฑ์ ไ ว้ 4.ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม อั น นี้ ก็สํ า คั ญ ครั บ เราดู สิ่ ง แวดล้ อ ม

- ๕๘ ทรั พ ยากรอะไรบ้ า งที่ เ รามี อ ยู่ อี ก หน่ อ ยอาจจะโดนฮุ บ ไปก็ ไ ด้ น ะครั บ เพราะเขาลงทุ น ได้ 7๕% นะครั บ
5.ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของ
คนเราได้ ทุกวันนี้เด็กกินแบบไหนครับอาหารแบบไหนครับ ตอนนี้อาหารญี่ปุ่นเต็มเมืองเลยครับ เขาถึงไม่กิน
แกงฮังเลแล้วครับ ต่อไปจะมีอีก 9 ประเทศ อาจจะมีอาหารมาเลเซีย อาหารอินโดที่เป็นที่นิยมมากกว่าเราก็ได้
และพวกนี้ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเราเอาเงินไปจ่ายซื้อเขา แล้วเราได้อะไรครับ ก๋วยเตี๋ยวปู่โย่งอาจจะไม่มีแล้วก็ได้
ถ้าเราไม่ช่วยกันทํายังไงให้เราอยู่รอดได้ นี่คือผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตกับอีก 1 ปีท่เี ราจะเตรียมการ
6.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นหน้าที่เราไหมครับ เมื่อเขามาอยู่กันเยอะอย่างที่ผมเรียนนะครับ
เราไปพม่าเดินข้ามด่านไปคุยกับเขารู้เรื่องหรือเปล่า เขาหลอกลวงเราหรือเปล่า ขนาดเราไปซื้อซีดีเขายังแอบ
ยัดไส้ให้เราเลยครับ แล้วถ้าเขามาอยู่ถึงบ้านเราเราจะให้เขาหลอกใช้ไหมครับ นี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับ
ถ้าถามว่าเตรียมเฉยๆ ทํางานด้วยได้ไหม ได้ครับ แต่ต้องคิดนะครับว่าเราจะทํายังไงกับงบประมาณที่เรามี
อย่างจํากัดเพื่อเอาไปทําสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นควรจะพัฒนาบริการ
สาธารณะ ดังนี้ มี 6 ด้านเองครับ 1) การจัดการศึกษา ท่านก็ไปตีความแบบไหนที่จะให้รู้เท่าเทียม ให้รู้เท่าทัน
ที่มันจะหลอกขายซีดียัดไส้ให้เรา คนไทยเราเป็นคนที่เกรงใจ ทํายังไงให้เขารู้เท่าทัน 2) การบําบัดน้ําเสีย นี่ก็
เป็นหน้าที่ที่เราต้องบริการนะครับ เขาเข้ามาขี้มาเยี่ยวบ้านเราแล้ว ทุกวันนี้ขี้เยี่ยวและเมื่อสักครู่ก็เห็นเถียงกัน
เรื่องห้องน้ํา มีพอหรือไหม ผมมีตัวอย่างภาพห้องน้ําให้ดู ผมอยากให้คิดนอกกรอบหน่อยนะครับ ทุกวันนี้มี
ห้องน้ําแค่ในสวนสาธารณะ แล้วดูว่าต่างบ้านต่างเมืองเขาทําถึงไหนแล้วครับ บางอย่างมันก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้
งบประมาณเยอะๆ หรูหรา ท่านจะเอาแบบไหนก็เลือกเอา ผมไม่รู้ว่าระเบียบราชการทําได้หรือไม่ แต่ให้คิด
นอกกรอบหน่อยว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถทําได้และเหมาะสมกับบ้านเราแค่ไหน แล้วมันสามารถประหยัด
งบประมาณได้หรือไม่ ดีกว่าเราไปสร้างห้องน้ํายาวพรืดแล้วไม่มีคนไปใช้ แต่ถ้าทําห้องเดียวแล้วมีคนไปใช้ทุก
วัน มีคนดูแลทําความสะอาดทุกวัน มันทําได้นะครับ ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอความคิดไว้ ทําตรงไหนก็ได้ครับ
ห้องน้ํา แต่ทําแล้วให้มันสะอาดแล้วดูดีมันก็น่าใช้นะครั บ 3) การกําจัดขยะ ก็เห็นเถียงกันอยู่ เห็นเสนอ
โต้ตอบกันไปมา ซึ่งมันก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วครับ อย่าให้มันมีปัญหาเพราะเราจะต้องรองรับกับคนที่มากขึ้น
ทุกวันนี้มันปฏิเสธไม่ได้ครับคนของเรามีหกหมื่นกว่าคน ขยะเราเยอะขนาดนี้ แต่ท่ผี มบอกว่ามีประชากรแฝงนั้น
มันมีอยู่อีกเท่าไหร่ และวันๆ หนึ่งมีคนมาเที่ยวลําปางเอารถบัสมาจอดมาดูงานมาซื้อของแล้วเอาขยะมาทิ้ง
เท่าไหร่แล้วมันก็ไป คนนอกเขตเทศบาลฯ เช้ามาผมเห็นบ่อยๆ ครับ หน้าบ้านผมขับรถมาจากไหนไม่รู้จอดปุ๊บก็
เอาถุงดํามาเฟี้ยงทิ้งขยะหน้าบ้านผมก็โดน แต่เขาอยู่นอกเขตเราต้องรับภาระนะครับ เงินเท่าไหร่มันก็ไม่พอ
หรอกครั บ เพราะเราต้ อ งรั บ ภาระเหล่ า นี้ 4) การขนส่ ง ก็ คื อ ถนนหนทางทั้ ง หลายที่ เ ราต้ อ งเตรี ย มรั บ
5) การท่องเที่ยว เราบอกกันอยู่ตลอดว่าลําปางเป็นเมืองผ่านไม่มีใครท่องเที่ยว ผมก็หาโครงการดีๆ เอาต้น
ซากุระมาปลูกวาดฝันไปอีก 3 ปี ดอกซากุระจะออก จะมีคนงดไปเที่ยวดอยแม่สะลอง มาเห็นลําปางมีดอก
ซากุระ เอาเงินมาใช้จ่ายที่ลําปางซักพันคนๆ ละพันบาท ก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในบ้านเราอีกในภาคเศรษฐกิจ
เราไม่รู้ว่าทุกวันนี้จะให้เขามาเที่ยวอะไรในเขตเทศบาลฯ เรา มาเที่ยวมิวเซียมหรือครับ มาเที่ยวตลาดสดหรือ
ครับ มาดูสะพานรัษฎาหรือครับ หรือมาขี่รถม้าครับ รอบละสามร้อยห้าร้อย ฉะนั้นเป็นหน้าที่เราที่จะทําให้
คนเหล่านี้มาใช้บริการ มาเที่ยวดูหอนาฬิกาหรือครับ มันไม่ใช่นะครับอะไรที่มันจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ
สุดท้ายมันก็จะทําให้เก้าสิบเอ็ดล้านบาทที่เป็นรายได้ของเรามากขึ้นกว่าเก้าสิบเอ็ดล้านบาทมากกว่าที่เรา

- ๕๙ จัดเก็บเอง ผมกําลังพยายามชี้ให้เห็นว่าในอนาคตกับการที่จะลงทุนในวันนี้ห้าร้อยบาทเพียงพอไหม ถ้ามันมีห้า
ร้อยบาทหาให้มากกว่านี้ไม่ได้แล้ว เราก็ต้องใช้ห้าร้อยบาทให้มันมากที่สุดในอัตราส่วน 20% ที่เราจะทําให้
โครงการเหล่านี้ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตมากที่สุด สุดท้ายคือ 6) การรักษาพยาบาล ก็ขอชมนะครับ ที่
ผู้บริหารมีแนวคิดที่จะทําโรงพยาบาล 4 สาขา 4 มุมเมือง แล้วมันพร้อมจะบริการในอีกปีหรือสองปีข้างหน้า
อย่างไร ถ้าเกิดคนงานพม่ามาทํางานบ้านเราจะเข้าเขลางค์ไหมครับผมถามคํา ขออนุญาตพาดพิงนะครับ
ถ้าเกิดเขามาทํางานแล้วอยู่บ้านเราปีสองปีแล้วมีลูก จะเรียนอัสสัมชัญไหมครับ ก็คงต้องเป็นโรงเรียนเทศบาล
เรานี่แหละครับเพราะว่ามันถูก ถูกไหมครับ บริการฟรีด้วย มีงบประมาณให้ด้วย ถามว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องทํา
ไหมครับ เราต้องดูแลนะครับ เขามาทํางานเขาอาจจะไม่มีลูกมาก่อนแต่มาเกิดที่น่ี แล้วเราจะต้องดูแลเรื่อง
ทะเบียนราษฎร์หรือไม่ ฉีดวัคซีนหรือไม่ นี่คือสิ่งที่กําลังพยายามสื่อให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่า องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเรามีหน้าที่จะต้องทบทวนระบบ ระเบียบที่อยู่ในอํานาจหน้าที่เราที่จะต้องให้เกิดการรองรับสิ่งเหล่านี้
แม้กระทั่งเทศบัญญัติทั้งหลาย ที่ทุกวันนี้เราเห็นขายโรตีมาจากไหนครับ มีคนไทยเดินขายไหมครับ ไม่มีนะครับ
วันหน้ามันอาจจะมามากกว่านี้ก็ได้ แล้วเราได้อะไรจากเขาครับ ภาษีก็เป็น 0 แรงงานมันขายได้ก็เอาตังค์ส่งไป
บ้านมัน ระเบียบหาบเร่แผงลอยมีหรือไม่ท่ีเราจะต้องปรับเปลี่ยนจาก 50 บาท ที่ขายทั้งวันแล้วไม่เก็บอีก
ต่างหาก แทนที่จะได้มากกว่าเก้าสิบเอ็ดล้านก็ไม่เก็บ รถกาแฟเต็มบ้านเต็มเมืองก็ไม่ได้เก็บ ใครมาจากไหนก็ไม่
รู้ นี่คือสิ่งที่เราต้องมานั่งดูนะครับ มันเพิ่มไม่ได้แต่เราลดได้ แต่ถ้าลดไม่ได้ก็หาเพิ่มให้มันได้ถูกไหมครับ ถ้ามอง
ในภาคธุรกิจนะครับ นี่ก็คือสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อนะครับว่า ถ้าเราทําอย่างนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเรา ก็อย่าง
ที่บอกไว้ว่าคุณภาพชีวิตของเราก็จะดีขึ้น ผมอยากให้เปิดโลกและมองตรงนี้ว่าสิ่งที่เรากําลังพยามยามทําอยู่นี้
สมาชิกหลายท่านที่ได้อภิปรายก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับ เพื่อที่อยากจะให้งบประมาณที่เรามีใช้ได้อย่าง
คุ้ ม ค่ า และเกิ ด ประโยชน์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ก็ ก ราบเรี ย นกั บ ท่ า นไว้ ต รงนี้ น ะครั บ ประเด็ น ที่ ฝ ากไปยั ง
ผู้ตั้งงบประมาณได้กลับไปทบทวนในวิธีการดําเนินการ ในวิธีการปฏิบัติให้เกิดกับสิ่งรองรับเหล่านี้ ผมพูดอยู่
เสมอว่ า เวลาของ AEC นั้ น สองปี ที่ พู ด กั น มั น เหลื อ นิ ด เดี ย วเราทํ า งานเหลื อ อี ก แค่ ปี เ ดี ย วเองครั บ ปี นี้
งบประมาณนี้สําคัญมาก พอปีหน้ามันเหลือเวลาไม่กี่เดือนก็จะเริ่มใช้แล้ววันที่ 1 มกราคม ถ้าเราไม่สอนใน
วันนี้ ไม่แนะนําประชาชนชาวบ้านในวันนี้ ไม่เตรียมในวันนี้ในหน่วยงานของเราเอง ไม่เอาบุคลากรไปพัฒนาแบบ
เที่ยวนู่นเที่ยวนี่ ถ่ายรูปแช๊ะๆ แล้วก็กลับมาทํารายงานเมื่ออบรมเสร็จ ก็จะได้ไม่คุ้มค่าอย่างที่เราวาดฝันไว้ ก็ขอ
ฝากไว้ตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมว่าเราใช้เวลาในการประชุม
มานานพอสมควรแล้ว สมาชิกทั้งหมด 24 ท่าน มีผู้อภิปรายทั้งหมด 14 ท่าน ไม่อภิปราย 11 เป็น 25 ท่าน
แต่คุณสันติพูดสองครั้งเท่ากับ 14 ท่าน ท่านนายกฯ จะมีอะไรสรุปหรือไม่ เชิญ ท่านนายกสรุป
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก็คงจะขออนุญาต
ใช้เ วลาในการที่จ ะปิ ดท้ายตรงนี้ พอดีมั นจํ าเป็ นที่ จะต้องชี้แจง เพราะหลายๆ เรื่องที่ส มาชิ กสภาในช่ วงที่
หลังจากที่เราพักเบรคเมื่อสักครู่นี้ได้อภิปรายแล้ว มัน เป็นเรื่องเดิมๆ เป็นเรื่องเก่าที่ผมได้ตอบไปบ้างแล้ ว
แต่ในรายละเอียดบางเรื่องบางประเด็นนั้น ก็หลังจากการประชุมในวันนี้แล้วในขั้นคณะกรรมการก็จะเชิญ
เจ้ า หน้ าที่ที่ รั บผิ ด ชอบโดยตรงมาสอบถามในรายละเอี ย ดในเชิ ง ลึก อี กครั้ งหนึ่ ง เพื่อ ให้เ กิ ดความกระจ่ า ง

- ๖๐ ในแต่ละเรื่อง แต่ผมจะขออนุญาตชี้แจงประเด็นที่สําคัญที่มันต้องให้ผ่านไปให้ได้ก็คือ การเลือกตั้งชุมชนเจริญ
ประเทศ และการเลือกตั้งชุมชนศรีชุมใหม่ จริงๆ แล้วหลังจากการที่เราได้เลือกตั้งประธานชุมชน 43 ชุมชน
ที่ผ่านมาก็มีการร้องเรียนเข้ามาอยู่ 3 ชุมชน ก็คือชุมชนเจริญประเทศ ชุมชนป่าขามของท่านสมาชิกสภา
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ฯ และชุมชนศรีชุมใหม่ นะครับ เมื่อมีการร้องเรียนเข้ามาผมก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวว่าข้อร้องเรียนทั้งหมดมันเป็นความจริงขนาดไหน เราก็ต้องให้ความกระจ่างกับ
ผู้ร้องนะครับ แต่กรณีของชุมชนเจริญประเทศกับชุมชนศรีชุมใหม่ มันเป็นข้อร้องเรียนในกรณีเดียวกัน แต่เมื่อ
ถึงเวลาสรุปข้อเท็จจริงแล้วก็ได้เรียกเขามาไกล่เกลี่ยมาคุยกับกันหมดแล้ว ทางผู้ร้องยังไงเขาก็ไม่ยอมนะครับ
แต่มันจะไปเกิดความผิดพลาดจากใครนั้นเราจะไปโยนความรับผิดชอบจะบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ไปทั้งหลายแหล่
ว่า มี การขีด เส้น ชุ มชนผิดบ้ าง จํา นวนรายชื่ อผู้ มี สิท ธิ เลื อ กตั้ ง เพิ่ ม ขึ้น มากบ้ าง มัน ก็ เป็ น อีก ประเด็น หนึ่ง ใน
ข้อเท็จจริงจากผลการสอบ แต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่า เอาทีละชุมชนนะครับ ชุมชนศรีชุมใหม่ คือ นางจินดา
โพธิ์ทอง ได้รับการเลือกตั้ง แต่หลังจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเขายังไม่ได้สรุปมา เขามีปัญหา
ในเรื่องของการมีกลุ่มคนในชุมชนดังกล่าวเอาผู้ชนะการเลือกตั้งไปออกอากาศ ทางลูกหลานของคุณจินดาที่
ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง นั้ น ก็ เ กิ ด ปั ญ หากั น ในครอบครั ว ซึ่ ง ท่ า นได้ ม าแสดงเจตจํ า นงที่ จ ะขอถอนตั ว นะครั บ
เพื่อที่จะให้มีการเปิดการเลือกตั้งใหม่ในชุมชนศรีชุมใหม่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ดังนั้นกรณีนี้ผมจึง
จําเป็นต้องสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และประเด็นถัดมาคือชุมชนเจริญประเทศ ก็มีการร้องเรียนในลักษณะ
เดียวกันนะครับ แต่คนละประเด็นคือผู้ชนะการเลือกนั้นยืนกรานว่าจะให้รับรองผลการเลือกตั้ง แต่มันก็มี
ประเด็นที่ว่ามีข้อร้องเรียนขึ้นมายิ่งกว่านั้นก็คือการไปแจ้งความของคณะกรรมการชุดเดิมในเรื่องการปลอม
แปลงลายเซ็น ผมก็บอกว่ากรณีดังกล่าวนี้ปล่อยให้ดําเนินต่อไปมันไม่ได้แล้ว เพราะว่าการปลอมแปลงเอกสาร
ปลอมแปลงลายเซ็นนั้นมันเป็นคดีอาญานะครับ ผมก็เรียกนิติกรมาสอบถามรายละเอียดอย่างชัดเจนว่า ถ้ามี
กรณีอย่างนี้เราจะไปโยนภาระให้กับคนดังกล่ าวมันไม่ได้ เพราะว่าสองปีท่ี ผ่านมานี้ คุณสมจิตร วิทยากร
เป็นประธานชุมชน เขาก็ไม่ได้มีเงินเดือนอะไร ผมว่าพอเกิดกรณีรุนแรงอย่างนี้ขึ้นมันก็จะทําให้เกิดความวุ่นวาย
ในชุมชนหนักเข้าไปกันใหญ่ ประกอบกับว่าความรับผิดของเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการแบ่งเขตทั้งหลายนั้น เขาก็
ยอมรับว่ามันผิดจริงๆ ผมก็เลยสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่เพื่อยุติปัญหาทั้งหมด ผมไม่ได้มีการกลั่นแกล้งใคร
หรอกครับ ความจริงมันก็คือความจริง ส่วนชุมชนป่าขาม 1 ผลการร้องเรียนนั้นทางคณะกรรมการสรุปแล้วว่า
ไม่มีผลอะไรต่อการเลือกตั้ง ผมจึงรับรองผลการเลือกตั้งไป ผมจําเป็นที่จะต้องชี้แจงให้สมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติในสภาแห่งนี้ได้รับทราบเพื่อที่จะเข้าใจและพูดตรงกันต่อไป ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ท่ า นร้ อยเอกศั ก ดิ์ ชัย ฯ ผมยอมรั บ นะครั บ ว่ า จํ า เป็ น นะครั บ เรื่ อ งนี้ ถื อ ว่ า กลายเป็ น เรื่ อ งใหม่ เรื่ อ งใหญ่ ที่
หน่วยงานทั้งหลายจะต้องรองรับคนพิการเป็นเรื่องของการอํานวยความสะดวก ผมขอน้อมรับที่จะไปปรับปรุง
ในส่วนที่จะดําเนินการต่อไป สําหรับเรื่องอื่นก็คงจะให้ท่านได้สอบถามกับคณะเจ้าหน้าที่ที่จะเรียนเชิญในส่วน
ของคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ผมต้องกราบขอบคุณทุกข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาทุกท่าน ทั้งสิ่งที่ดี สิ่งที่
ติติงมาทั้งหลาย ผมขอน้อมรับที่จะเอาไปปรับปรุง เพราะส่วนที่มันดี ผลประโยชน์จากการใช้งบประมาณภาษี
ของพี่น้องประชาชน จากงบประมาณ 2557 ก็คงจะเป็นประโยชน์สูงสุดที่จะนําพาองค์กรแห่งนี้ก้าวเข้าสู่
สังคมประชาคมอาเซียนเหมือนอาจารย์สันติฯ ได้ให้ความรู้เอาไว้ เป็นความรู้ท่ีดีนะครับ เป็นการอภิปรายที่ดี
มาก ผมขอชมท่านเลยครับ เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปหลังจากสภาวันนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรผมก็พร้อมที่จะ

- ๖๑ น้อมรับกับมัน พร้อมทั้งที่จะเดินไปข้างหน้ากับการพัฒนาเทศบาลฯ พร้อมกับท่านที่เราเป็นตัวแทนของพี่น้อง
ประชาชนมาด้วยกัน ผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์กับการทํางบประมาณปี 2557 ถึงแม้ว่ามัน
อาจจะไม่ 100% เหมือนทฤษฎีท่ีอาจารย์สันติฯ ได้พูดมาเมื่อสักครู่ ผมในฐานะผู้บริหารเทศบาลขอให้คํามั่น
สัญญาว่าจะนําภาษีของพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้มากที่สุดก็แล้วกัน ขอบคุณมากครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมก็อยากจะเรียนกับท่านนายกฯ
สักครู่เดียวนะครับ ที่ผมถามเรื่องการเลือกตั้งชุมชนนั้น การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเลือกนายกเทศมนตรี
ก็ดี สมาชิกสภาเทศบาลก็ดีเขายังมีกําหนดเวลาแค่ 30 วัน แต่การเลือกคณะกรรมการชุมชนนั้นใช้เวลามาก
เกินไป ผมไม่ได้ว่าท่านกลั่นแกล้งใครนะ เพราะรู้สึกว่าท่านใช้คําว่า “กลั่นแกล้งใคร” นี้หลายประโยคมาก
ในการประชุมสภาวันนี้ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายนพดล ผดุงพงษ์
นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม
นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 2 ในการอภิปรายในวันนี้คิดว่าคงจะไม่ได้พูดแล้ว
ผมก็สนับสนุนท่านนายกฯ ก็อยากจะบอกนะครับว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจําปี 2557 ผมให้ไปเลย
นะครั บ คื อ ผ่ า นให้ ด้ วยความเต็ ม ใจในวาระแห่ ง นี้ ไ ม่ ไ ด้ ข้ึ น มาขั ด เพราะหลายท่ า นก็ ต่ อ ว่ าท่ า นนายกฯ
มาพอสมควร ก็เหมือนเมื่อสักครู่ที่ผมขอปรึกษาท่านประธานในการขอเบรกเพื่อรับประทานอาหารเย็น เพราะ
เราแต่ละคนก็ต่างมึนนะครับ ค่อนข้างจะหนักหน่อยนะครับท่านผู้บริหารทราบว่าท่านก็มีโรคความดันอยู่ด้วย
แต่คงไม่เป็นโรคความดันทุรังสูงนะครับท่าน เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมฟังการอภิปราย จัดสถานที่ไว้
อย่างเรียบร้อยมีกาแฟพร้อม ก็เป็นนิมิตรอันดีครับที่ทําให้พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลมีการตื่นตัวที่จะมา
ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง หรือว่าอาจจะได้รับทราบว่าประโยชน์ซ่ึงตัวเองจะได้รับการสนองตอบจาก
เทศบาลฯ ในยุคของท่านนายกฯ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ ในฐานะที่ผมก็เป็น
สมาชิกสภาเทศบาลฯ คนหนึ่ง ก็ได้รับการคัดเลือกการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเช่นเดียวกันกับท่านนายกฯ ก็อยู่
ในสถานะเดียวกันนะครับ เป็นตัวแทนของประชาชน เพียงแต่ว่าวันนี้เรามีสถานะคนละอย่างกัน ท่านเป็ น
ผู้บริหารนําพาเทศบาลฯ ไปสู่ความเจริญ บําบัดทุกข์ บํารุงสุข ให้พี่น้องประชาชนได้มีความสุข ตามอัตภาพ
ก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณลงไปในพื้นที่หลายๆ โครงการ ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วการเขียนงบประมาณในส่วนที่
หลายๆ ท่านได้กล่าวมาแล้วว่ามันก็เหมือนเหล้าเก่าในขวดใหม่ ก็ลอกๆ กันไป ก็เหมือนสมัยนี้ครับในการทํา
วิทยานิพนธ์ทําอะไรต่างๆ มันก็ลอกๆ กันไป จ้างทําก็มี อันนี้มันก็ตรวจสอบได้ไม่ยาก การพิจารณาในการ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัตินี้ ซึ่งอํานาจหน้าที่ของสภาเทศบาลนี้มันมีหน้าที่คือการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติและควบคุมการทํางานของนายกเทศมนตรี โดยสมาชิกสภาเทศบาลสามารถตั้งกระทู้ถาม
นายกเทศมนตรี ตามมาตรา 31 นะครั บ และการอภิ ป รายทั่ ว ไปในที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาล เพื่ อ ให้
นายกเทศมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อคิดเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการ ตามมาตรา 48
ฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชน ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครไปเชิญชวนเขามาตากแดดตากร้อนอยู่ข้างนอก วันนี้
เผอิญห้องเราก็ว่าง หรือไม่คราวหลังก็ทําเต็นท์ติดแอร์ไว้ให้เรียบร้อยเลย เขาจะได้ฟังกันแบบสะดวกสบาย
ก็จะบอกว่าในเมื่อเรามีหน้าที่คนละอย่าง ท่านเป็นผู้บริหาร สมาชิกสภาเป็นตรวจสอบ ฉะนั้นมันก็ต้องคาน
อํานาจซึ่งกันและกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะให้การบริหารงานหรือการทํางานร่วมกันเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ น่าจะ
มีการพูดคุยกันระหว่างผู้บริหารกับสภาเทศบาลกับสมาชิก แต่เผอิญ ณ บัดนี้ เวลานี้ นายกฯ ก็อยู่อีกข้างหนึ่ง

- ๖๒ สมาชิกสภาก็อยู่อีกข้างหนึ่ง แน่นอนครับการเมืองก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา การช่วงชิงมวลชนก็ย่อมเกิดขึ้น
แต่ว่าถ้าเป็นการเล่นการเมืองโดยความสุจริตใจ ตรงไปตรงมา ผมยังดีใจนะครับที่กลับมาร่วมงานกับเทศบาลฯ
ซึ่งเมื่อก่อนนี้มีคนชวนผมร่วมลงหลายครั้ง แต่เมื่อมีการเมืองซึ่งมันดีอยู่แล้ว ดีมากๆ ถ้าเกิดว่าเขาโกง ชุดเก่า
โกงอย่างนั้นโกงอย่างนี้ ผมว่ามันถ้าเปรียบเทียบกับความเจริญที่มันเกิดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแล้วมันเป็นสิ่งที่มัน
ทานกัน ใครพูดจริงใครพูดไม่จริงอันนี้เรารู้ ผมไม่ได้ว่าใครนะครับ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีที่
ผ่านมา ผมก็เสียดายแทนนายกฯ ถ้าวันแรกนายกฯ พูด ตอบการอภิปราย คือมีใจหากันแล้วระหว่างสมาชิก
หรือสภาเทศบาลแห่งนี้ ผมว่ามันคงไม่ยืดเยื้อกันขนาดนี้ เพราะท่านทิ้งคําตอบไว้มากเหลือเกิน ซึ่งเราถาม
ท่านก็ตอบ แต่ตอบไปอีกด้านหนึ่ง เหมือนกับว่าผมมีลูก 2 คน คนหนึ่งจะให้อยู่เชียงใหม่ อีกคนจะให้อยู่ระยอง
แต่คนที่ระยองมันบอกว่าให้ผมไปอยู่เชียงใหม่ ลักษณะอย่างนี้แหละครับ แต่คนเชียงใหม่จะให้อยู่ระยองมันจะ
กลับกันนะครับ อันนี้มันก็ตอบไม่ค่อยตรงคําถามสวนกันไปมาอยู่เรื่อย 2 ครั้งแล้วนะครับ และวันนี้ก็เป็นครั้งที่
3 ที่ เ รามี ก ารประชุ ม กั น แต่ วั น นี้ ก็ ดี ใ จที่ ท่ า นนายกฯ ได้ ก รุ ณ าได้ ช้ี แ จง แล้ ว ผมชอบมากๆ อยู่ คํ า หนึ่ ง
ท่านกล้าหาญครับ ท่านยอมรับเลยครับว่า “ผมมันโง่” เป็นความโง่ที่บริสุทธิ์ อันนี้เก่งครับ คนโง่น่ียังพัฒนาได้
แต่ถ้าคนบ้าพัฒนาไม่ได้หรอกครับ ที่ท่านสามารถยอมรับว่าตัวเองโง่ แต่ท่านเลือกเวลาที่จะตอบมันเกือบจะ
สายปลายๆ แล้ว แต่ก็ยังดีครับท่านให้โอกาสสมาชิกซักถาม นี่ก็เป็นข้อที่ 2 ที่ท่านยอม ให้ซักถามตามเวลา
ทั้ง 24 คนก็อยากจะพูด 24 คน ก็เสียดายนะครับทางฝ่ายสมาชิกเสียงข้างน้อยไม่ได้อภิปรายสนับสนุน ผมว่า
เดี๋ยวสักคนก็ต้องลุกขึ้นสนับสนุน ขอให้ได้ฟังให้ชื่นใจท่านนายกฯ ก็จะชื่นใจด้วย ไม่ใช่ว่ามาจํากัดสิทธิไม่ให้พูด
นะครับ ตลอดเวลา 2 ครั้งที่ผ่านมาท่านเอาแต่สงวนคําพูด คือพูดน้อย ไม่อยากพูดมาก แต่ท่านพูดได้เป็น
ประจําว่า “ผมทําได้ครับ” ทําได้ครับ ทําได้ตลอดมา แต่ขอสมาชิกช่วยชี้แนะด้วยนะครับ แต่จะฟังหรือเปล่าผม
ก็ไม่รู้ แต่ถ้าท่านยืนยันจะฟังก็โอเค ก็เหมือนสมาชิกท่านหนึ่งที่ได้อภิปรายเรื่อง AEC นะครับ อันนี้ท่านไปไกล
มาก แต่ผมจะเอาที่ใกล้ตัวที่สุด ผมกับท่านนายกฯ ก็รักกันมานานผมพูดตั้งแต่ครั้งแรก คบกันทุกวันก็นับถือ
กันอยู่ เพียงแต่เรายืนกันคนละข้างเท่านั้นเอง ท่านเป็นคนเดินจากผมไปนะผมไม่ได้ไล่ท่านออกไปไม่ได้ขับท่าน
ออกไปก็ยังรักกันอยู่ เพียงแต่การหาเสียงที่ผมอภิปรายไปเมื่อคราวก่อนในเรื่องหาเสียงท่านก็พยายามที่จะสุ่ม
เสี่ยงที่จะทําผิดกฎหมาย ก็ชี้ให้ท่านเห็นแล้วแต่ท่านทําแล้วประสบผลดีต่อตัวท่านเอง ผมอภิปรายเรื่องการใช้
รูปถ่ายของบุคคลหนึ่งไปแสดงเพื่อใช้ในการหาเสียง หลังจากผ่านการเลือกตั้งท่านก็เปลี่ยนมาเป็นอีกท่านหนึ่ง
แล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ ผมไม่ต้องการคําตอบหรอกครับเพราะ
ข้อสอบมันรั่วออกไปแล้วเดี๋ยวนี้ รั่วมานานแต่ไม่รู้ว่าต่อไปท่านนายกฯ จะบริหารคนเดียวหรือจะมีทีมมาร่วม
บริหาร มาช่วยเหลือท่านผมก็ไม่ทราบ อันนี้ก็ฝากไว้นะครับ ท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากจะนําเรียนที่
ประชุมสภาแห่งนี้ว่านโยบายหลายอย่างที่ทําไม่ได้หรือไม่ได้ทํา ทําไมๆ ท่านไม่อธิบายบอกพี่น้องประชาชนว่า
มันติดขัดอะไรตั้งแต่เริ่มต้น พอมีมูลขึ้นมาสมาชิกหลายคนก็เดือดร้อน รับฟังมาอย่างโน้นอย่างนี้แม้กระทั่งผม
เองก็ได้รับทราบมา จากตัวสมาชิกเอง แต่ท่านก็ยืนยันว่าท่านไม่ได้พูด ท่านอาจจะเปรยๆ อาจจะพูดเล่น แล้ว
คนไปถือเป็นพูดจริงอันนี้ผมก็ไม่ทราบ เพราะท่านไม่อธิบายว่าก่อนการจัดงบประมาณมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง
ก่อนการจัดตั้งงบประมาณมันขึ้นอยู่กับสองสามอย่างเท่านั้นเอง 1.กฎหมาย 2.ระเบียบคําสั่งต่างๆ และ
สุดท้ายสําคัญที่สุดมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ทุกวันก็คือ 3.หนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย อันนี้ท่านก็
ต้องรับทราบอยู่แล้วเพราะเขาส่งมาให้ทุกวันๆ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือบทบัญญัติต่างๆ

- ๖๓ สุดท้ายนะครับ การตัดสินใจขั้นสุดท้ายของผู้บริหารในการจัดงบประมาณนี้ ต้องคํานึงถึงสิ่งที่จําเป็นเร่งด่วน
และคุ้มค่าประหยัดค่าใช้จ่ายหรือไม่นะครับ ท่านประธานครับทางออกการแก้ปัญหาที่ท่านออกไปหาเสียงและ
สัญญาว่าจะให้ แทนที่ท่านจะใช้กฎระเบียบเหล่านี้เพราะเงินก็มาจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนทั้งในเขต
เทศบาลฯ และบางส่วนก็มาจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งเขาจัดสรรมาในรูปงบอุดหนุนมาให้ แต่ท่าน
ไม่ได้คิดอะไรนะครับ พอพี่น้องประชาชนมาถาม สมาชิกสภาลุกขึ้นถาม ท่านจะคิดถึงแพะทันที แล้วแพะที่ว่า
คือใครครับ นึกไม่ออกนึกอะไรไม่ออกบอกประชาชนว่าสมาชิกสภามันไม่ยกมือให้ มันเป็นเกมส์ที่ง่ายมากใน
การที่จะโยนปัญหาต่างๆ มาให้สมาชิกสภาเป็นคนแก้ อันนี้เราก็ต้องช่วยกันแก้ในลักษณะอย่างนี้นะครับว่า
บางอย่างมันไม่จําเป็นที่จะต้องให้สภาเป็นแพะ ดังนั้น ผมก็เลยออกตัวมาก่อนเลยว่าผมสนับสนุนนะครับในการ
ผ่านวาระแรกในวิธีการงบประมาณในครั้งนี้ พี่น้องประชาชนฟังไว้นะครับ วันหลังนึกอะไรไม่ออกท่านมีนิติกรก็
ถามนิติกร อย่าคิดว่าสมาชิกสภาเป็นยาสามัญประจําบ้านนะครับ เอาไว้กินไว้อมไว้ดมไว้ทาอะไรก็โยนมาทางนี้
มันลําบากนะครับ ท่านประธานสภาครับเราต่างก็เป็นผู้อาสา ผมก็ไม่ใช่นักเลือกตั้ง การอาสานี่ก็ต้องมาทําทุก
สิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นผลประโยชน์ และพร้อมที่จะนํามาเสาะแสวงหาถ้ามันมีมาให้เป็นประโยชน์ที่คุ้มค่าและ
ประหยัดเงินงบประมาณของแผ่นดินของเทศบาลฯ และประหยัดเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนด้วย ไม่ใช่
มุ่ง แต่ใ นการแสวงหาอํ านาจและการกระทํ า ใดๆ ที่ เสี่ ย งต่ อการกระทํ า ที่ผิ ด กฎหมายหรื อสุ่ ม เสี่ ย งละเมิ ด
กฎหมาย เอวังก็เป็นด้วยประการฉะนี้ ยังไม่จบครับ ในเมื่อหน้าที่ของสมาชิกสภาอาจจะต่างจากฝ่ายผู้บริหาร
บ้าง แต่เราก็เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเหมือนกันที่ผมพูดมาแล้ว สุดท้ายจริงๆ แล้วครับท่านประธาน ผมไป
อบรมมามีวิทยาก็ท่านหนึ่งท่านพูดบอกว่านักการเมืองหรือผู้บริหารบ้านเมือง สิ่งที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนมา
ได้มี 3 สิ่งที่ต้องจําไว้เลยนะครับ ของนักการเมืองหรือผู้บริหารบ้านเมืองแล้วไปหาคําตอบ จุดๆๆ นะครับ คือ
1) เวลา 2) โอกาส และ 3) คําพูด ขอบคุณครับท่านประธาน
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เราใช้เวลาในการประชุมสภาฯ
เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ มาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
แล้ว และสมาชิกฯ ก็อภิปรายไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกฯ ทั้งหมด ผมจะปิดการอภิปรายและขอมติ
จากที่ ป ระชุ ม ในญั ต ติ เ รื่ อ ง ขอเสนอญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ (วาระที่ ๑) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการของร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (วาระที่ ๑)
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปผมจะขอปรึกษากับสมาชิก
สภาฯ ในเรื่ อ งการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ และกํ า หนดระยะเวลาการแปรญั ต ติ ผมจะให้ ท่ า น
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงถึงขั้นตอนและระเบียบการประชุมฯ ในเรื่องนี้ให้ท่านสมาชิกฯ ได้ทราบโดยสังเขปก่อน
เชิญท่านเลขานุการสภาฯ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนคร

- ๖๔ ลําปาง หลังจากที่สภาแห่งนี้ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ (วาระที่ ๑) ของเทศบาลนครลําปางไปแล้ว กระบวนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ าย ประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 ที่จ ะต้องดําเนิ นการต่อไปก็คือ จะเข้าสู่ว าระที่ ๒ คือ ขั้ นตอน
การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งนี้ผมจะเรียนต่อที่ประชุมฯ แห่งนี้เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายฯ นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ได้บัญญัติหลักการไว้ว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
ไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” ในเมื่อเรา
พิ จ ารณาสามวาระรวดเดี ย วไม่ ไ ด้ จากนี้ ไ ปที่ ท่ า นประธานฯ จะต้ อ งนํ า ปรึ ก ษาในที่ ป ระชุ ม ฯ และลงมติ
มีประเด็นรวมทั้งสิ้น ๔ ประเด็น โดยผมขอเรียนแจ้งต่อที่ประชุมฯ ดังต่อไปนี้ คือ
ประเด็นแรก ที่ประชุมฯ แห่งนี้ต้องพิจารณาว่าจะตั้งคณะกรรมการสามัญแปรญัตติเพื่อพิจารณา
งบประมาณมีจํานวนเท่าใด (ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๑๐๓ (๑) และ ข้อ ๑๐๕)
ที่ได้กําหนดไว้ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน (ตลอดจนพระราชบัญญัติเทศบาลฯ มาตรา ๓๒)
ประเด็นที่สอง ที่ประชุมฯ แห่งนี้จะต้องพิจารณาเลือกสมาชิกสภาฯ ท่านใดให้เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ผมขอเรียนต่อที่ประชุมฯ ว่าจะต้องดําเนินการเลือกเป็นคนๆ ไป ให้ครบตามจํานวนคนที่ที่ประชุมฯ
แห่งนี้กําหนด ถ้ากําหนดไว้ 5 คน ก็ต้องเลือกคนที่ 1 ก่อน แล้วจึงเลือกคนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 และคนที่ 5
เป็นลําดับต่อไป (และให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๑๐๗ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธี
เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง” และวรรคสอง
“การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นําวิธีการเลือกตาม
ข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”)
ประเด็นที่สาม ที่ประชุมฯ แห่งนี้จะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ต้องกําหนดว่ามีจํานวนกี่วัน กําหนดเวลา กําหนดจํานวนวัน กําหนดสถานที่ให้ชัดเจน (ต้องกําหนด
ระยะเวลาเสนอคํ า แปรญั ต ติ ฯ ไว้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๒๔ ชั่ ว โมง นั บ แต่ ที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น มี ม ติ รั บ หลั ก การแห่ ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้เป็นตามข้อบังคับข้อ ๔๕ วรรคสาม)
ประเด็ น ที่ สี่ ที่ ป ระชุ ม ฯ แห่ ง นี้ จ ะต้ อ งกํ า หนดระยะเวลาในการพิ จ ารณาคํ า แปรญั ต ติ ฯ
ที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้ ตรงนี้สภาก็ต้องกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติด้วย เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๑๑๖ ผมคิดว่าที่ประชุมคงได้
เข้าใจในข้อชี้แจงที่ผมได้แจ้งให้ทราบ จากนั้นผมก็จะได้มอบหมายให้ท่านประธานสภาฯ ได้ดําเนินการโดย
ปรึกษาต่อที่ประชุมฯ แห่งนี้ ให้ท่านสมาชิกฯ เสนอและลงมติเป็นลําดับต่อไป (ทั้งสี่ประเด็นนี้ท่ีผมได้แจ้งเมื่อ
สักครู่นี้ ต่อไปครับ)
นายประสิ ทธิ์ หรรษ์ หิรั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ตามที่ ท่า นเลขานุ การสภาฯ
ได้ แ จ้ ง ให้ ส มาชิ ก ฯ ได้ รั บ ทราบถึ ง ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ ผมจะเริ่ ม ต้ น

- ๖๕ ในขั้นตอนแรก การพิจารณาว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณางบประมาณมีจํานวนกี่คน ผมขอ
เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ ว่ามีจํานวนกี่คน เชิญ พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย
พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
กระผม พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน ๕ คน
นายประสิ ทธิ์ หรรษ์ หิรั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใดเสนอ
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง
มติที่ประชุม ที่ป ระชุ มมี ม ติเ ห็น ชอบให้มี คณะกรรมการแปรญั ตติ ร่า งเทศบัญ ญัติง บประมาณ
รายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน ๕ คน
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ
รายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยผมจะขอมติในที่ประชุมฯ พิจารณาเป็น
รายๆ ไป ผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1
เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
จ่า สิบ เอกสมบูร ณ์ บรรจงจิ ตต์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํา ปาง เรี ยนท่า นประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ กระผม จ่ า สิ บ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอเสนอ นายกิ ต ติ

จิวะสันติการ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑
นายประสิ ทธิ์ หรรษ์หิรั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมี สมาชิ ก ฯ ท่า นใดเสนอ
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายกิตติ
จิวะสันติการ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายกิตติ จิวะสันติการ ทําหน้าที่เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ คนที่ ๑
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อ
บุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม
นายบริ บู ร ณ์ บุ ญ ยู่ ฮ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอเสนอ นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ

ทํา หน้ าที่เ ป็ นคณะกรรมการแปรญั ต ติร่า งเทศบั ญ ญั ติง บประมาณรายจ่า ย ประจํ า ปี พ.ศ.๒๕๕๗
คนที่ ๒
นายประสิ ทธิ์ หรรษ์หิรั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมี สมาชิ ก ฯ ท่า นใดเสนอ
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายแพทย์
วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ คนที่ ๒

- ๖๖ -

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อ
บุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ เชิญ นายพิทักษ์ แสนชมภู
นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม
นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ทําหน้าที่เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ คนที่ ๓
นายประสิ ทธิ์ หรรษ์หิรั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมี สมาชิ ก ฯ ท่า นใดเสนอ
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายสมบูรณ์
คุรุภากรณ์ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ทําหน้าที่เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ คนที่ ๓
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อ
บุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๔ เชิญ นายประชัญ บุญสูง
นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม
นายประชั ญ บุ ญ สู ง สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอเสนอ นายบริ บู รณ์ บุ ญ ยู่ ฮ ง ทํ าหน้ า ที่ เ ป็ น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ คนที่ ๔
นายประสิ ทธิ์ หรรษ์ หิรั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใดเสนอ
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายบริบูรณ์
บุญยู่ฮง ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๔ โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง ทําหน้าที่เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ คนที่ ๔
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อ
บุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๕ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย

ทํา หน้ าที่เ ป็ นคณะกรรมการแปรญั ต ติร่า งเทศบั ญ ญั ติง บประมาณรายจ่า ย ประจํ า ปี พ.ศ.๒๕๕๗
คนที่ ๕
นายประสิ ทธิ์ หรรษ์หิรั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมี สมาชิ ก ฯ ท่า นใดเสนอ
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ พันตรี
วิชานนท์ แดงสร้อย ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๕ โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก

- ๖๗ มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ ว ยเสี ย งข้ า งมากเห็ น ชอบให้ พั น ตรี วิ ช านนท์ แดงสร้ อ ย
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ คนที่ ๕
นายประสิ ทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เป็ นอั นว่ าสภาแห่ง นี้ไ ด้เ ลือ ก
สมาชิกสภาฯ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๕ ท่าน คือ
๑. นายกิตติ จิวะสันติการ
๒. นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
๓. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
๔. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
๕. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง สมาชิ ก สภาฯ จํ า นวน ๕ ท่ า น ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้แก่
๑. นายกิตติ จิวะสันติการ
๒. นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
๓. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
๔. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
๕. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปผมขอท่านสมาชิกฯ ได้เสนอ
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ดิฉัน ขอเสนอให้มีระยะเวลาเสนอ

คําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน ๓ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
ตั้งแต่เวลา ๘.3๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องฝ่ายกิจการสภา
นายประสิ ทธิ์ หรรษ์หิรั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมี สมาชิ ก ฯ ท่า นใดเสนอ
เป็ น อย่ า งอื่ น อี ก หรื อ ไม่ เมื่ อ ไม่ มี ขอผู้ รั บ รองด้ ว ย มี ผู้ รับ รองถู ก ต้ อ ง สมาชิ ก ฯ ท่ า นใดเห็ น ชอบตามที่
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ เสนอ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบเป็ น เอกฉั น ท์ ใ ห้ มี ร ะยะเวลาเสนอคํ า แปรญั ต ติ ต่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน ๓ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๘.3๐-

๑๖.๓๐ น. ณ ห้องฝ่ายกิจการสภา
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปคณะกรรมการแปรญัตติฯ
จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติก่วี ัน เชิญ นายจรูญ เติงจันต๊ะ
นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม
นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติฯ

ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีจํานวน ๒ วัน คือ วันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐๑๖.๓๐ น. ณ ห้องฝ่ายกิจการสภา

- ๖๘ นายประสิ ทธิ์ หรรษ์หิรั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง จะมี สมาชิ ก ฯ ท่า นใดเสนอ
เป็ น อย่ า งอื่ น อี ก หรื อ ไม่ เมื่ อ ไม่ มี ขอผู้ รั บ รองด้ ว ย มี ผู้ รับ รองถู ก ต้ อ ง สมาชิ ก ฯ ท่ า นใดเห็ นชอบตามที่
นายจรูญ เติงจันต๊ะ เสนอ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้มีระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติฯ ของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน ๒ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-

๑๖.๓๐ น. ณ ห้องฝ่ายกิจการสภา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ จะ
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีเรื่องสําคัญมาก
ที่ควรจะได้รับการดูแลทันทีจากฝ่ายบริหารนะครับ ซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ก็เคยอภิปรายไว้ในที่ประชุมฯ แห่งนี้แล้ว
เรื่องที่ 1 ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
1.1) สัญญาณจราจร ซึ่งในหลายๆ เส้นทางได้เลือนหายไป ผมว่าผู้บริหารรับทราบดีแต่อาจจะ
ไม่ใส่ใจ มัวแต่ไปมุ่งชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่ เรื่องนี้ควรได้รับการแก้ไข ซึ่งทําได้ไม่ยากเลย ก็ควรจะรีบทํา
แต่ ก็ ยั งดี ที่ พ อฝนตกแล้ วมั นทํ า ความสะอาดทํ า ให้ ยั ง พอเห็ นเส้ น ได้ร างเลื อ นนั้ นเด่ น ชัด ขึ้ น มาบ้ า ง แต่ ก็ ยั ง
ไม่ปลอดภัยอยู่ดีแหละครับ
1.2) สวนสาธารณะ ท่านผู้บริหารได้เคยไปเดินดูหรือไม่ว่าในแต่ละสวนฯ นั้นมีความปลอดภัยต่อชีวิต
เพีย งใด สํา หรั บผู้ที่ เข้า ไปใช้บ ริการ ยกตัวอย่ าง เช่น สวนหลวง ร.9 เป็น ชื่อที่ เราใช้เ รีย กกัน หรื อสวนจี น
ซึ่งสวนฯ นี้ไม่เคยปรากฏชัดเจนอยู่ในแผนพัฒนาฯ เลย ไปตกหล่นอย่างไรไม่ทราบ ไม่มี จะไม่พูดเรื่องเก่า
นะครับ และสวนสาธารณะบ้านดงฝั่งเขื่อนยางนั่นก็ยังใช้ช่ืออย่างสับสนกันอยู่ ก็ตกหล่นสิ่งที่สําคัญ เราก็มี
อนุสาวรีย์พระยาพรหมโวหาร หรือกวีเอกแห่งล้านนา ไม่พูดถึง แต่มีในงบฯ คือพิธีบวงสรวง ในสวนฯ เหล่านี้
ท่านเคยไปเดินหรือไม่ สภาพผิวเป็นยังไง หลุมบ่อมีหรือไม่ และที่ร้ายที่สุดนั้นคือหัวก๊อกน้ําที่จะใช้ต่อรดน้ํา
ต้นไม้หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ตาม มันมีส่วนต่อที่เป็นเหล็ก สังกะสีชุบโครเมี่ยม หรืออะไรก็ดี มันผุ แหลม
ไม่มีป้ายเตือน เป็นเรื่องจําเป็นนะครับ ต้องทําทันที เรื่องที่จะแลหน้าแล้วไม่มองหลังนี่ผมว่าควรจะปรับใหม่
ไม่อยากจะให้วันสต๊อปเซอร์วิสเป็นฟูลสต๊อปเซอร์วิส คือ มาตรงนั้นและก็หยุดมันตรงนั้น จะต้องให้ไปนั่งเขียน
นั่นเขียนนี่
1.3) การตัดแต่งกิ่งไม้จากต้นไม้ ตอนนี้ฤดูฝน แต่ในปีนโ้ี ชคดีหน่อยกระแสไฟไม่ค่อยดับบ่อย แต่ถนน
บางสายโดยเฉพาะถนนพหลโยธิน ที่โรงพยาบาล โรมแรม ซึ่งสายนั้นค่อนข้างสําคัญนะครับ ช่วงสองเดือน
ที่ผ่านมานี้จะมีที่ดับทั้งเขตเทศบาลอยู่สองครั้งเท่านั้นเอง เนื่องจากต้นไม้ใหญ่นอกเขตเทศบาลไปโค่นทับใส่
สายแรงสูงนะครับ ฉะนั้นอย่าปล่อยให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขามาปรับเลยครับ มันไม่สวยงาม และเดี๋ยวนี้ก็ได้รับ
ผลกระทบจากพายุทั้งสองลูกที่โตวันโตคืน ขึ้นไปโดนสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์

- ๖๙ 1.4) งานซ่อมแซมและบูรณะสะพาน ทางเท้า ขอบทาง ซึ่งก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไป ก็ขอได้โปรดกรุณา
นั่งรถทัวร์ ซิตี้ทัวร์ซะ ทุกวันเลยก็ดีนะครับจะได้เห็น ถนนสายที่เชื่อมต่อจากหน้าวัดศรีรองเมืองไปออกข้างศูนย์
อีซูซุลําปาง มีหลุมกว้างประมาณ 1 ศอก x 1 ศอก ก็ยังเป็นหลุมอยู่ และตรงหัวมุมตรงนั้นต้นหญ้าก็งอกงาม
ดีเหลือเกิน ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ผมขอเอาย่อๆ แค่น้ีครับท่านประธานฯ ขอบพระคุณครับ
นายประสิ ทธิ์ หรรษ์ หิรั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ก็ ข อให้ ฝ่ า ยบริ หารช่ ว ยดู แ ล
ดําเนินการ (เป็นอันว่า ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ค้างพิจารณา
ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ อยู่ นั้ น ) ในโอกาสนี้ ผมขอกํ า หนดวั น นั ด ประชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
มติที่ประชุม รับทราบ กําหนดการนัดประชุมฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี
๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง

นายประสิ ท ธิ์ หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ในนามของสภาเทศบาล
ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ซึ่งใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 7 ชั่วโมง และ
ผมถือโอกาสนี้ปิดการประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุม เวลา ๒๐.๓๐ น.

........................................................
(นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

..........................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง

