
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมวิสามัญ  คร้ังที่ 2 ประจําปี พ.ศ.๒๕57 

วันพฤหัสบดีที่  2  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕7  เวลา  ๑0.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

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

รายนามผู้มาประชุม 
 ๑.นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒.จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๓.นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  
 4.นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 5.นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 6.นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 7.นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 8.นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 9.นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 10.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 11.นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 12.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 13.นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 14.นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 1๕.นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 1๖.นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 1๗.นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 1๘.นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 1๙.ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒๐.พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 2๑.นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 2๒.นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 2๓.นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 2๔.นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๒.นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 3.นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 4.นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 5.นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 6.นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 7.นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 8.นายสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 9.นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 10.นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๐.นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๑.นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 ๑๒.นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 ๑๓.นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 1๔.นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 1๕.นายพงศ์กร รัตนประเวศน์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๖.นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๑๗.นายสุเทพ บุญมายอง ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
   รก.ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
 ๑๘.นายอรรณพ สิทธิวงค์ ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
 ๑๙.นางอรวรรณ แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 2๐.นายจรูญ พุทธวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 
 2๑.นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 2๒.นายบรรยง เอื้อนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 23.นายมนัส ใหม่คํา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 24.ส.ต.ต.หญิง ฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 25.ส.ต.ท.สวาท จําปาอูป หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
 26.นางสาววไิล วงศ์พรหม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ๒7.นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกร 
 ๒8.นายมนัสพี เดชะ หัวหน้างานสถาปัตย์ 
 29.นางเบญญาภา ต้นกันยา รก.หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 30.นายอัษฎา พรชนะภากร รก.หัวหน้างานรักษาความสงบฯ 
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ฯลฯ 

 31.นางพัชนิดา สุวรรณจักร หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 
 32.นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล หัวหน้างานบริหารกิจการสภา 
 33.นางพิมพใ์จ บุญม่ัน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 34.นางสาวญาดา ณ วงค์จันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 35.นางวิจิตรา เตียวตระกูล นักวิชาการคลัง 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑0.0๐ น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ  
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕7 
เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบ
องค์ประชุม ประกอบกับทางฝ่ายผู้บริหาร รวมถึงหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนครลําปางได้เข้าร่วม
ประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้นําชุมชนและประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมในวันนี้ 
และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑0.0๐ น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร  
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้สภาเทศบาลนครลําปาง 
ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมวิสามัญ  ครั้งที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช ๒๕57 
ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และคณะกรรมการชุมชน ที่ได้
ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในวันนี้  ในนามของสภาเทศบาลนคร
ลําปางขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่ง ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญ
ท่านเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง   กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  
พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระที่ ๑ ของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศจังหวัดลําปาง หนังสือจังหวัด
ลําปาง และหนังสือสํานักงานเทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 
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ประกาศจังหวัดลําปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมวิสามัญ สภาเทศบาลนครลําปาง 

............................................................ 
โดยที่ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เปิดประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ ประจําปี พ.ศ.2557 เพื่อพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และญัตติอื่นๆ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางเปิด
ประชุมวิสามัญ ประจําปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 10 ตุลาคม 2557  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ 
ประจําปี พ.ศ. 2557 ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – ๒ ตุลาคม 2557 

ประกาศ     ณ     วันที่  25  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕7 
ธานินทร์  สุภาแสน 

(นายธานินทร์  สุภาแสน) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 

 
หนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่  ลป 00๒3.4/พิเศษ 1136            ศาลากลางจังหวัดลําปาง 
                ถนนวชิราวุธดําเนิน ลป ๒๑๐๐ 

1  ตุลาคม   ๒๕๕7 
เรื่อง อนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ประจําปี 2557 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/124  ลงวันที่  30  กันยายน  ๒๕๕7 
 ตามที่เทศบาลนครลําปาง มีหนังสือขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมวิสามัญ ประจําปี 2557 ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ออกไปอีก 15 วัน ตั้งแต่
วันที่ 3-17 ตุลาคม 2557 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 
วาระที่ 2 และวาระที่ 3 นั้น 
 จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ
ประจําปี 2557 จะสิ้นกําหนดสมัยประชุมในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 แต่โดยที่ยังมีกิจการที่สภา
เทศบาลนครลําปางจะต้องประชุมเพื่อพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 จึงอนุญาตให้ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2557 ออกไปอีก 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-17 ตุลาคม 
2557 
 จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการต่อไป 
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ขอแสดงความนับถือ 
ธานินทร์  สุภาแสน 

(นายธานินทร์  สุภาแสน) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 

 
และหนังสือ 
ที่  ลป ๕๒๐๐๑/5230               สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
                 ถนนฉัตรไชย ลําปาง ๕๒๑๐๐ 

29  กันยายน   ๒๕๕7 
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจง หรือแถลงญัตติ 

และตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/118  ลงวันที่  26  กันยาย  ๒๕๕7 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปาง ได้นัดประชุมวิสามัญ  ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๕7 
ในวันพฤหัสบดีที่   2 ตุลาคม ๒๕๕7 เวลา ๑0.0๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานักและกองเป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือ
แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครลําปาง  ดังรายชื่อต่อไปนี้  

๑. นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
๒. นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
๓. นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ 
ในการประชุมครั้งนี้ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  นอกจากนี้ยังมีคําสั่งเทศบาล
นครลําปาง ที่ 1419/2557  เรื่อง บรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลกลับเข้ารับราชการ ลงวันที่ 22 
กันยายน พ.ศ.2557 นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้บรรจุแต่งตั้ง  นายพิชิต  โมกศรี  
พนักงานเทศบาลที่ออกจากราชการไปแล้ว  กลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  และแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งปลัดเทศบาล ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2557 เป็นต้นไป แจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเลื่อนการรับรองรายงานฯ ในการประชุมคราว
ต่อไป 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม  
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ไม่มีนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
4.1) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕8 (วาระที่ ๑) 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อที่ 4.1) 

ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8  
(วาระที่ ๑) ขอเชิญฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอ
ญัตติ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้า  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติร่าง 
เทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8  ฉบับนี้มาเพื่อโปรด
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นําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในสมัยประชุมนี้  ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการ
เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวมาด้วยแล้ว 
 ขอไดโ้ปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อพิจารณาต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)   กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ของเทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

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

หลักการ 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ยอดรวม   563,078,000  บาท 
ประกอบด้วย 

งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ยอดรวม   523,360,000  บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้  ดังน้ี 

ด้านบริหารท่ัวไป ยอดรวม     95,781,600  บาท 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป รวม    78,162,770  บาท 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวม     17,618,830  บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม  362,247,240  บาท 
1. แผนงานการศึกษา รวม  174,027,310  บาท 
2. แผนงานสาธารณสุข รวม     20,382,130  บาท 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ รวม       4,926,580  บาท 
4. แผนงานเคหะและชุมชน รวม  137,812,450  บาท 
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม       5,542,840  บาท 
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 19,555,930 บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม     34,017,380  บาท 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม     26,046,390  บาท 
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2. แผนงานการพาณิชย์ รวม      7,970,990  บาท 

ด้านการดําเนินงานอื่น  ยอดรวม    31,313,780  บาท 
1. แผนงานงบกลาง รวม    31,313,780  บาท 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ยอดรวม     39,718,000  บาท 

งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม     34,682,000  บาท 

1. แผนงานการพาณิชย์ รวม     25,961,900  บาท 

2. แผนงานงบกลาง รวม       8,720,100  บาท 

งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ยอดรวม        5,036,000  บาท 
1. แผนงานการพาณิชย์ รวม       4,952,400  บาท 
2. แผนงานงบกลาง รวม            83,600  บาท 

เหตุผล 
           เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ    พ.ศ.  2558    จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี 
 งบประมาณ  พ.ศ. 2558  เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

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

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมได้พิจารณาร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 แล้วนะครับ โดยเบื้องต้นผมก็เห็นด้วยในหลักการ แต่ก็
เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมด เนื่องจากผมดูแล้วว่ามีหลายๆ รายการที่อาจจะต้อง
พิจารณาในรายละเอียดในวาระต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายๆ หมวด หลายๆ แผนงานที่ตั้งงบไว้ใน
ลักษณะที่ซ้ําซ้อน หรืออาจจะมีงานคล้ายคลึงกันแต่ว่าได้ตั้งงบไว้เป็นสองหรือสามหมวด ซึ่งตรงนี้เรา
จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดในขั้นตอนของการแปรญัตติฯ และในช่วงเวลานั้นผมก็อยากจะได้รับการ
ช้ีแจงทั้งที่เป็นเอกสารหรือทั้งรายละเอียดอะไรต่างๆ ถ้าหากว่าฝ่ายบริหารไม่สามารถช้ีแจงเป็นที่รับฟัง 
ผมก็จําเป็นที่จะต้องทําหน้าที่รักษาผลประโยชนใ์ห้กับเทศบาลฯ ซึ่งในวาระที่ 2 ในขั้นตอนการแปรญัตติฯ 
ผมก็จะได้ทําให้อย่างละเอียดมากขึ้น ก็จะมีการเชิญอย่างเป็นทางการและจะขอเอกสาร จะมีการบันทึก
เพื่อที่จะไม่ให้ฝ่ายบริหารออกไปพูดข้างนอกว่าเราตัดงบฯ ซึ่งเป็นคําพูดหรือมุขที่ท่านบริหารพูดอยู่
บ่อยๆ และแท้ที่จริงแล้วนี่คือการทําหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ ไม่ใช่ว่าเราจะมาขัดขวางหรือจะมากลั่น
แกล้งกัน ไม่ใช่นะครับ ก็ขอให้เข้าใจด้วย อีกเรื่องหนึ่งก็คือผมดูในงบลงทุนในส่วนที่เป็นค่าที่ดินและ
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สิ่งกอ่สร้าง(หน้าที่ 2.7/88)นั้น โดยภาพรวมแล้วก็มีความจําเป็นต่อการพิจารณาในเขตเทศบาลฯ เรา 
โดยเฉพาะปีนี้งบฯ ที่จะทําในเรื่องของทําถนนหรือวางท่อ ซึ่งก็เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ สามารถทํา
ให้การสัญจรหรือการจราจรเป็นไปด้วยความสะดวก และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้ดีด้วย แต่ผมอยากจะ
ขอฝากพูดในรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับ อาจจะเป็นเรื่องจุกจิกแต่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะเรื่องถนนกับบ่อพัก  และในเรื่องถนนกับบ่อพักนี้จะทําไปพร้อมกัน  ในเรื่องของความ
หนาแน่นของถนนกับบ่อพักนั้นแตกต่างกันนะครับ  และเมื่อเวลาผ่านไปนั้นถนนก็จะทรุดตัวลงมา  แต่
บ่อพักนั้นยังอยู่ที่เดิม ทําให้บ่อพักมีระดับที่สูงกว่า  ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ขับรถไปในซอกในซอยก็จะต้อง
ขับรถหลบบ่อพักนะครับ ผมก็เลยอยากจะขอเสนอแนะว่าในการออกแบบก่อสร้างในครั้งนี้ ผมอยากจะ
ขอให้เพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีกนิดหนึ่ง  จะทํายังไงก็ตามแต่ก็ขอให้มีร่องสําหรับจะระบายน้ําที่ผิวถนน
ลงไปที่บ่อพักได้นะครับ เรื่องนี้ผมก็เคยพูดเป็นการส่วนตัวกับเพื่อนที่เป็นช่างในสํานักการช่างแล้วว่า 
วิธีการที่ควรจะทําเป็นอย่างไร ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าไม่ได้พูดในสภาเดี๋ยวก็จะไปทํา
เหมือนเดิม และงานที่ออกมาก็ไม่เหมาะสมกับประโยชน์ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ นี่คือความจําเป็นและ
ผมเห็นด้วยที่ควรจะผ่านในเรื่องนี้ให้ แต่ก็มีบางประเภท อย่างเช่นรายการใหญ่ๆ  คือ  

1)ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง(หน้าที่ 2.7/138) คือ ในส่วนของลานที่อยู่รอบๆ 
ศาลหลักเมือง ผมอาจจะต้องไปดูพื้นที่จริงอีกทีหนึ่ง  เพราะว่าเมื่อวันก่อนก็ไปมาแต่ก็ยังพอมีพื้นที่ที่ยังดี
อยู่ แต่ก็ยังเห็นว่ามีพื้นที่ที่ดูแล้วจะต้องรื้อและสร้างใหม่ด้วยจํานวนเงินล้านกว่าบาท เป็นต้น ก็คงต้องรอ
ฟังคําช้ีแจงจากพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ   

2)ค่าปรับปรุงซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารสํานักการช่าง-กองคลัง(หน้าที่ 2.7/12)ด้วยเงิน
จํานวนสูงนะครับ  

3)คา่ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ LED ห้าแยกหอนาฬิกา(หน้าที่ 2.7/12)ผมก็ยังเห็นใช้งานได้
ดีอยู่ แต่ว่าได้ตั้งงบประมาณมาเป็นล้านกว่าบาทเหมือนกัน ก็คงต้องขอให้ท่านมาช้ีแจงด้วยนะครับ  

4)ผมเห็นด้วยกับทางฝ่ายบริหารที่ได้เสนอโครงการมาก็คือ  โครงการทําห้องน้ําห้องส้วมที่
สวนสาธารณะเขลางค์ใหม่(ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ํา-ส้วมใหม่ ทดแทนอาคารเดิม บริเวณภายใน
สวนสาธารณะเขลางค์นคร หน้าที่ 2.7/99) เดิมทีก็เคยได้ยินว่าจะมีการซ่อมแซมปรับปรุง ซึ่งผมคิดว่า
คงไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าระบบท่อ ระบบบ่อซึมมันคงใช้งานไม่ได้แล้ว ในงานนี้ก็มีการรื้อแล้ว
สร้างใหม่ ผมก็เห็นด้วย โครงการแบบนี้ผมก็อยากจะให้เกิดขึ้น เพราะว่ามีผู้ไปใช้สวนสาธารณะนี้วันหนึ่ง
นับพันคน และห้องน้ําเราก็ใช้งานไดไ้ม่ค่อยดีนะครับ  

5)ในส่วนงบประมาณด้านอื่นๆ คือ ด้านที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ(แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 2.7/81) ก็เช่นเดียวกัน  มีอยู่หลายรายการที่เป็นประโยชน์  แต่เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดแล้ว ซึ่งพิจารณาจากงบฯ ปี ๒๕57 ที่ใช้ไปบางส่วนก็ยังใช้ได้ไม่หมดแล้วโอนไปใช้จ่าย
เป็นเรื่องอื่น เราก็จะเห็นว่าถ้าหากปีนี้ตั้งงบฯ มาเพิ่มขึ้นโดยที่กิจกรรมคล้ายๆ กับปีที่แล้วซึ่งใช้ได้ไม่ครบ
จํานวนหรือใช้ไม่เกิดประโยชน์นั้น อันนี้ก็จะต้องขอฟังช้ีแจงในขั้นตอนของการแปรญัตติฯ ในเรื่องที่พูดถึง
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นี้ก็จะมีสมาชิกฯ ท่านอื่นๆ อภิปรายในรายละเอียดอีก ผมก็อยากจะให้เพื่อนสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย
ต่อไปนะครับ และโดยส่วนตัวผมในวาระที่ 1 ผมเห็นด้วยในหลักการ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ใน
เรื่องของร่างเทศบัญญัติฯ อันนี้ก็เป็นงบที่สําคัญซึ่งท่านประธานฯ ก็ทราบดีอยู่แล้ว แต่ก็มีเหตุบางอย่าง
ที่ทําให้มันล่าช้าไป 40 วัน กว่าจะเข้ามาถึงสภาแห่งนี้ก็ล่าช้าไปอีก 5 วันเป็น 45 วัน ซึ่งโดยปกติแล้ว
ฝ่ายบริหารโดยนายกเทศมนตรีจะต้องนําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อสภาพิจารณาภายใน
วันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี แต่ก็ทราบดีอยู่แล้วในกรณีที่ได้มีการแจ้งเลื่อนเพื่อปรับปรุง เพื่อแก้ไข
งบประมาณที่นําเสนอในวันนี้ให้รัดกุมหรือให้ถูกใจ อย่างไรก็ดีก็อยากจะเรียนท่านประธานฯ ทราบว่า
เทศบาลก็เป็นนิติบุคคลหนึ่งเช่นเดียวกับบริษัทที่เป็นนิติบุคคลอื่นๆ เช่นกัน ในการประชุมงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีนั้นถือเป็นเรื่องสําคัญเทียบเคียงได้กับบริษัทจํากัดที่จะต้องประชุมใหญ่วิสามัญ หรือ
สามัญผู้ถือหุ้นประชุมใหญ่สามัญ เพื่อพิจารณางบดุล งบกําไรขาดทุน และอื่นๆ ซึ่งโดยปกตินั้น
กรรมการของบริษัทก็จะต้องนําเสนอวาระ เอาง่ายๆ ก็คือเรื่องแจ้งให้ทราบ รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้ว แล้วแถลงผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา แถลงแผนงานที่จะต้องทําในปีปัจจุบัน แล้ว
แถลงตัวเลขผลการดําเนินงานว่ามีกําไรเท่าไหร่ ขาดทุนเท่าไหร่ จะปันผลได้เท่าไหร่ อันนี้เป็นหลักการ 
แต่นิติบัญญัติเทศบาลไม่ค่อยได้มีแบบนี้  ผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีบรรทัดฐานใหม่เสีย งบประมาณ
ห้าร้อยหกสิบสามล้านในเอกสารหนาครึ่งกิโล สมาชิกสภาฯ ได้รับและอ่าน แต่ประชาชน สื่อมวลชน
หรือผู้นําชุมชนที่นั่งอยู่ข้างหลังก็คงจะไม่ได้เห็นรายละเอียดอย่างใดเลย จากการแถลงญัตติเมื่อสักครู่นี้
ที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการก็มีแต่ตัวเลข แต่ในรายละเอียดนั้นไม่มีคําแถลงประกอบงบประมาณอยู่
ในเล่ม ซึ่งโดยหลักการและบรรทัดฐานที่ดีแล้ว ผมคิดว่าผมอยากจะได้รับฟังคําแถลงประกอบ
งบประมาณ คําแถลงงบประมาณว่างบประมาณในปีนี้ที่ผู้บริหารได้ปรับปรุง คัดกรองมาดีแล้วนั้น 
เป็นไปในหลักการที่ดีหรือไม่ของงบประมาณที่ดี ท่านประธานฯ ก็ทราบดีว่าจะต้องมีงบประมาณที่มี
เป้าหมายที่ชัดเจน เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและยุทธศาสตร์ที่ได้วางเอาไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนงาน
ของจังหวัดและของประเทศ ถึงตอนนี้ของจังหวัดก็เป็น “ลําปางนครแห่งความสุข”  ประการถัดมา 
งบประมาณที่ดีก็ต้องถูกหลักธรรมาภิบาลด้วย คือ ต้องมีการใช้จ่ายอย่างประหยัด อย่างรัดกุม และ
รอบคอบ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านชุมชน และด้านอื่นๆ  
และประการสําคัญก็จะแสดงถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารให้เห็นว่าในงบประมาณฯ ปี 2558 ที่นําเสนอนี้ 
ได้แสดงถึงอนาคตหรือการวางโครงสร้างเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองไปอย่างไรบ้าง  ฉะนั้นผมคิดว่า
คําแถลงงบประมาณฯ ควรจะมีเพิ่มเติมในรายละเอียด ในเล่มเอกสาร ถึงแม้จะมีรายละเอียดและ
รายการบางรายการ  แต่ก็ยังไม่ครบถ้วน  ก็ยังมีปัญหาซึ่งท่านสมาชิกฯ  เมื่อสักครู่ก็ได้ตั้งคําถาม สิ่งที่
ผู้เสนอญัตติคือฝ่ายบริหาร ผมคิดว่าชอบที่จะแถลงประกอบงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้เห็นเป้าหมาย 



- ๑๑ - 

เห็นวิสัยทัศน์ เห็นความเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งสิ่งต่างๆ ว่าปีนี้ท่านมุ่งเน้นไปในด้านไหน จะเน้นไปในด้าน
ส่งเสริมเศรษฐกิจ  หรือจะเน้นไปในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม  หรือในด้านการศึกษา  หรือในด้านใด
ก็ตาม ทั้งนี้ก็เพื่อสภาแห่งนี้รวมทั้งประชาชนที่สนใจจะได้รับรู้และรับทราบด้วย ฉะนั้นในส่วนของสมาชิก
สภาฯ ก็จะได้ให้ข้อสังเกต ให้ข้อแนะนํา  หรือท้วงติงในบางสิ่งบางอย่าง  เพื่อให้งบประมาณฯ  ในปีนี้
ผ่านไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่น ขอบคุณครับท่านประธานฯ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  ท่านประธานฯ ครับ วันนี้เป็นวันดีครับ เป็นวันที่เราจะต้องลงมติผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายใน
วาระรับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ นี้ ผมให้ความสําคัญมากในการที่เราจะถือเป็นเรื่องที่ดี การบริหาร
องค์กรเทศบาล แต่ผมมีข้อสังเกตอยู่ 2 เรื่องนะครับ จริงๆ มีเรื่องเยอะมาก  สักครู่เพื่อนสมาชิกฯ ก็จะ
อภิปรายในโอกาสต่อไป ผมมีข้อสังเกต ดังนี้  

เรื่องที่หน่ึง  ร่างเทศบัญญัติฯ ในหน้าที่ 2.7/28 ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 
ผมมีข้อสังเกตว่าในงบประมาณ ปี 2557 ทางฝ่ายบริหารก็ตั้งงบประมาณตัวนี้ขึ้นมาหนึ่งแสนบาท
เพื่อที่จะจัดระเบียบพ่อค้าหาบเร่แผงลอย ผมไม่ทราบว่าในปีที่แล้วท่านดําเนินการไปถึงไหน 
งบประมาณที่ใช้นําไปทําในเรื่องใดบ้าง งบประมาณนี้เหลือเท่าไหร่ ผมอยากได้รายละเอียดและคําช้ีแจง
ให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบด้วยในโอกาสต่อไป ในเรื่องการตั้งงบประมาณนี้ ผมถือว่าเป็นความสําคัญของ
องค์กรเรา เพื่อที่จะให้พ่อค้าในเขตเทศบาลอยู่ในระเบียบวินัย ให้มีประสิทธิภาพในการทํางาน ประเด็น
ที่ว่าเราทําแล้วเกิดประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพอย่างไร  เมื่อทําไปแล้วเรามีพระราชบัญญัติ  มี
เจ้าหน้าที่เทศกิจที่จะป้องปราม   หรือจัดระเบียบให้พ่อค้าอยู่ในระเบียบวินัยให้อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่  
ไม่ใช่ว่าอยู่ตามฟุตบาททําให้ไม่มีที่จะเดินนะครับ ก่อนที่จะสร้างตลาดสดเทศบาลหน้าศาลหลักเมือง 
พ่อค้าหาบเร่แผงลอยนี้ส่วนมากจะอยู่แถวโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  เราได้จัดระเบียบให้เขามาอยู่ใน
ตลาดตรงนี้ แต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ไม่ยอมมา ผมไม่ทราบว่ามีการผ่อนผันหรืออะไรผมก็ไม่ทราบ จึงขอคํา
ช้ีแจงตรงนี้ด้วย แต่ผมคิดว่าทางฝ่ายพ่อค้าที่เข้ามาอยู่ในตลาดสดเทศบาลนี้เขาคิดว่าเขาไม่ได้รับความ
เสมอภาค  ความเป็นธรรมบางอย่าง  เขาเข้ามาในนี้  เข้ามาเสียค่าใช้จ่ายให้กับเทศบาล  แต่ทางถนน
บุญวาทย์ หรือหน้าโทรคมนาคมที่เป็นร้านสเต็ก หรือบางที่จะขายลูกช้ิน ขายก๋วยเตี๋ยวลูกช้ินแชมป์แถว
สบตุ๋ย แถวเก๊าจาว บนทางเท้าของประชาชนไม่มีที่จะเดิน  ผมขอความกรุณาให้ผู้บริหารสอดส่องดูแล
ในเรื่องนี้ด้วยนะครับ นี่คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเงินเราตั้งไว้หนึ่งแสนบาท ก็ควรจะมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในนี้เราก็บอกวัตถุประสงค์แล้วว่าจะจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่
สารวัตรทหารที่ได้ทําหน้าที่แทนเรานะครับ อันนี้มีความสําคัญมากนะครับ 

เรื่องที่สอง  ร่างเทศบัญญัติฯ ในหน้าที่ 2.7/6  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เทศบาลนครลําปาง เป็นเงินหนึ่งล้านสองแสนบาท ข้อสังเกตของผมคือ เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีของ
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องค์กร เป็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ ขององค์กร แต่ผมถามในภาพรวมว่าท่านฝ่ายบริหาร ได้
ประชาสัมพันธ์ทั่วทุกหน่วยงานขององค์กรหรือเปล่าครับ อย่างเช่นกรณีของกิจการของสภา ท่านมีการ
ประชาสัมพันธ์น้อยมาก  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์เลยครับท่านประธานฯ ผมเห็นใน
หนังสือรายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลฯ ประจําปี ที่เกี่ยวกับเรื่องแนะนําของกิจการสภา ผมก็
เห็นมีแต่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ที่บางครั้งเราจะต้องมีการจ่ายค่าบริการหรือค่าอะไรที่เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธใ์ห้เทศบาล ผมก็เห็นมีแต่ของนายกฯ รองนายกฯ ที่ไปเปิดป้ายหรือจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ 
แต่ถ้าเป็นของทางฝ่ายสภานั้นที่มีการประชุมสภาหรืออะไรต่างๆ ทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็ไม่ค่อยให้
ความสําคัญเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่สภาแห่งนี้เราก็ผ่านงบประมาณเยอะแยะ เป็นสภาที่มีเกียรตินะครับท่าน
ประธาน  นอกจากนี้ตามเว็บไซต์เทศบาลผมก็เห็นว่ามีแต่เรื่องการจัดงานวันเกิดบ้าง จัดงานต่างๆ 
จัดงานส่วนตัว หรือจัดงานอะไรอื่นๆ ผมว่าไมไ่ด้เกี่ยวกับเทศบาลเลย  ทั้งของเจ้าหน้าที่ และฝ่ายบริหาร
ด้วยนะครับ  ผมขออนุญาตที่จะต้องกล่าวอย่างนี้เพราะเป็นเรื่องจริงนะครับ  ผมจึงขอฝากทางฝ่าย
บริหารติดตามด้วยนะครับ ผมจะคอยดูอยู่และขอความอนุเคราะห์ทางฝ่ายบริหารช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย 
ขอบพระคุณครับท่านประธานฯ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขออนุญาตอภิปรายในเรื่องของร่าง
เทศบัญญัติฯ ผมมีข้อสังเกตในเบื้องต้น เพื่อที่ทางฝ่ายบริหารจะได้ร่วมกันพิจารณาในความเหมาะสม 
ในข้อเสนอหรือข้อสังเกต จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ 2558 นี้ ถ้าดูจากคําแถลงงบประมาณ(หน้าที่ 
1/3) เราจะเห็นว่ามีงบประมาณรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 ถึงยี่สิบห้าล้าน ถ้าเราพิจารณาดูอย่าง
คร่าวๆ แล้วนั้น น่าจะมีนิมิตรหมายที่ดใีนการที่เราจะมีการพัฒนากิจกรรมหรือการพัฒนาที่ดียิ่งกว่าเดิม
ในปี 2558 แต่ถ้าเรามาดูในส่วนลึกๆ แล้ว ก็จะเห็นได้ว่ามีสิ่งที่น่าเป็นห่วงในการบริหารงานของ
เทศบาลฯ เรา  

1)ในส่วนของงบบุคลากร(หน้าที่ 1/4) ที่เพิ่มขึ้นถึงสิบเจ็ดล้าน  จากปีเดียวก้าวกระโดดขึ้นมา
สิบเจ็ดล้านนี้  ถ้าเป็นภาคเอกชน  ธุรกิจ  หรือนิติบุคคลก็ต้องก่ายหน้าผากพอสมควร  ผมคิดว่าตรงนี้
ก็น่าจะเป็นสัญญาณในการที่เราจะต้องบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ 
ซึ่งไม่รู้ว่าในโอกาสต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นในการบริหารบุคคลนะครับ แต่ผมก็มีข้อสังเกตในเรื่องของ
งบประมาณที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับ  

2)ในส่วนของงบการดําเนินงาน(หน้าที่ 1/4)ที่ปีนี้เราเพิ่มขึ้นถึงสิบเอ็ดล้าน ถ้าดูจากงบประมาณ 
แล้ว ก็ควรจะต้องมีสิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้นจากงบดําเนินงานสิบเอ็ดล้านบาทนะครับ เมื่อดูตัวเลขแล้วอาจจะ
มาก แต่ผมคิดว่าคงไม่มากไม่น้อยถ้าเรามีโครงการที่ดีๆ และก่อประโยชน์ในการที่เราจะดําเนินงาน
พัฒนาบ้านเมืองของเราในเขตเทศบาลฯ งบฯ ทั้งหมดห้าร้อยยี่สิบกว่าล้านบาทนี้ถ้าเราลองมาดูในส่วน
ของที่ใช้งบประมาณมากๆ นั้น  ผมดูแล้วว่าเป็นส่วนของงบด้านแผนงานการศึกษา (หน้าที่ 2.1/1) 
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หนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าล้านนะครับ ที่ผมมีข้อสังเกตในหลายๆ โครงการที่สํานักการศึกษาได้เสนอมา  ซึ่ง
ผมก็ได้นําเสนอและอภิปรายอยู่ตลอดนะครับ ในเรื่องของ AEC ที่กระช้ันชิดเข้ามาทุกขณะแล้ว เรากําลัง
พิจารณางบฯ ปี 2558 คือปีที่ AEC จะต้องเป็นรูปเป็นร่าง และเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วนะครับ ก็มี
อยู่หลายโครงการที่มีอยู่ในนี้นะครับ แต่ด้วยความเป็นห่วง เป็นปีที่เราควรจะต้องปฏิบัติแล้ว ถ้าพูดกัน
ภาษาชาวบ้านก็คือ เป็นปีที่เราจะต้องขึ้นสังเวียนชกมวยแล้ว คงไม่ใช่เวทีที่จะมาซักซ้อมอะไรต่างๆ แล้ว 
เพราะว่าเราก็มีเวลาเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนมาตั้ง 4 ปี 8 ปี ที่ผ่านมาแล้วนะครับ ทุกงบฯ ที่เสนอมาผม
จะยกตัวอย่างง่ายๆ นะครับ  

3)ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (หน้า 2.7/41) จํานวน
ห้าแสนบาท และผมก็ไปเปิดดูในปีที่ผ่านๆ มาก็คือคําๆ เดียวกัน แต่ผมพูดนี้หมายถึงว่าเราต้องขึ้น
สังเวียนชกแล้วนะครับ ควรจะต้องมีกิจกรรมที่ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมแล้ว เงินจํานวนห้าแสนบาทก็คงจะ
ไม่มากนะครับ แต่ว่าเราก็ยังมีเรื่องของการศึกษาดูงานอยู่นะครับ เรายังมีเรื่องของการจะต้องไปทัศน
ศึกษาอยู่ ซึ่งผมคิดว่าในเวทีและเวลาในขณะนี้ คงไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องไปศึกษาอีกแล้ว ควรจะต้องเอา
งบประมาณมาปฏิบัตไิด้แล้วว่าเราจะทําให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างไร และยังมี 

4)ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา  (หน้าที่ 2.7/46 ข้อ 2.7) 
ตั้งไว้สามแสนบาท 

5)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  (หน้าที่ 2.7/46 ข้อ 2.6) ตั้งไว้อีก
สี่แสนแปดหมื่นบาท รวมทั้ง 3 หมวดนี้ก็ล้านกว่าบาทนะครับ ในความคิดเห็นของผมนั้น ทั้ง3 ส่วนนี้
เป็นการจัดอบรมและศึกษาดูงานทั้งหมด แต่ถ้าเรามาคิดในอีกมุมหนึ่งว่า เราได้ศึกษาแล้วมาหลายปี 
7-8 ปี  ที่เขาได้เตรียมความพร้อม  เราทําอะไรที่ไม่ใช่การศึกษา  แต่ว่าเด็กนักเรียนของเราใน 
6 โรงเรียนนี้ จะทําอะไรที่เป็นการโชว์ศักยภาพว่าเรามีความพร้อมแล้วในเรื่องของอาเซียน ถ้าท่าน
สังเกตนะครับ เมื่อเราขับรถผ่านในเขตเมืองของเรานี้ ความตื่นตัวในเรื่องของอาเซียนนั้นผมคิดว่ายังไม่
เห็นเป็นรูปธรรม อย่างเช่นจังหวัดเชียงราย ผมเห็นธงปลิวไสวไปทั่วทุกเขตอําเภอเมืองเลย เป็นระยะทาง
หลายกิโลเมตรในเส้นทางของตัวเมือง แล้วถามว่าการวัดคุณภาพของเด็กที่จะเรียนรู้เรื่องอาเซียนนั้น 
ผมคิดว่าก็น่าจะเห็นและชินตา และเรียนรู้ได้มากกว่าเด็กนักเรียนของเรา ในส่วนของเราก็เห็นมีแต่หน้า
โรงเรียนนะครับที่ตั้งธงไว้ 10 ประเทศ บวกกับธงอาเซียนอีก 1 ก็เป็น 11 ธง แต่ผมว่าเราควรจะต้อง
เห็นชัดว่าประเทศไหนที่ควรจะคู่อยู่กับประเทศไทย หรือเทศบาลฯ ของเราที่อยากจะให้ไปเรียนรู้ หรือไป
ผูกมัดหรือไปจับมือกันว่า เด็กเทศบาลฯ หรือกับเด็กเวียดนามที่จะมีความสัมพันธ์ในเรื่องการศึกษากัน 
ผมว่าตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญมากนะครับ เราคงไม่มีเวลาแล้วที่จะต้องไปพิจารณาถึงปีต่อๆ ไป เพราะว่าปี 
2558 นี้ก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการ ซึ่งกระบวนการที่จะกระทบอีกหลายๆ ด้าน และที่เรามองอยู่เพียง
แค่เรื่องของ AEC ที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจแค่นั้นเองนะครับ แต่ในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมใน
อาเซียน เราก็ยังมองข้ามไปนะครับ จากที่ได้พิจารณาดูในงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องของเรื่องอื่นๆ 
แล้ว ที่เราได้คุยกันเมื่อปีที่แล้วหรือก่อนหน้านี้ก็ดี เราก็ยังไม่เห็นมีมาตรการสําคัญที่เราจะรองรับการ
เปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้ และแม้กระทั่งเรื่องของสาธารณสุขเราก็ยังไม่เห็นชัดเจนว่าเราจะ
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เตรียมพร้อมกับการรับอาเซียนในด้านนี้อย่างไร ยังมีในด้านการปกครอง ด้านการจัดระเบียบสังคม ซึ่ง
ขณะนี้ทางภาคส่วนกลางก็มีการตื่นตัว มีการจดทะเบียนแรงงานต่างชาติของลําปางไปแล้วเมื่อ 2 เดือน
ที่ผ่านมานะครับ มีการตรวจโรค มีอะไรทั้งหลายที่โรงพยาบาล และขึ้นทะเบียนเรียบร้อย  ในส่วนของ
เรื่องอื่นๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรมก็ยังไม่มีชัดเจน ในเรื่องปัญหายาเสพติด ในงบประมาณที่เราจะต้อง
ใช้หรือรองรับในเรื่องนี้ ซึ่งเราก็เป็นที่รับทราบอยู่แล้วว่าในการเปิดอาเซียนนี้อยู่แล้วเราจะได้ประโยชน์
อะไรหรือเสียประโยชน์อะไรบ้าง  เราจะต้องเตรียมการอย่างไร  ผมคิดว่าในส่วนตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญ  
ผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าสักวันหนึ่งที่อาเซียนเปิดแล้วอาจจะมีคนขายโรตีมากขึ้นในเขตเทศบาลฯ เรา 
หรืออาจจะมีคนขายถั่วมากขึ้น เดินขายอยู่ทั่วเมืองลําปาง  หรืออาจจะมีขายผ้า  เครื่องรางของขลัง 
รวมไปถึงหลอกลวงชุมชน หรืออาจจะมีคนที่ใช้เล่ห์กลต่างๆ มาดูดวงให้ ผมคิดว่าตรงนี้ยังไม่เกิด  แต่ว่า
มีส่วนน้อยที่เกิดในขณะนี้แล้ว และในภายภาคหน้าเมื่อเกิดอิสระในการเดินทางระหว่างประเทศอาเซียน
มากขึ้น เราอาจจะไม่เห็นนะครับ แต่ผมก็ได้สัมผัส ได้คลุกคลีอยู่กับสิ่งเหล่านี้ วันๆ หนึ่งท่านทราบ
หรือไม่ว่ามีรถตู้ รถบัส ที่บรรทุกแรงงานต่างด้าวผ่านลําปางเราวันหนึ่งหลายร้อยคนนะครับ ถ้าเขาจอด
แวะปั้มสักปั้มหนึ่ง จอดแวะซื้ออาหารสักที่หนึ่งก็เป็นผลกระทบกับเราแบบทางอ้อมแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัว 
ผมจึงคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญ ถ้ามีการพิจารณางบประมาณแล้ว มีงบประมาณในส่วนคงเหลือ คิดว่า
เป็นส่วนสําคัญที่เราจะต้องเตรียมการไว้สําหรับสิ้นปีงบประมาณข้างหน้าที่เราจะต้องใช้งานอย่างนี้  ผม
คิดว่าข้อเสนอแนะตรงนี้ และข้อสังเกตตรงนี้ ขอฝากท่านประธานฯ ผ่านไปยังผู้บริหารเพื่อที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารบ้านเมืองในเขตเทศบาลฯ ของเรา ขอบคุณครับท่านประธานฯ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในเรื่องของร่างเทศบัญญัติฯ ผมจะขอ
อภิปรายในเรื่อง 

1)แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุเทศบาลนคร
ลําปาง (หน้าที่ 2.7/81) ซึ่งในร่างเทศบัญญัติฯ นี้ ตั้งไว้สองแสนบาท แต่เทศบัญญัติฯ ปี 2557 ที่
ผ่านมาตั้งไว้หนึ่งแสนบาท ก็ไม่ทราบว่าเหตุไฉนจึงได้ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งเท่าตัวคือหนึ่งแสน
บาท และผมก็มาดูในรายละเอียดของค่าใช้จ่ายนี้ในเทศบัญญัติฯ ปี 2557 ก็มีเหมือนกันทุกอย่างเลย 
อยากจะทราบนะครับ ขอฝากผ่านท่านประธานฯ ไปยังฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงให้สภาได้ทราบด้วยนะครับ   

2)คา่ใช้จา่ยในการจัดธรรมะนา่รู้สําหรับผู้สูงอายุและครอบครัว(หน้าที่ 2.7/81)ในปี 2558 นี้ 
ตั้งไว้สี่แสนบาท แต่ในปี 2557 ตั้งไว้แค่สองแสนห้าหมื่นบาท  และในแผนสามปีก็ตั้งไว้อยู่ที่สองแสน
ห้าหมื่นบาท แต่ไม่รู้เหตุไฉนปีนี้ได้ตั้งเพิ่มขึ้นเป็นสี่แสนบาท ในส่วนของรายละเอียดของค่าใช้จ่ายก็
เหมือนกันหมดเช่นเดียวกัน แต่ก็มีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยว่า ในปี 2557 บอกว่า “จัดกิจกรรมธรรมะน่ารู้
และธรรมะสัญจร” แต่ในปี 2558 ได้ปรับปรุงนิดหน่อยนะครับ เป็น “จัดกิจกรรมธรรมะน่ารู้ การจัด
เสวนาธรรมะกับชีวิต” ไม่มีคําว่า “ธรรมะสัญจร” แต่ขอตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วหนึ่งแสน
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ห้าหมื่นบาท   ก็อยากจะได้รับทราบถึงรายละเอียดการใช้จ่ายที่ในปีนี้ได้เสนอตั้งงบประมาณไว้ทั้ง  
2 รายการ คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุเทศบาลนครลําปาง(หน้าที่ 2.7/81) 
เพิ่มขึ้นหนึ่งแสนบาท และค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะน่ารู้สําหรับผู้สูงอายุและครอบครัว(หน้าที่ 2.7/81) 
เพิ่มขึ้นหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ก็อยากฝากท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงให้สภาได้รับทราบ
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับท่านประธานฯ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่

เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ขออนุญาตตอบคําถามในนามของนายกฯ นะครับ ตามที่สมาชิกสภา ได้อภิปรายถึง
งบประมาณของผู้สูงอายุทั้ง 2 รายการเมื่อสักครู่นี้  ผมขอเรียนช้ีแจงว่า ในปี 2558 นี้ ทางผู้บริหาร
เทศบาลฯ จัดให้เป็นปีแห่งผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ เราเห็นความสําคัญของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ 
ทุกท่าน เมื่อปีที่แล้วเราจัดโครงการแล้วประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีทั้ง 2 รายการ ซึ่งมีผู้สูงอายุให้
ความสนใจในการร่วมกิจกรรมกับเทศบาลฯ เป็นจํานวนมาก จากการวัดผลมีความพึงพอใจมากกว่า 
90% ของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับ และในปี 2558 ที่จะถึงนี้ เราได้ขยายโครงการโดยเพิ่มจํานวน
ผู้สูงอายุที่เราจะเชื้อเชิญให้เข้ามาร่วมโครงการเป็นเท่าตัวนะครับ หมายความว่าในปี 2557 เราตั้งไว้
หนึ่งแสนบาท เราได้ผู้สูงอายุเข้าร่วมรายการอยู่จํานวนหนึ่ง แต่ในปี 2558 นี้ เราจะขยายผู้ที่จะมาเข้า
ร่วมโครงการกับเรามากยิ่งขึ้น เพื่อให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ และในรายการที่ 2 ก็
เช่นเดียวกันครับ  ในโครงการจัดกิจกรรมธรรมะน่ารู้  การจัดเสวนาธรรมะ  จากเดิมในปี 2557 เรา
ตั้งไว้สองแสนห้าหมื่นบาท และในปี 2558 เราขอตั้งไว้สี่แสนบาท ซึ่งจํานวนเงินสี่แสนบาทนี้ไม่มากเลย
สําหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ยังไม่ถึงหนึ่งล้านบาทเลยถ้าเทียบกับรายการอื่นๆ ที่เราให้กับประชาชน
ของเรา แต่ว่าอยูใ่นช่วงอายุที่แตกต่างกัน ผมจึงมีความเห็นว่าน้อยมาก จริงๆ แล้วในรายการค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับผู้สูงอายุนี้ ปีหนึ่งๆ น่าจะตั้งงบประมาณไว้มากกว่านี้  น่าจะประมาณซักห้าล้านบาทด้วยซ้ําไป 
แต่ว่าเราก็มียอดเม็ดเงินอยู่เท่านี้เอง จึงขออนุญาตต่อสภาฯ ได้ตั้งเป็น 2 รายการไว้ว่า ขอขยาย
โครงการรดน้ําดําหัวฯ จากหนึ่งแสนบาทเป็นสองแสนบาทเพิ่มขึ้นเพียงหนึ่งแสนบาท และโครงการ
ธรรมะน่ารู้และธรรมะเสวนาธรรมะฯ  จากสองแสนห้าหมื่นบาทขอเพิ่มเป็นสี่แสนบาทเพิ่มขึ้นเพียง
หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท โครงการดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนผู้สูงอายุที่ท่านได้บําเพ็ญประโยชน์
ให้กับบ้านเมืองของเรา กับท้องถิ่นของเรามาตลอดอายุขัยของท่าน ถึงเวลาที่เราต้องตอบแทนคุณงาม
ความดีเหล่านั้นครับ  ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่ เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในเรื่องของร่าง 
เทศบัญญัติฯ ก็ต้องขอขอบคุณที่ได้คลอดออกมาแล้ว ถึงจะช้าไปหน่อยนะครับ แต่ทางฝ่ายบริหารเขา
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บอกว่าขอทําการแก้ไขให้สมบูรณ์แบบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมาดูแล้วก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่หลายๆ เรื่อง คือ 
ในการตั้งงบประมาณ เมื่อผมดูแล้วว่ากิจกรรมกับงบประมาณนั้นอาจจะไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่นะครับ  
ผมจะขอพูดถึงในการด้านแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับ ซึ่งทางกองสวัสดิการสังคม
เท่าที่ผมได้รวบรวมรายการค่าใช้จ่ายเมื่อสักครู่แล้ว มีงบประมาณถึงหนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านบาท ใน
หลายๆ เรื่องที่ได้รวมๆ กันนี้ที่ตั้งไว้นั้น จะเป็นเรื่องย่อยยิบรวมกัน แต่เมื่อเอาตัวเลขมารวมกันแล้วก็
ประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านบาทนะครับ ตํ่ากว่าสํานักการศึกษาไปหน่อย แล้วผมก็มาดูใน
รายละเอียดแต่ละเรื่องส่วนมากจะเป็นการศึกษาดูงานนะครับ แทบจะทุกเรื่องเลยครับท่านประธานฯ 
ผมก็มีอยู่ 6-7 เรื่องที่ผมจะอภิปรายนะครับ เพราะว่าผมเองก็เคยเป็นประธานชุมชนมาก่อน เรื่อง
กิจกรรมในชุมชนก็พอจะทราบ พอจะรู้บ้าง กิจกรรมที่มันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ แต่ผมก็อาสาว่า
จะคุยถึงเรื่องชุมชนนะครับ ขอให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้เปิดดูในร่างเทศบัญญัติฯ ดังนี้ 

1) หน้าที่ 2.7/111 ในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานธนาคารความดี ผมเห็นด้วยเลยครับ 
เพราะว่ายุคสมัยนี้หายาก คนที่จะทําความดีนั้น ทําความดีทําได้หลายหลาก หลายอย่าง บางคนอาจจะ
อยากทําความดี แต่ก็ไม่รู้ว่ามีบาปแอบแฝงอยู่ในตัวก็ดี ในปีที่แล้วคือ ปี 2557 ตั้งไว้หนึ่งแสนบาท แต่
ในปี 2558 ตั้งไว้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท เพิ่มขึ้นอีกห้าหมื่นบาทนะครับ ใจจริงผมอยากจะให้เพิ่ม
มากกว่านี้ เพราะว่าปีที่แล้วหนึ่งแสนบาทมีเพื่อนสมาชิกฯ ท่านใดรู้เรื่องนี้บ้างไหมครับเรื่องธนาคาร
ความดี ตัวผมเองเคยเห็นอยู่ 2 กิจกรรม กิจกรรมที่พบประชาชนวัดพระแก้ว และกิจกรรมที่ข่วงนคร
เราเองนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการ เพราะว่าเป็นโครงการใหม่เพิ่งจะ
เริ่มทํากันปีแรกคือ ปี 2557 งบประมาณจํานวนหนึ่งแสนบาท มาดูในรายละเอียดนะครับเพื่อน
สมาชิกฯ ครับ  จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีเสวนาทางการทําความดี  จัดมหกรรมทําความดี  
จัดประชุมและอบรมหลักการทําความดี  การศึกษาดูงาน  เรื่องแรกก็มาแล้วนะครับการศึกษาดูงาน  
ค่าเจ้าหน้าที่ที่จัดป้ายหรือสถานที่ทํานองนั้นหนึ่งแสนบาท ปีนี้ตั้งไว้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ที่ผมว่าน้อยไป
เพราะว่าอะไรครับท่านประธานฯ ก็เพราะว่าผมอยากจะให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากๆ เกี่ยวกับการ
รณรงค์ให้คนทําความดี หรือไม่ก็จัดฝึกอบรมเลยนะครับ หรือจะมีวิธีการแนะแนวประชาชนหรือชุมชน
ต่างๆ ที่รู้ว่ามีที่ไหนทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง อะไรประมาณนี้ บอกวิธีการที่จะร้องเรียนให้แก้ไข
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ก็อยากให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นด้วย ท่านประธานฯ ครับการทําความดีฟังดูง่ายนะครับ 
แต่การปฏิบัตินั้นผมคิดว่า 100 คน ที่จะมีการทําความดีนั้นคงไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับ บางคนต่อหน้าทํา
ความดีตลอด แต่ภูมิหลังหรือเบื้องหลังถ้าจะนับก็คงนับไม่ถ้วนนะครับ แม้กระทั่งตัวผมเองก็ไม่กล้ารับ
ว่าผมเป็นคนดี ทั้งที่ตลอดชีวิตแม้แต่บาทเดียว  สลึงเดียวผมก็ไม่เคยคดโกงใครเลยนะครับ 53 ปี  ที่
เกิดมา ที่ผมรู้ตัวว่าผมไม่เคยโกงใคร แต่บางคนก็อาจจะมี จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่ก็
ถือว่าบาปแล้วนะครับ ผมก็ขอพูดตรงนี้เลยนะครับเรื่องความดีนี้ผมส่งเสริม แต่คนที่ทําไม่ดี ทําช่ัวผมขอ
สาปแช่งเลยครับ คนเนรคุณคนหรืออะไรก็ไม่ใช่คนดีนะครับ ผมก็ดูข่าวทีวีบ่อยๆ ที่ว่าลูกฆ่าแม่ 
ผลตอบแทนก็คือโดนประหารชีวิตแบบนั้นนะครับ ผมก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นสําหรับคนที่ทําความ
เลวร้ายอะไรไว้นั้น ผมจะจําสุภาษิตโบราณไว้นะครับว่า “ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน” คนที่
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ทําความเลวร้ายอะไรไว้ก็ต้องมีสักวันหนึ่งก็จะได้ผลกระทบตรงนั้นนะครับ แต่ผมก็ขอชื่นชมครับในเรื่อง
ธนาคารความดี จากที่ตั้งไว้หนึ่งแสนบาทเป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ขอย้ําอีกทีนะครับท่านประธานฯ 
รณรงค์หน่อย มีข่าวสาร มีแผ่นประชาสัมพันธ์ แผ่นพับแจกให้ทั่วถึงชาวบ้านในการทําความดี และผมก็
ดูในรายละเอียดแล้วนะครับ จะมีสมุดบันทึกทําความดีอะไรนั้น ตรงนั้นผมก็เห็นดีด้วย แต่ว่าสมุดบันทึก
ตัวนั้นมันจะเป็นจริง 100% หรือเปล่าครับ บางคนทําบุญเป็นหนึ่งหมื่นหรือสองหมื่นบาทแล้วไปบอกว่า
ทําความดีเอาเงินไปบริจาควัด แต่เราไม่รู้ว่าเงินตรงนั้นเขาเอามาจากไหนนะครับ นี่ถือว่าเป็นความดีไหม
ครับเพื่อนสมาชิกฯ เงินจํานวนหนึ่งแสนหรือสองแสนบาทไปโกงกินเขามาแล้วเอามาทําบุญแบบนี้ไม่ใช่
ความดีนะครับ นี่ได้ความดีเฉพาะหน้าเท่านั้นนะครับ ขอฝากให้ประชาสัมพันธ์ให้เยอะๆ หรือการ
รณรงค์ให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องวิธีการร้องทุกข์ พบเห็นคนที่ทุจริต โกงบ้านเมืองอย่างไรก็มา
ร้องเรียนได้อะไรประมาณนั้น สังคมของเราจะได้ดีขึ้นนะครับ 

2) หน้าที่ 2.7/111 ในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ในเขตเทศบาลนครลําปาง เมื่อปี 2557 ตั้งไว้หนึ่งแสนบาท ในปี 2558 ตั้งไว้ห้าหมื่นบาท 
ความจริงที่ผมได้สัมผัสมาแล้วเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลฯ ของเรา มีสวัสดิการ
กองทุนนี้ไม่ถึงครึ่ง แต่เหตุไฉนมาตั้งลดลงไปอีกห้าหมื่นบาท ผมคิดว่าเทศบาลฯ น่าจะส่งเสริมเรื่องนี้  
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะเข้าไม่ถึงชุมชนหรือว่าบางชุมชนอาจจะขาดศักยภาพ ในส่วนของรายละเอียดผมก็
ไปเห็นอีกแล้วครับ การเดินทางไปศึกษาดูงาน ซึ่งเน้นมากเลยครับ ส่วนมากค่าใช้จ่ายก็เป็นที่พัก 
ค่าอาหาร ผมขอความกรุณาฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้บ้างไหม จาก
การศึกษาดูงานต่างจังหวัดต่างอําเภอ ความจริงในเขตเทศบาลฯ เรา กองสวัสดิการชุมชนที่เป็น
ผลสําเร็จก็มีอยู่หลากหลายที่เป็นรูปธรรม ในเขตเทศบาลฯ เราก็รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็มีอยู่นะครับ 
เช่น ที่ชุมชนนาก่วมใต้ ซึ่งมีทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ก็มาศึกษาดูงานตลอดนะครับ ถ้าของเราจะตัด
งบประมาณที่ไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด แล้วให้มาดูที่นี่ก็จะเป็นประโยชน์งบประมาณของเรา  กอง
สวัสดิการบางคนที่มองเห็นภาพแล้วจะเอาตัวรอดไดไ้หมที่ออมวันละบาท คือสวัสดิการชุมชนนี้จะต้องมี
เงินสมทบเข้ามาในกลุ่มนี้คนละสามสิบบาทต่อเดือน ก็คือวันละหนึ่งบาท ปีหนึ่งก็สามร้อยหกสิบห้าบาท 
มองดูแล้วก็นิดเดียวเอง แต่ถ้าเรารวมกันเป็นก้อนแล้ว สมาชิกห้าร้อยหรือหกร้อยคน ปีหนึ่งๆ ก็จะได้เงิน
หลายบาทนะครับ อย่างเช่นกรณีของชุมชนหัวเวียง กับชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง มีกองสวัสดิการชุมชน
ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมที่ไปช่วยช้ีแนะและ
สนับสนุนส่งเสริม เมื่อปีที่แล้วที่ตั้งงบประมาณไว้หนึ่งแสนบาท และในเรื่องนี้ผมก็อยากจะให้เทศบาลฯ 
ส่งเสริมให้ถึงที่สุด เพราะว่าที่ผมไปศึกษาและทราบมาว่าในเขตเทศบาลฯ เรามีแค่สิบกว่ากองทุน ใน
บางกองทุนที่เป็นชุมชนใหญ่ก็สามารถประคับประคองตัวเองได้ บางชุมชนที่มีสมาชิกน้อยจํานวนร้อย
หรือสองร้อยกว่าคนก็ต้องไปพึ่งพากองทุนที่ใหญ่ๆ แล้วในรายละเอียดที่ผมเห็นนะครับ ทางเทศบาลฯ 
เราจะมีระเบียบการที่จะเอาเงินตรงนี้ไปสนับสนุนไดไ้หม แต่ทางส่วนกลางนั้นเขามีงบประมาณสนับสนุน
รายละหนึ่งบาทเหมือนกัน ชาวบ้านเก็บออมได้สามร้อยหกสิบห้าบาทต่อปี เขาก็สนับสนุนสามร้อยหก
สิบห้าบาทต่อปีต่อรายเหมือนกัน ผมก็ขอฝากฝ่ายบริหารด้วยนะครับ ถ้าได้ไปศึกษาระเบียบหรือ
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กฎหมายอะไรที่เราจะสามารถสนับสนุนหรือส่งเสริมสวัสดิการชุมชนตรงนี้ได้ น่าสนับสนุนนะครับ 
อย่างเช่นกองทุนของชุมชนบ้านดงม่อนกระทิงมีสมาชิกทั้งหมด 612 คน แต่ ณ วันนี้เหลืออยู่ 580 คน 
ที่สมาชิกลดลงไปไม่ใช่อะไรนะครับ ไม่ใช่ว่าลาออกหรืออะไร แต่เพราะเป็นการเสียชีวิตนะครับ ผมยัง
ขัดแย้งกับท่านรองฯ  เมื่อสักครู่นี้ว่าผู้สูงอายุมีมากขึ้น  แต่สมาชิกของผมลดลงไปก็เพราะมีผู้สูงอายุ
นี่แหละครับ แต่งบประมาณที่ตั้งขึ้นมาผมก็ยังติดใจอยู่ พูดถึงสวัสดิการตรงนี้ผมขอก็ฝากฝ่ายบริหาร
ด้วยว่าถ้ามีงบประมาณ หรือมีกฎหมายที่รองรับ ถ้าจะรองบประมาณจากส่วนกลางนั้นมันยากมากนะ
ครับ ต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน ตั้งเครือข่ายขึ้นมา ตั้งกองทุนใหญ่ๆ เพื่อของบประมาณทีเดียว
ครั้งเดียว สวัสดิการก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ เกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่ ณ วันนี้เป็นกองทุนที่ค่อนข้าง
เจริญเร็ว  ก็มีทั้งทุนการศึกษาหรือมีทุนอะไรอื่นๆ  จากที่ออมวันละบาทถ้าเสียชีวิตได้หนึ่งหมื่นบาท  ถ้า
เป็นสมาชิก 5 ปี เงินสะสมมีแค่พันกว่าบาท แต่ได้สวัสดิการหนึ่งหมื่นบาท เข้าโรงพยาบาลก็จะเบิกได้
หนึ่งพันบาทต่อครั้งต่อปีนะครับ ถ้าสมาชิกมีครอบครัวแล้วเกิดมีบุตรก็จะได้สวัสดิการอีกสองพันห้าร้อย
บาท ฉะนั้นนี่จึงเป็นโครงการที่ดีมากๆ นะครับ ผมจึงอยากจะให้เทศบาลฯ ของเราทําตรงนี้ให้มากๆ 
อย่างของชุมชนบ้านดงม่อนกระทิงที่ผมรู้รายละเอียดดีก็เพราะว่าผมเป็นคณะกรรมการกับเขาด้วย อยู่
ในฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับ แต่ ณ วันนี้มีสมาชิกอยู่ 580 คน มีกองทุนอยู่ประมาณห้าแสนกว่าบาท 
ในส่วนรายละเอียดความจริงผมก็อยากจะช้ีแจงเพิ่มเติมเหมือนกันว่าหาเงินเพิ่ม หรือหาสมาชิกทํา
อย่างไร วิเคราะห์ว่าทําไมถึงอยูไ่ด้  เมื่อเสียชีวิตก็จะได้เงินจํานวน 70% ของเงินที่มีอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
ครับ รายละเอียดมีเยอะ เสียชีวิต 70% เจ็บป่วย 25% ค่าบริหารจัดการ 10% เป็นต้น รู้สึกผมจะติด
มือมาด้วยนะครับ ถ้าใครจะมาเรียนรู้ก็เชิญได้นะครับ ผมจะให้ช้ีแจงทีเดียวเลยก็ได้นะครับ ผมมาร์คไว้
แล้วในเรื่องที่ผมจะอภิปราย 

3) หน้า 2.7/112 ในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนและกลุ่ม
อาชีพในเขตเทศบาลนครลําปาง ไม่รู้ว่าผมดูผิดพลาดไปหรือเปล่าว่าเมื่อปี 2557 ตั้งไว้เก้าแสนบาท 
แต่ปี 2558 ตั้งไว้สี่แสนห้าหมื่นบาท และได้ตั้งไว้อีกงบหนึ่งก็คือ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจําหน่าย
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (หน้าที่ 2.7/114) ผมเห็นดีด้วยมากๆ เลยครับ  ปีที่แล้วตั้งไว้เก้าแสนบาท ผมก็
ไม่ทราบว่าใช้หมดไปหรือยัง แต่มาปีนี้ตั้งไว้ 2 รายการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทํารายละเอียดช้ีแจงให้ถูกต้อง 
ผมก็คิดว่าถูกต้องแล้วนะครับ เพราะว่าเงินที่เราไปสนับสนุนให้เขามีอาชีพขึ้นมา เราก็ต้องช่วยเขา
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ตรงนั้นด้วย แต่ในวิธีการนั้นผมก็อยากจะเสนอแนะนิดหนึ่ง วิธีการที่จะช่วยให้
ชาวบ้านที่ผลิตสินค้าที่ทางเทศบาลฯ เราไปสนับสนุนและส่งเสริมให้มีอาชีพนี้ ช่วยไปจําหน่ายหรือไป
จัดตั้งเป็นกลุ่มคณะกรรมการเพื่อรับซื้อและหาวิธีการจําหน่ายเอง และ ณ วันนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะเข้าใจผิด
หรือเปล่าว่า วันนี้เอาไปฝากขาย แต่ในเมื่อฝากขายแล้วไม่มีเงินเข้ามาในกลุ่ม การตั้งกลุ่มเพื่อเข้ามา
เรียนรู้อาชีพนี้ จะต้องตั้งเป็นกลุ่มอย่างน้อย 20 คนขึ้นไป และเมื่อผลิตออกมาแล้วไม่ได้จําหน่ายก็ไม่มี
เงินเอามาบริหารจัดการกลุ่มตรงนี้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย เช่น ซื้อข้าว ซื้อน้ํา  ถ้ามีการบริหารจัดการแล้ว 
เมื่อผลิตออกมาแล้วทางเทศบาลฯ รับซื้อไปหาวิธีการจําหน่าย อย่างที่ผมเห็นตรงหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 
ผมเห็นดีด้วยครับ  แต่ขอท้วงติงเรื่องการประชาสัมพันธ์น้อยไปหน่อย ผมเชื่อได้เลยว่าชุมชน  43 ชุมชน
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นี้คงรู้ไม่หมดว่าเรามีศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตเองอยู่บริเวณนั้น หรือแม้กระทั่งสมาชิกสภาฯ 
บางท่านที่น่ังอยู่ตรงนี้ 24 คน ก็อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ํา เพราะขาดการประชาสัมพันธ์นะครับ ผมก็ขอให้
แก้ไขตรงนี้ด้วยนะครับ ผมมีตัวอย่างที่ทางเทศบาลฯ ของเราทําเป็นผลสําเร็จในการส่งเสริมอาชีพให้
กลุ่มดังกล่าวนี้ทํางาน คือผมไม่ได้จะส่งเสริมให้สมาชิกฯ ไปดื่มเบียร์หรือดื่มเหล้านะครับ ความจริงผม
อยากจะต่อต้านด้วยซ้ําไป กระป๋องเบียร์เหล่านี้ ทําลายสุขภาพเราหลายๆ เรื่อง แม้กระทั่งบุหรี่ เขา
เขียนไว้หมดครับ การดื่มเบียร์เสียสุขภาพทําให้ตับทํางานหนัก โดยเฉพาะการจะขยายพันธุ์ตรงนี้ก็ทําให้
เสื่อมด้วยนะครับในการดื่มเบียร์ แต่ที่ต้องเอาทําตรงนี้ก็เพราะว่าไม่อยากจะให้เกลื่อนบ้านเมือง และถ้า
จะให้ย่อยสลายเองนั้น เท่าที่ผมเคยศึกษาข้อมูลดูแล้วกว่าจะสลายได้ต้องใช้เวลา 25 ปีนะครับ แต่ว่า
เราสามารถเก็บมาทําให้เป็นประโยชน์ได้ ดังนั้นกลุ่มดังกล่าวนี้ที่ทางเทศบาลฯ ได้ให้การสนับสนุน ที่ผม
นํามาวันนี้ก็คือกระปุกออมสิน ต้นทุนอันละประมาณ 18 บาท ใช้เพียงกระป๋องเบียร์ 3 กระป๋อง ลวด 
กาว และมีกระดาษแข็งอยู่ข้างใน ผมก็จะมีโครงการที่จะทําผ้าป่ากระปุกออมสินให้กับชุมชน คือ เราจะ
แจกกระปุกออมสินทุกหลังคาเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้เอาไปใส่ออมไว้  พอถึงเวลาเทศกาลแห่ผ้าป่า 
เราก็นํามารวมกันที่ชุมชนแล้วก็แห่ขึ้นวัด มองดูแล้วก็จะเป็นรูปการแบบนี้คือ ถ้าเราแจกให้ชาวบ้านไป
แล้วออมไว้วันละหนึ่งบาท  ปีหนึ่งก็สามร้อยหกสิบห้าบาท  ถ้าห้าร้อยหลังคาเรือนล่ะครับ  ก็เกือบ
สองแสนบาทนะครับที่เอาไปบํารุงวัด หรือทางวัดอาจจะเห็นดีเห็นงามว่าอาจจะนําไปส่งเสริมการจัด
กิจกรรมในชุมชนของเรา อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณของเทศบาลฯ ด้วยที่เห็นความสําคัญในการทําอาชีพ
ตรงนี้ แต่ก็ขอท้วงติงในการบริหารจัดการและงบประมาณที่ผมได้แจ้งรายละเอียดไว้ ในการศึกษาดูงาน
ตรงนี้ ภาษาราชการ แต่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เอาไปเที่ยวกันน่ันแหละครับ ก็ขอให้ประวิงหน่อยนะครับ 

4) หน้า 2.7/112 เรื่อง คา่ใช้จา่ยการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เทศบาลนครลําปาง ปีที่แล้วตั้งไว้สามแสนบาท ปีนี้ลดเหลือสองแสนบาท ในเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ว่าบ้านเมือง
เราดีขึ้นหรือเปล่า เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด  เพราะว่างบประมาณปีที่แล้วตั้งไว้สามแสนบาท  ปีนี้ตั้งไว้
สองแสนบาท แต่เท่าที่ผมดูพฤติกรรมของแต่ละชุมชนแล้ว เรื่องยาเสพติดก็ยังมีอยู่นะครับ แต่เหตุไฉน
ถึงต้องลดงบประมาณตรงนี้ลงไป ถ้าเราตัดส่วนที่ไม่ค่อยมีประโยชน์อย่างอื่น แล้วมาทําให้เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับงานป้องกันยาเสพติด ซึ่งเป็นภัยพิบัติมากเลยนะครับ ในชุมชนที่ผมดูแลอยู่มีปัญหามากๆ เลย
นะครับ เวลาไม่มีเงินไปเสพก็ไปลักเงินของพ่อแม่ และเมื่อพ่อแม่ไม่มีให้ลักแล้ว ก็ต้องก่อคดี ไปปล้นจี้ 
รอดพ้นตรงนี้มาได้ก็ไม่มีเงิน ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบร้อยละยี่สิบ เป็นภัยมหันต์เลยนะครับเกี่ยวกับ
เรื่องยาเสพติด  แต่ผมก็ยังแปลกใจว่าทําไมถึงไปลดงบประมาณตรงนี้ลง  หรือว่างบของปีที่แล้วยังใช้
ไม่หมด แต่ถ้าจะให้ดีผมว่าน่าจะมาช้ีแจงในโครงการที่เราของบประมาณไว้ว่าใช้ไปเท่าไหร่ ดําเนินการ
อะไรไปบ้าง ทางสภาจะได้พิจารณาได้ถูกต้อง  และถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว เพราะว่างบประมาณเราก็หมด
ไปเมื่อเดือนที่แล้ว ก็น่าจะช้ีแจงได้ ไม่ต้องให้สมาชิกสภาฯ ได้ถามอะไร ถ้าเราว่ากันทางเอกสารก็น่าจะดี
นะครับ พูดถึงเรื่องยาเสพติดนี้ ความจริงในชุมชนในเขตเทศบาลฯ เราก็มีกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งดูแล
เกี่ยวกับเรื่องนี้  ผมก็อยากจะแสดงความคิดเห็นว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้เทศบาลฯ เราไปสนับสนุน
ตรงนี้ เพราะว่ากองทุนแม่ก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่แล้ว เราก็แค่ไปสนับสนุนจัดกิจกรรมในชุมชนปีละ



- ๒๐ - 

ครั้งหรือสองครั้งก็ได้ จัดหาผู้เสพ เชิญวิทยากรจากตํารวจมาช้ีแจงบอกเล่าเก้าสิบกันว่าโทษและพิษภัย
ยาเสพติดเป็นอย่างไร น่าจะจัดกิจรรมตรงนี้ให้มากๆ หน่อยนะครับ เพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่ผมไป
สัมผัสมา ก็เห็นส่วนมากจะเป็นเทศบาลฯ เราจัดกันเอง เช่น กิจกรรมป้องกันยาเสพติด และที่ผมได้
สังเกตดูกิจกรรมแต่ละครั้งก็จะมีพนักงานเราเกือบ 50% ผู้มาเที่ยวชมก็ไม่มากเท่าไหร่ ที่เขาไม่มาก็
อาจจะมีหลายประเด็น ผมจึงขอเชื่อมโยงไปถึงการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าอยากให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากๆ หน่อยนะครับ กองทุนแม่ของแผ่นดินที่เทศบาลฯ เคยเสนอชื่อให้ทางจังหวัด
แต่งตั้งนั้น ณ วันนี้โดดเดี่ยวเดียวดายนะครับ เงินมาแปดพันบาทก็ต้องหาวิธีต่อยอดเอง เทศบาลฯ เราก็
เพียงแต่เสนอชื่อไปเท่านั้นเอง กิจกรรมต่างๆ นี้  9 กองทุนในเขตเทศบาลฯ เราที่ผมดูแล้วที่มีกิจกรรม
ต่อเนื่องก็มีอยู่ 3 กองทุน คือ ชุมชนม่อนกระทิง ชุมชนหัวเวียง และชุมชนท่ามะโอ ในส่วนอื่นผมก็ไม่เห็น
จะมีกิจกรรมกัน ก็อาจจะประสบปัญหาในหลายๆ สาเหตุ บางชุมชนอาจจะไม่พร้อมตรงนี้ หรืออาจจะ
ขาดการแนะแนว ผมก็ขอฝากฝ่ายบริหารที่ตั้งงบประมาณไว้สองแสนบาทนี้ ไปช่วยกระตุ้นหน่อย หรือ
ว่าพาไปดูว่าชุมชนไหนที่เขาพอจะทําได้ เพราะเป็นโครงการที่ดีมากนะครับ เพราะว่าชาวบ้านจะได้รู้ถึง
พิษภัยของยาเสพติด พูดถึงเรื่องกองทุนผมก็เป็นประธานของชุมชนบ้านดงม่อนกระทิงในสมัยที่ผมยัง
เป็นประธานชุมชน แต่ ณ วันนี้ประธานชุมชนคนปัจจุบันที่รับช่วงต่อก็ยังดําเนินการกันอยู่ และทาง
อําเภอก็ได้ติดตามเป็นงานของพัฒนาชุมชน เงินที่เอาไปแปดพันบาทนั้นนําไปต่อยอดอย่างไร ทําอย่างไร
ที่จะทํากิจกรรมขึ้นมา เป็นเงินพระราชทานนะครับ  เอาไปทําอะไรตรงไหนหมดแล้วก็ไม่รู้  บางชุมชนก็
ไม่มีการช้ีแจงเลย แต่ผมเห็นว่าเมื่อปีที่แล้วกองสวัสดิการฯ เราได้ก่อตั้งกองทุนต้นกล้าอะไรที่ให้กองทุน
ละหนึ่งพันบาทให้ไปต่อยอด แต่ ณ วันนี้ผมก็ยังไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นมาเลย เงียบไปเลยนะครับ ประธาน
ชุมชนก็เปลี่ยนไป 2 สมัยแล้วก็ยังไม่เกิดตรงนี้ ก็ขอให้เทศบาลฯ ติดตามตรงนี้ด้วยนะครับ 

5) หน้า 2-7/113 ในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการชุมชนที่หมดวาระ และการ
จัดตั้งชุมชนใหม ่ตั้งไว้สองหมื่นบาท ตอนแรกที่ผมเจอตรงนี้ว่ากรรมการที่หมดวาระ ก็เราเพิ่งเลือกตั้งไป
เมื่อ 2 ปี แต่มีวาระดํารงตําแหน่ง 4 ปีนะครับ  เราเลือกตั้งพร้อมกันหมดนะครับ จะลดหลั่นกันก็
ไม่กี่เดือนนะครับ ที่ตั้งไว้สองหมื่นบาทเพื่อคณะกรรมการบางชุมชนจะลาออกหรือเปล่า ที่เขาลาออกก็
อาจจะมีหลายสาเหตุนะครับท่านประธานฯ อาจจะเบื่อหน่ายเพราะไม่มีค่าตอบแทนนะครับ เรื่องที่หวัง
ว่าจะได้กลับไม่ได้ เรื่องที่เขาเคยว่าจะให้ก็ไม่ให้ ผมคิดว่าเขากลัวตรงนี้ และก็คิดว่าที่ตั้งไว้สองหมื่นนี้
เกรงว่าจะไม่พอนะครับ ถ้าหากว่าประธานชุมชนทั้ง 43 ชุมชนพร้อมใจกันออกหมด ผมว่าจะยุ่งนะครับ 
เพราะว่าโครงการที่ฝ่ายบริหารบอกว่าจะมีที่ทําการของแต่ละชุมชน แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ เงินอุดหนุนชุมชน
ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จํานวนเงินแสน สองแสน และสามแสน ก็ไม่ได้นะครับ กิจกรรมผู้สูงอายุเดือน
ละสามพันบาทในงบประมาณนี้ก็ยังไม่มีที่จะต้องสนับสนุน น่าเป็นห่วงนะครับ เงินสองหมื่นบาทจะไป
เลือกตั้งประธานชุมชนทั้ง 43 ชุมชนนี้ไม่พอนะครับ ถ้าเกิดเขาพร้อมใจกันลาออก ผมว่าน่าเป็นห่วงนะ
ครับท่านประธานฯ สงสัยว่าต้องมีคําปลอบโยนหรือให้กําลังใจประธานชุมชนทั้ง 43 ชุมชน ในเรื่องที่
ท่านหวังอยากจะทําให้เกิดต่อชุมชนนั้น ผมดูแล้วมันก็ยังไม่เกิดนะครับ และก็ไม่เห็นว่าจะมีเงินส่วนไหนที่
จะไปอุดหนุนตรงนี้ได้  แต่ว่าท่านก็บอกว่าท่านจะทําให้ได้ภายในเดือนตุลาคม นี่ก็สองตุลาคมแล้ว ทั้งปี 



- ๒๑ - 

2556 และปี 2557 อันนี้ก็ต้องไปติดตามกันเอง ผมดูแล้วว่าทางคณะกรรมการชุมชนหรือประธาน
ชุมชนก็มาร่วมฟังการประชุมสภาฯ แห่งนี้ด้วยนะครับ ท่านก็ต้องไปติดตามเอาเองนะครับ เพราะการ
บริหารงานในชุมชนก็ต้องมีค่าใช้จ่าย เช่น การประชุมของคณะกรรมการ เป็นต้น และที่ท่านอาสาสมัคร
เข้ามาแล้วได้รับเลือกตั้ง และท่านก็หวังในเงินตรงนั้นที่ท่านผู้บริหารจะให้เงินสนับสนุนชุมชนละหนึ่งแสน 
สองแสน เพื่อที่จะนํามาบริหาร แต่ผมดูแล้วในงบประมาณฯ ปี 2558 ก็ไม่มีเงินตรงส่วนไหนที่จะ
สนับสนุนนะครับ แต่จะมีวิธีการอย่างไรก็แล้วแต่ที่ท่านจะทวงถามหรืออะไรกันเองนะครับ 

6) หน้า 2-7/114 ในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสํานึกและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในชุมชน ตั้งไว้สามแสนบาท เมื่อการประชุมฯ คราวที่แล้ว ผมก็เคยสอบถามไปทางฝ่ายบริหาร
ในเรื่องดังกล่าวนี้ มันสําคัญนะครับ เพราะว่าคนเราทุกวันนี้หายใจด้วยก๊าซออกซิเจน ก็มีต้นไม้เข้ามา
ช่วยค้ําจุนชีวิตของเรา ซึ่งต้นไม้จะคายก๊าซออกซิเจนให้คนเราได้นะครับ และเทศบาลเราก็ไปตัด ซึ่งด้วย
เหตุผลกลใดเราก็ไม่รู้นะครับ นี่ก็ตั้งไว้สามแสนบาท ผมก็อยากจะให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้คนได้รู้จัก
ว่าต้นไม้มีประโยชน์อย่างไร ทุกวันนี้กระดาษที่เราเขียนอยู่ก็มาจากต้นไม้ทั้งนั้นแหละครับ ในส่วนของ
เรื่องการไปศึกษาดูงาน เดินทางไปนู่นไปนี่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือรายละเอียดตรงนั้นขอหยุดซักหน่อย
ได้ไหมครับ เพราะว่าถ้าชาวบ้านพูดขึ้นมานะครับเขาไม่ได้บอกว่าเราไปศึกษาดูงานเขาจะบอกว่า “เอา
อีกแล้ว ไปเที่ยวอีกแล้ว” นะครับ เรื่องการไปเที่ยวนี้มันก็มีทั้งสองอย่างนะครับ ทั้งที่มีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ ก็ขอฝากทางฝ่ายบริหารช่วยไปดูให้ในสิ่งที่มีประโยชน์หน่อยนะครับ อย่างเช่นเวลาไปศึกษาดู
งานจริงๆ ไปไม่กี่ช่ัวโมงหรอกครับ ไป 2 วันแตไ่ปดูงานแค่ 3 ช่ัวโมง ที่เหลืออีก 20 กว่าช่ัวโมงนั้นไปเที่ยว
นะครับ  

7) หน้าที่ 2.7/115 ในเรื่องคา่ใช้จา่ยในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน และแกนนํา
องค์กรภาคประชาชน  ตั้งไว้หนึ่งล้านบาท เมื่อปีที่แล้วไม่มีงบประมาณตรงนี้นะครับ รายละเอียด
เหมือนเดิมครับท่านประธานฯ การศึกษาดูงาน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเก็บข้อมูล หนึ่งล้านบาทนี้ผมคิดว่า
คงจะไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาดูงานอย่างเดียว อาจจะมีการประชุมประจําเดือนหรืออะไร เพราะว่า ณ 
วันนี้เทศบาลฯ เราก็มีการประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการชุมชน ผมว่าดีมากนะครับ แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นผมก็ขอให้นึกถึงประโยชน์ของคณะกรรมการจะได้รับนะครับ รายละเอียดที่ไปศึกษาดูงานนั้นดี  
ถ้าไปแล้วได้ประโยชน์จริงๆ จะไดไ้ปเห็นบ้านเมืองที่เขาไม่มีการโกงกิน ฉ้อราษฎร์บังหลวง ตั้งหน้าตั้งตา
พัฒนาองค์กรของเขาเองประมาณนั้นนะครับ จะได้หูตากว้างไกล ผมเองอยู่ในจุดนี้บางครั้งก็ได้รับ
เรื่องราวหลายๆ เรื่อง ว่าบางองค์กรมีการทุจริตบ้าง ผลงานที่ออกมาก็ไม่ได้เป็นไปตามสเป็ค หรือรู้จัก
มักคุ้นกับผู้รับเหมาก่อสร้าง มีการแบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ ผมว่าดีนะครับที่จะให้ประธานชุมชนไป
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ แต่ว่าเงินหนึ่งล้านบาทนี้มันเยอะไปหรือเปล่าครับท่านประธานฯ  เมื่อปี
ที่แล้วของ อสม.ตั้งไว้หนึ่งล้านสามแสนบาท ก็ไปศึกษาดูงานเหมือนกัน ซึ่งทางคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ก็ได้ขอคําช้ีแจงในรายละเอียดมา เบ็ดเสร็จแล้วทางคณะกรรมการฯ ก็ขอลดนะครับ ไม่ใช่ตัดนะครับ  
ถ้าตัดก็คือทั้งหมดเลย แต่นี่แค่ขอลดจากหนึ่งล้านสามแสนบาท เหลือเพียงแปดแสนบาท ซึ่งผมก็ไม่ทราบ
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ว่าเงินแปดแสนบาทนี้ใช้หมดหรือเปล่านะครับ ผมอยากจะขอให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้เปรียบเทียบดู และ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ นี้นะครับว่า ค่าใช้จ่ายของ อสม. ตั้งไว้หนึ่งล้านสามแสนบาท ขอลดเหลือ
แปดแสนบาทนั้น ถ้าหมด ของชุมชนก็ไม่น่าจะถึงหนึ่งล้านบาท เพราะว่า อสม. ในเขตเทศบาลฯ เรามีตั้ง
สี่ร้อยกว่าคน แต่ไปจริงๆ สองร้อยกว่าคนนะครับ และที่เขาไม่ได้ไปก็ไม่ใช่ว่าเราไปตัดสิทธิ์อะไรเขา แต่
เป็นเจตจํานงของผู้ที่จะไม่ไปเข้าร่วมการศึกษาดูงาน อาจจะติดภารกิจหรือต้องคอยรับลูกกลับจาก
โรงเรียน หรือว่าต้องคอยดูแลสามีที่ดี แต่สามีที่ไม่ดีเขาก็คงจะไม่ค่อยดูแลนะครับ เอ่ยชื่อไม่ได้ครับท่าน 
เพราะเป็นการละลาบละล้วงสิทธิของเขาครับท่านประธานฯ ประธานชุมชนกับคณะกรรมการชุมชนที่
ผมได้ศึกษาดูแล้ว รวมแล้วมไีม่ถึง 10 คนนะครับ ซึ่งมี 10 คน แต่ทํางานจริงๆ ก็ไม่เกิน 3 คน ถ้าได้ไป
ศึกษางานกันจริงๆ แล้ว ผมว่าไม่เกิน 150 คน ด้วยซ้ําไปนะครับ อย่างที่ อสม. ที่เขาได้ดําเนินการไป
เมื่อปีที่แล้ว ตอนแรกก็โวยวายนะครับว่าตั้งไว้หนึ่งล้านสามแสนบาท แต่ตัดเหลือแค่แปดแสนบาทแล้ว
จะไปกันยังไง มีตั้งสามสี่ร้อยคน คนที่ไมไ่ดไ้ปก็จะเดือดร้อน แล้วก็ต่อว่าต่อขานสมาชิกสภาฯ ที่ไปขอลด
ตรงนั้น แต่พอแนะวิธีการดําเนินการ การบริหารจัดการ ผู้ที่ประสงค์จะไปก็ไม่ได้ไปทั้งหมดนะครับ 
อย่างที่ผมบอกว่าอาจจะติดภารกิจอะไรต่างๆ คร่าวๆ ที่ผมบอกก็มีไม่ถึงสองร้อยกว่าคน รวมเจ้าหน้าที่
ด้วยก็ประมาณสามร้อยกว่าคน เงินจํานวนแปดแสนตรงนั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะหมดหรือยัง  ผมก็ตั้งข้อสังเกต
ว่าการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนฯ ตั้งไว้หนึ่งล้านบาทนั้น สมเหตุสมผลหรือไม่ ผมก็
ขอให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้พิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับ และถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะให้ทางฝ่ายบริหารได้
ช้ีแจงด้วยนะครับ ว่าไปศึกษาดูงานที่ไหน เรื่องอะไร เป็นต้น ผมเคยสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าจะมีการ
ประชุมประจําเดือน และแต่ละปีก็ประมาณ 12 ครั้ง อาจจะมีฉุกเฉินในการทําประชาคม และในส่วน
ของการทําประชาคมก็มีอีกงบหนึ่งนะครับ ปีหนึ่งประชุมประมาณ 12 ครั้งๆ หนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่า
บาท เพราะว่ามีค่าอาหารว่างหรือค่าอะไรต่างๆ ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ค่าเดินทางของคณะกรรมการฯ ได้หรือ
เปล่า ระเบียบของการจ่ายเงินจะจ่ายได้หรือไม่ แต่ถ้ามีงบประมาณจํานวนหนึ่งล้านบาทผมว่าไม่น่าจะ
ถึง  ผมก็อยากจะขอให้ใช้แบบการบริหารจัดการของ อสม. ถามความประสงค์ของผู้ที่ตั้งใจจะไปศึกษา
ดูงาน แต่ก็มีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งครับท่านประธานฯ ผมเคยสัมผัสอยู่ 2 สมัย ในเวลาทํางานมีไม่กี่
คน แต่เวลาไปดูงาน เอาภาษาชาวบ้านนะครับ เวลาไปเที่ยวนั้นมีแต่คนยกมืออยากจะไปด้วยนะครับ 
ฉะนั้นผมก็ขอฝากฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยพิจารณาด้วยว่า เอาไปแล้วให้มีคุณภาพ
กลับมาบริหารในชุมชนของเราได้เป็นประโยชน์ที่สุด ถามให้มากที่สุดนะครับ ผมก็เคยไปดูงานหลายๆ 
ที่มา ในส่วนของคําถามนี่แหละครับเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับ และขอให้คิดอยู่อย่างหนึ่งเวลาไปศึกษาดู
งานเป็นคําสุภาษิตโบราณนะครับว่า “โง่ไม่เป็นก็จะไม่รู้อะไรเลย” เพราะฉะนั้นทําตัวให้โง่ไว้ก่อนนะครับ 
ถามเลยครับไม่รู้อะไรถามเลยครับ เปรียบเทียบให้ดูเลยครับว่าองค์กรไหนที่บริหารบ้านเมืองที่มีความ
สุจริตโปร่งใส บ้านเมืองเจริญ มีการวัดงบดุลเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่  แต่เรื่องโปร่งใสไม่ค่อยมีใครช้ีแจงนะ
ครับเท่าที่ผมไดไ้ปสัมผัสมา พูดก็ได้แต่พูดจะจริงเท็จแค่ไหนก็ไม่รู้ครับท่านประธานฯ  เรื่องทุจริตไม่ต้อง
ไปพูดถึงนะครับ แม้กระทั่งถ้ารู้ก็ยังพูดไม่ได้เลยครับ  ผมก็ฝากคณะกรรมการชุมชนด้วยนะครับว่า  
ถ้าไปศึกษาดูงานก็ขอให้เก็บเกี่ยวความรู้มาให้ได้มากที่สุด ศักยภาพของท่านก็มีพร้อมอยู่แล้วนะครับ เพราะ
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ส่วนมากก็เป็นข้าราชการที่เกษียณแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง อสม. ก็ยิ่งมีคุณสมบัติ คุณวุฒิ
การศึกษาเยอะ เพียงแต่ถ้าไปศึกษาดูงานขอให้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเทศบาลที่เขาตั้งใจ
บริหารบ้านเมือง ไม่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง  ทุจริต  ถอดเปอร์เซ็นต์โครงการประมาณนั้นนะครับ ก็
ขอใหไ้ปศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับ เพื่อที่จะมาดูว่าถ้าบ้านเราเป็นแบบนี้แล้วเราจะทําอย่างไร การทุจริตก็
ทํากันแค่คนสองคน  แต่ถ้ามีคนรู้เพิ่มมากขึ้นมันก็จะละลายไปเองนะครับ  บาปบุญมีนะครับ แต่ก็
อาจจะช้าไปหน่อย ถ้าประชาชนได้รู้หรือพูดต่อกันไปว่าคนๆ นี้ไม่ดีนะ ทําโครงการแล้วไม่สําเร็จ ทําได้
ครึ่งๆ กลางๆ ทําได้ปีสองปีก็ทะลุผุพัง แต่ชาวบ้านเขารู้นะครับว่าเพราะอะไร เพราะโดนถอดเปอร์เซ็นต์
อะไรไปเยอะก็เลยทํางานไดไ้ม่เต็มที่ ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับ เปรียบเทียบง่ายๆ เช่น แม่บ้านให้เงินไป
ร้อยบาท จะเอาเงาะ จะเอาลิ้นจี่ จะเอาส้มโอ เป็นไปไม่ได้ ก็ต้องเอาน้อยหน่ามาแทน กิโลละ 5 บาท 
10 บาทมาแทนนะครับ เหมือนกันนะครับรับงานไปล้านสองล้าน โดนถอดงานไป 20-30% ก็ต้อง
ทํางานไปตามนั้นนะครับ ก็ขอฝากทางคณะกรรมการชุมชนช่วยถามดูว่ามีเรื่องแบบนี้บ้างไหม เทศบาล
นครลําปางไม่มีเลย จะได้ไปพูดโชว์เขานะครับ ผมก็คงจะมีเรื่องเท่านี้ก่อนนะครับ ในส่วนอื่นๆ ก็คงมี
เพื่อนสมาชิกฯ ที่จะรูใ้นรายละเอียดบางส่วน และผมก็อาจจะอ่านเจอว่ามีอะไรอีกนะครับ เพราะว่าเล่ม
หนามากอย่างที่เพื่อนสมาชิกฯ บอกว่าหนักครึ่งกิโล เป็นสมาชิกฯ มา 2 สมัย ก็สมัยละ 4 กิโล ตอนนี้ก็ 
8 กโิลแล้วครับ ขอบพระคุณมากครับท่านประธานฯ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่

เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง กระผมขออนุญาตตอบคําอภิปรายของท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  ในนามของ
นายกเทศมนตรีฯ ดังต่อไปนี้ ก่อนอื่นผมใคร่ขออนุญาตขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้อภิปรายเมื่อ
สักครู่นี้ ครั้งแรกผมหวั่นวิตกว่าท่านคงจะอภิปรายในทางลบ ในแง่ที่จะตัดยอดงบประมาณของเทศบาล
นครลําปาง แต่ก็ปรากฏว่าตรงกันข้ามที่ท่านได้อภิปรายในทางลักษณะที่เป็นทางบวกกับทางฝ่ายบริหาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายๆ รายการที่ท่านได้กรุณาอภิปรายว่า ทําไมไปตัดลดลงมาปีที่แล้วเพิ่มขนาด
นี้ ปีนี้ทําไมลดลง นี่เป็นความปรารถนาที่ทางฝ่ายบริหารขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับ ใน
เจตคติที่ดีของท่าน ผมฟังท่านอภิปรายแล้วผมยอมรับนะครับ และหลายๆ อย่างผมรับที่จะเอาไป
ดําเนินการ ในบางสิ่งบางอย่างฝ่ายบริหารเองอาจจะมีเวลาในการพิจารณางบประมาณฯ ปี 2558 
ค่อนข้างที่จะจํากัดเป็นอย่างมาก  แต่ก็ใคร่ขอเรียนว่างบประมาณปี 2558 นี้  เหตุที่ล่าช้าก็เพราะว่า
เราได้นําไปปรึกษาหารือกับชุมชนนะครับ กับประธานชุมชน กับคณะกรรมการชุมชน เพื่อที่จะสอบถาม
ถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนต่างๆ ว่าชุมชนที่มีอยู่ในเขตเทศบาลฯ นั้น ในปีนี้ท่าน
ต้องการอะไรบ้าง ที่จะให้ฝ่ายบริหารเข้าไปดําเนินการ ซึ่งฝ่ายบริหารก็ได้ข้อสรุปเข้ามา จึงปรากฏเป็น
รายการต่างๆ ในร่างเทศบัญญัติฯ นี้ อาจจะเรียกได้ว่างบประมาณฉบับนี้เป็นงบประมาณสําหรับชุมชน
ในเขตเทศบาลฯ อย่างแท้จริง เพราะถ้าท่านดูในรายการปีนี้นั้น ท่านจะเห็นว่าทางฝ่ายบริหารได้จัด
รายการให้กับชุมชน ในชนิดที่ว่าไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับ หลายๆ โครงการท่านสมาชิกฯ ก็ยอมรับ
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ว่าเป็นโครงการที่ดี เช่น โครงการยาเสพติดฯ สองแสนบาท ทําไมถึงลดลงเหลือหนึ่งแสนบาท ก็ขอเรียน
ท่านว่าหน่วยงานบางประเภท ทางเทศบาลฯ ก็ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงจะมีหน้าที่โดยทางอ้อม คือ แค่ไป
ส่งเสริมในหน่วยงานหลัก เช่น จังหวัด อําเภอ  ฉะนั้นเราเป็นเพียงหน่วยงานรองเท่านั้นเองนะครับ การ
ตั้งงบประมาณนั้นก็จะพิจารณาจากความจําเป็นของแต่ละปีไป บางปีทางหน่วยเหนือก็มีนโยบาย
เน้นหนัก บางปีหน่วยเหนือก็มีนโยบายจะเน้นหนักในโครงการอื่นๆ นะครับ เนื่องจากข้อจํากัดในเรื่อง
งบประมาณของเทศบาลฯ เรา ปีนี้มีสมาชิกฯ พูดว่าดใีจว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นยี่สิบกว่าล้านบาท แต่ก็ปรากฏ
ว่ามีค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นถึงเกือบสิบเจ็ดล้านบาท จริงๆ แล้วมีเงินเหลือเอาไปพัฒนาท้องถิ่น
เพียงสองสามล้านบาทเท่านั้นเองนะครับ แต่เทศบาลฯ เป็นเทศบาลหนึ่งที่ไม่ยอมปลดลูกจ้าง ในขณะที่
ท้องถิ่นอื่นๆ ในขณะนี้ได้เริ่มทยอยปลดลูกจ้างช่ัวคราว ลูกจ้างประจําออกจากงานไปแล้วนะครับ แต่ที่นี่
เรายังกัดฟันในการที่จะรักษาบุคลากรเหล่านั้นไว้อยู่นะครับ แล้วมาหาทางปรับปรุงในเรื่องของรายได้ 
ในเรื่องของการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นต่างๆ ลง ท่านสมาชิกฯ ได้อภิปรายว่าโครงการต่างๆ ที่ฝ่าย
บริหารได้เสนอในปีนี้ ส่วนใหญ่แล้วผมฟังจากท่านแล้ว รู้สึกว่าท่านพอใจ แต่มีข้อที่ท่านเสนอแนะมาทาง
ฝ่ายบริหารอยู่เพียงซักสองสามประเด็น  คือ  ประเด็นแรก คือ  เรื่องการประชาสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าอ่อน  
ก็ยอมรับนะครับว่าในปัจจุบันนี้ฝ่ายบริหารได้ตั้งทีมงานประชาสัมพันธ์ขึ้นใหม่ มีการปรับเจ้าหน้าที่หลาย
คน ในปี 2558 นี้อยากจะให้ท่านสมาชิกฯ ได้ดูว่าทีมงานประชาสัมพันธ์ที่เราปรับปรุงขึ้นใหม่นี้ ทํางาน
ได้ดีเป็นที่น่าพอใจสําหรับท่านสมาชิกฯ หรือไม่ ขอเวลาในการติดตามดูซักพักหนึ่งนะครับ ประเด็นที่สอง 
คือ เรื่องการศึกษาดูงาน มนุษย์เรานั้นเวลากินอาหารเข้าไป เขาก็เรียกว่ามันเป็นอาหารทางกาย แต่ว่า
มนุษย์เราก็มีอาหารทางใจนะครับ คือการท่องเที่ยว การไปศึกษาดูงาน การพักผ่อนหย่อนใจนะครับ 
มนุษย์เราต้องประกอบไปด้วยอาหารทั้ง 2 อย่าง  ฉะนั้นชุมชนนี้เป็นคณะบุคคลที่ท่านก็รู้ว่าไม่มี
ค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเราไม่สามารถที่จะตั้งค่าใช้จ่ายให้กับท่านได้ ทุกท่านที่เข้ามาทํางานให้
เทศบาลนั้น ด้วยความเสียสละเป็นอย่างยิ่งนะครับ แต่ละท่านนั้นผมทราบว่าควักเงินจากกระเป๋ามาใช้
ในการทํางานของชุมชนนะครับ ในแต่ละปีนั้นเป็นจํานวนที่ค่อนข้างมาก บุคคลเหล่านั้นผมว่ามีจิตใจที่
กว้างขวางในการที่จะทํางานให้กับท้องถิ่นนะครับ มากกว่าใครๆ บางท่านบางคนด้วยซ้ําไป อันนี้ในนาม
ของฝ่ายบริหารยังต้องใคร่ขอขอบพระคุณชุมชนทุกชุมชนนะครับที่ทํางานให้เราในรอบที่ผ่านมา สิ่งที่เรา
จะตอบแทนท่านได้ ไม่มีอะไรนอกจากแต่ละโครงการที่เราตั้งขึ้นมาปีหนึ่ง 40-50 โครงการนี้ ใครเป็น
ผู้จัดทําครับ  ก็คือชุมชนเป็นผู้ดําเนินการแต่ผู้เดียวทั้งสิ้น  ทําด้วยความเหนื่อยยากกว่าที่งานแต่ละชิ้น
จะสําเร็จ และเมื่องานสําเร็จก็ไปทัศนศึกษาดูงานตามที่ท่านอภิปราย การศึกษาดูงานของเรามันไม่ได้
เป็นการสนุกสนานอย่างเดียวนะครับ จริงๆ แล้ว ผมคิดว่าความสนุกสนานนั้นมันเป็นสุนทรียภาพของ
มนุษย์เรา ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องมี ใครไม่มีความสุนทรียภาพในความสนุกสนานแล้ว ผมคิดว่าคงไม่ใช่ 
ฉะนั้นการไปทัศนศึกษาดูงานทุกครั้ง  นอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้ว  ยังได้ความสมานสามัคคี 
ได้ความอบอุ่นใจ และที่สําคัญก็คือ ได้กําลังใจที่จะทํางานต่อไป บางทีเงินนิดๆ หน่อยๆ ไม่มากนัก 
ยกตัวอย่างกรณีที่ท่านบอกว่าตั้งไว้ล้านสามแสนบาท สภาแห่งนี้ก็ได้อภิปรายตัดลดลงไปเหลือแปดแสน
บาทก็ดําเนินการได้ แต่ท่านไม่ทราบนะครับว่าเดิมทีโครงการเราจะไปพักในโรงแรมเราจัดไว้ 2 คน 
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สําหรับงบล้านสาม พอมีเงินเหลือแค่แปดแสน ผู้ที่เดินทางไปก็อัดกันไป 4 คน 6 คน 8 คน และอาหาร
ที่เราตั้งใจไว้ว่าจะเป็นอาหารที่ชั้นดีมีคุณภาพ กลับกลายเป็นอาหารที่มีคุณภาพที่รองลงไป ซึ่งเราก็ไม่ได้
ว่าอะไรนะครับ ยังต้องขอขอบพระคุณสภาแห่งนี้ที่ท่านยังกรุณาไม่ตัดยอดของเราจนหมดไปนะครับ  
แต่ก็อยากจะเรียนช้ีแจงว่า การตั้งรายการทุกรายการของฝ่ายบริหารนี้ เรามีเหตุมีผลนะครับ เรามี
ตัวเลขพร้อมที่จะยืนยันกับท่านได้ทุกรายการ ไม่ได้ตั้งขึ้นมาตามอําเภอใจนะครับ  ประเด็นที่สาม คือ 
เรื่องของการทุจริตคอรัปช่ัน จริงๆ แล้วถ้าฝ่ายบริหารมีงบประมาณพอ เราจะพาชุมชนของเราทั้งหมด 
ไม่ใช่ไปศึกษาดูงานในประเทศนะครับ อยากให้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ และประเทศที่เป็นตัวอย่างก็
คือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ เดี๋ยวนี้เขาจับข้าราชการที่ฉ้อโกง ที่คอรัปช่ันนี้ ไล่ออก 
ประหารชีวิต หรือแม้แต่คนที่เป็นประธานาธิบดีเก่า หรือเป็นรัฐมนตรีเก่า คนเหล่านี้ถูกคณะรัฐบาล
ปัจจุบันดําเนินการสะสางไปจนสิ้น  ทางฝ่ายผู้บริหารของเทศบาลฯ ก็เช่นเดียวกันอยากจะพาชุมชนของ
เราไปดูวิธีการกําจัดข้าราชการที่ฉ้อโกง รวมถึงนักการเมืองขี้โกงทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากผืนแผ่นดิน
จังหวัดลําปาง ถ้ามีเงินพอนะครับทางฝ่ายบริหารจะจัดโครงการเพื่อสมาชิกฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้ง
สมาชิกสภาฯ ด้วย ทั้งชุมชนด้วย เราไปศึกษาดูงานไม่ต้องไกลครับ แค่ประเทศจีนใกล้ๆ เราเท่านั้นเอง 
เราก็จะเห็นวิธีการที่เขาขจัดคนขี้โกงได้อย่างไร ปัจจุบันนี้คณะผู้บริหารถือว่าการทุจริตคอรัปช่ันนี้เป็น
นโยบายสําคัญของพวกเราเลยนะครับ เรากําลังดําเนินการอยู่อย่างเข้มข้น กําลังกวดขันอย่างยิ่ง 
รายการไหนที่เราเห็นว่ามีทีท่าที่มันไม่โปร่งใส เช่น การซื้อคอมพิวเตอร์ด้วยการล็อคสเป็คไว้ ทางฝ่าย
บริหารก็ได้สั่งการให้มีการเปิดประมูลใหม่ไปหลายรายการแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานอย่างดีว่า
ฝ่ายบริหารชุดนี้ไม่ส่งเสริมการทุจริตคอรัปช่ันให้เกิดขึ้นแต่ประการใดเลยนะครับ ถ้าท่านมีเบาะแส  
มีข้อมูล ปัจจุบันสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เขาก็มีสํานักงานสาขาอยู่ทุก
จังหวัดแล้วนะครับ ของจังหวัดลําปางก็ตั้งอยู่ศาลาประชาคมหลังเก่า  หน่วยงานแห่งนี้พร้อมที่จะรับ
หนังสือร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารในการทุจริตคอรัปช่ัน ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ท่านสมาชิกฯ  
ได้เสนอให้เห็นความสําคัญของพิษภัยอันร้ายกาจตรงนี้ ทางผู้บริหารพร้อมที่จะรับนโยบายของสภา
เทศบาลเข้ามาดําเนินการ  ในโอกาสนี้ผมเองผมก็คิดว่าได้ตอบชี้แจงคําอภิปรายของท่านอาจจะ 
ไม่ครบถ้วนทุกประเด็น เพียงแต่ขอตอบในบางประเด็นที่คิดว่ามันเป็นประเด็นที่สําคัญ และข้อเสนอแนะ
ของท่านอื่นๆ ด้วย ทางฝ่ายบริหารน้อมรับที่จะรับไปดําเนินการต่อไป  ในส่วนที่มันเป็นข้อบกพร่องก็รับ
ที่จะรับไปดําเนินการแกไ้ขนะครับ ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทาง
ฝ่ายบริหารลุกขึ้นมาช้ีแจงทําความเข้าใจไปในทางเดียวกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากให้ทางนายกฯ  
มาช้ีแจงเองนะครับ กรณีที่ท่านจะมอบหมายให้คนอื่นได้มาช้ีแจงก็เป็นอํานาจของท่าน แต่ผมก็อยากให้
ท่านมาช้ีแจงเอง เพราะว่าการกระทําบางสิ่งบางอย่างท่านเป็นคนทําเอง บอกเองอะไรเอง บางสิ่ง
บางอย่างถ้าอีกคนหนึ่งทํา อีกคนหนึ่งแก้ก็ไม่ตรงประเด็นใช่ไหมครับ ผมเห็นดีด้วยครับท่านประธานฯ ที่
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จะพาชุมชนไปถ้ามีโอกาส จะพาไปดูประเทศจีนที่เขาปราบคอรัปช่ันกัน ถ้าเป็นไปได้ผมขออาสาไปด้วย
เป็นหนึ่งในนั้น ถ้างบประมาณไม่มีผมออกงบประมาณไปเองก็ได้ครับ แต่ผมไมไ่ปคนเดียวนะครับ เพราะ
ผมเข็ดหลาบเวลาไปไหนคนเดียว มีการขู่กันอย่างนั้นผมไม่ค่อยกล้าแล้วครับ แต่ถ้าไปเป็นกลุ่มเป็นก้อน
ถ้างบประมาณไม่พอผมเอางบประมาณส่วนตัวผมไปก็ได้นะครับ ผมก็อยากจะไปเรียนรู้วิธีการจัดการ
นักการเมืองที่มันโกงกินบ้านเมืองนั้นเป็นอย่างไร จะทําวิธีการอย่างไรที่ร้องเรียนแล้วได้ผลนะครับ 
ตัวอย่างประเทศจีนคือประหารชีวิตเลยนะครับ การทุจริตคอรัปช่ันกับบ้านเมือง แม้จะอายุ 70-80 ปี 
แล้ว จะตายด้วยวัยชราอยู่แล้วยังจะมาโดนข้อหาประหารชีวิตอีก ตายสองต่อนะครับท่านประธานฯ ผม
ก็อยากให้บ้านเมืองเราเป็นอย่างนั้น มีเยอะนะครับในประเทศไทยในหลายองค์กร รู้แต่ทําอะไรไม่ได้ครับ 
พูดมากก็ไม่ได้ มีการเป็นไข้โป้งนะครับ โรคนี้ก็ป้องกันไม่ค่อยได้ เป็นไข้เป็นหวัดก็อาศัยหมออะไรได้ 
สมาชิกฯ ของเราหนึ่งในนี้ก็เป็นหมอก็โอเค แต่ถ้าเป็นไข้โป้งนี่ลําบาก ฉะนั้นก็ต้องคอยระวัง ผมก็
อยากจะไปเรียนรู้เหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะขอให้ตั้งงบประมาณไปศึกษาดูงานที่
ประเทศจีน  ไปปราบคอรัปช่ันที่โกงกินบ้านเมือง  ไปถอดโครงการอะไรเขา 5% 10% อะไรน่ัน  ผมรู้
นะครับท่านประธานฯ ว่าองค์กรไหนบ้างทําอะไรบ้าง  ทําอะไรไว้ผมรู้นะครับ แต่ทําอะไรไม่ได้ หลักฐาน
บางสิ่งบางอย่างปลอมแปลงเองก็มี  บางครั้งที่เรารู้เป็นอย่างนี้  แต่เอามาเสนอเราแล้วไม่ใช่นะครับ  
เราจะไปพูดในที่สาธารณะชนก็ไม่ได้ ก็จะโดนฟ้องหมิ่นประมาท ธุรกิจของผมก็เล็กๆ ก็ไม่มีเงินค่า
ทนายความหรอกครับ ถ้าเป็นไปได้ตั้งปีนี้เลยดไีหมครับ ไปศึกษาดูงานการปราบปรามการทุจริต เพราะ
นี่เป็นแค่ตัวร่างเท่านั้น แก้ไขได้นะครับ เอาฉบับจริงตั้งแล้วไปกันเลยครับ มีเพื่อนสมาชิกสภาฯ ถามว่า
ตั้งเท่าไหร่ ผมก็คิดว่าถ้าจะให้ออกคนละครึ่งก็ยังได้นะครับ เขาก็จะไปอยู่นะครับ เพราะแต่ละคนเขาก็
อยากรู้ว่าวิธีการปราบคนโกงกิน การทุจริตนี้ เขาก็อยากรู้กันทั้งนั้นแหละครับ และเขาก็รู้ว่าใครเป็นคน
โกงคนกินเขารู้ครับ แต่ยังไม่รู้วิธีการจัดการนะครับ บ้านเมืองเรานับถือศาสนาพุทธครับ บาปบุญมีจริง
นะครับท่านประธานฯ ใครทํากรรม ก่อสิ่งไม่ดีไว้ สักวันหนึ่งผมก็ว่าน่าจะย้อนกลับมาหาตัวเองนะครับ 
ขอเตือนท่านเพื่อนสมาชิกฯ ของเราด้วยว่าขอให้ทําความดีไว้เยอะๆ นะครับ อย่าไปทําตามเขา อย่าไป
ล้อเลียนเขา เขาทําความไม่ดีแล้วเขาเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอย่าไปทําครับ วันหนึ่งก็จะวกกลับเข้ามาหา
ตัวเอง ขอบพระคุณมากครับท่านประธานฯ   

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขณะนี้เวลา 12.10 น. ผมขอ
พักการประชุมฯ เพื่อรับประธานอาหารกลางวัน และเริ่มประชุมฯ ในเวลา 13.15 น. นะครับ ก่อนออก
จากห้องประชุมฯ นะครับ ขอความกรุณาด้วยนะครับ ห้องประชุมสภาฯ นี้เป็นสถานที่อันทรงเกียรติและ
ศักดิ์สิทธิ์ ผมว่าถ้าจะใช้โทรศัพท์หรือคุยโทรศัพท์ขอความกรุณาคุยข้างนอกห้องนะครับ ขอความกรุณา
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ เชิญครับ 
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมจะขอเริ่มการประชุมฯ ต่อ
นะครับ ในญัตติขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 
(วาระที่ ๑) จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นางสุดารัตน์  บุญมี 

นางสุดารัตน์  บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ ดิฉัน นางสุดารัตน์  บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออภิปรายในร่างเทศบัญญัติฯ 
ทั้งหมดนี้ ท่านผู้บริหารท่านอมกึ๋นไว้นิดหนึ่งนะคะ คือ ไม่ยอมให้กองวิชาการฯ นําหนังสือสั่งการจาก
กรมฯ มาให้เรา  ทําให้เราดูงบฯ แล้วซ้ําซ้อน อย่างเช่นของสํานักการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ เราดู
งบประมาณแล้วซ้ําซ้อนกัน งบประมาณของท่านจึงต้องมาน่ังวิพากษ์วิจารณ์กัน แค่มีหนังสือสั่งการจาก
กรมฯ แนบมาช้ีแจงให้ก็จบแล้วนะคะ จะได้พิจารณางบฯ กันเร็วขึ้น  แต่นี่ต้องมาน่ังเล่นละครกันอยู่
อย่างนี้ไม่จบซักที จะมาน่ังทะเลาะกันทําไมดูแล้วไม่งามนะคะ และการศึกษาดูงานของท่านที่ผ่านมา 
ท่านก็ไปพูดบอกว่าอย่าไปพูดว่าไปเที่ยวให้บอกว่าไปศึกษาดูงานเดี๋ยวพวกมันจะไม่ยกมือให้ ขอถาม
หน่อยนะคะ เวลาจะพูดอะไร พวกมัน พวกกู เราคนด้วยกัน คนลําปางนะคะ เขาเอาเข้ามาก็เพื่อจะทํา
ให้ลําปางเราเจริญรุ่งเรือง มันจะมีพวกได้อย่างไรล่ะ อันไหนที่สมควรก็ยกมือให้อยู่แล้ว ขอฝากท่าน
นายกฯ ไว้หน่อยนะคะ “อู้หื้อเปิ้นฮั้กยากนักจะหวัง อู้หื้อเปิ้นจังกําเดียวก็ได้” ขอบคุณค่ะ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จะขออภิปรายในเรื่องของ
ร่างเทศบัญญัติฯ จะขอพูดแบบโดยรวมของงบประมาณที่เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะ 

1) หน้าที่ 2.7/122  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง(ล่องสะเปา) ในปี 2557 
ตั้งไว้ที่สามล้านบาท แต่พอมาปี 2558 กระโดดไปถึงสี่ล้านบาท 

2) หน้าที่ 2.7/122  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์(ปีใหม่เมืองลําปาง) ในปี 
2557 ตั้งไว้สองล้านห้าแสนบาท แต่พอมีปี 2558 ตั้งไว้ที่สามล้านห้าแสนบาท 

3) หน้าที่ 2.7/127  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลําปาง ในปี 
2557 ตั้งไว้หนึ่งล้านสองแสนบาท แต่พอในปี 2558 ขยับไปถึงสามล้านบาท เพิ่มขึ้นมาหนึ่งล้านแปด
แสนบาท 

ก็จะขอพูดรวมๆ ในการจัดกิจกรรมใหญ่ๆ หลักๆ ก่อน ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะว่า ท่านมี
เหตุผลอะไรถึงตั้งงบประมาณทั้ง 3 กิจกรรมดังกล่าวนี้ เพิ่มขึ้นมาถึงกิจกรรมละหนึ่งล้านถึงหนึ่งล้าน
กว่าบาท รูปแบบงานกิจกรรมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แล้วด้วยนโยบายของจังหวัดปัจจุบันนี้
เน้นงานท่องเที่ยวเป็นงานหลัก โดยท่านผู้ว่าราชการคนปัจจุบันก็ให้งบประมาณด้านการท่องเที่ยวอยู่
มากนะคะ  ในงานวันสงกรานต์วันที่ 9-13 เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเราก็ได้งบประมาณ
จากทางจังหวัดมาช่วย ทําไมท่านถึงจะต้องเพิ่มงบประมาณเข้าไปอีกถึงหนึ่งล้านบาท รูปแบบงานก็
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คล้ายๆ กันก็คือจัดดูกันเอง มีพิธีเปิดก็เอาคนกันเองมาดูทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน
ที่อยู่ในจังหวัด ชาวบ้านได้ดูไกลๆ หรือแทบไม่ได้ดูเลยนะคะ ส่วนเรื่องขบวนในปีที่ผ่านๆ มา ค่าใช้จ่าย
ส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับพิธีการเปิด งานพิธีการ งานจ้างบริษัทข้างนอกดําเนินการจัด หรือแม้กระทั่งซื้อ
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย รองเท้าให้คนเดินขบวน เหล่านี้เป็นการใช้งบประมาณที่ไม่เกิดประโยชน์และ
ประสิทธิภาพนะคะ มีนักการตลาดอยู่ท่านหนึ่งเขาได้ให้คํานิยามคําว่า “การท่องเที่ยว” หรือ “Tourism” 
ไว้อย่างชัดเจนมากว่า “Our everyday life is someone adventure” ก็คือว่า คนที่มาเที่ยวนั้นเขาอยากมา
เห็นวิถีชีวิต เห็นการใช้ชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ที่เขามาอยากมาเที่ยวอยากมาดู เขาไม่ได้อยากมาเห็น
อะไรที่อลังการ อะไรที่สากลนะคะ เหมือนนโยบายที่ท่านหาเสียงไว้ ยกระดับนิทรรศการ ประเพณีต่างๆ 
สู่นานาชาติ ต้องอลังการ ต้องเป็นหนึ่งเดียวในโลก ท่านต้องกลับมาย้อนดูลําปางเราว่ามีอะไรดี ลําปาง
เราเน้นงานวัฒนธรรม ขายความเป็นล้านนา รถม้า วิถีชีวิตชาวบ้าน เราควรจะกลับมามองตรงนั้น
มากกว่า  ซึ่งใช้เงินงบประมาณก็ไม่มาก ดีกว่าเอาเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่ายที่ไม่เกิดประโยชน์กับการท่องเที่ยว
เลย  ทําไมจังหวัดเล็กๆ อย่างจังหวัดน่าน  หรืออําเภอเล็กๆ  อย่างอําเภอปาย  อําเภอเชียงของถึง
ประสบความสําเร็จในเรื่องของการท่องเที่ยว ก็เพราะว่าคนเขาอยากไปดูวิถีชีวิต ดูความเรียบง่ายของ
ชาวบ้านนะคะ เป็นอะไรที่มีเสน่ห์ และน่ารัก แล้วคนก็อยากจะไปดู และก็เป็นเทรนด์ของการท่องเที่ยว
ในยุคนี้ ท่านควรจะลองคิดดูว่าลําปางเรานี้ เราจะขายอะไร จะจับอะไรมาขาย ก็เห็นพูดเรื่องวัฒนธรรม 
แต่การปฏิบัติงานนั้นย้อนศรหมดเลยนะคะ ไม่เน้นวัฒนธรรมเลย แม้กระทั่งสัญลักษณ์ของลําปางใน
เรื่องรถม้า นโยบายของท่านตอนหาเสียงก็มีเรื่องตั้งกองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์รถม้าเพื่อการท่องเที่ยว
นะคะ ศูนย์บริการรถม้าครบวงจร สถานีบริการรถม้าให้บริการนักท่องเที่ยว ท่านก็เขียนไว้ในนโยบาย 
แต่พอท่านได้เป็นนายกฯ ท่านก็พูดในสภาฯ แห่งนี้เลยว่าท่านตัดออก ท่านไม่ทําแล้วเรื่องของรถม้า  
ซึ่งรถม้าเป็นจุดขายของลําปาง มีที่เดียวในประเทศไทย ทําไมท่านไม่พัฒนารถม้า ตั้งงบประมาณให้ 
รถม้า  สารถีรถม้าแค่หนึ ่งแสนบาท  ไม่ให้ความสําคัญเลย  แต่งบประมาณจัดกิจกรรมปีใหม่  
ลอยกระทง สงกรานต์ ขึ้นทีละเป็นล้านนะคะ ท่านจับประเด็นเรื่องงานท่องเที่ยวนี้ไม่ถูกนะคะ และ 
ใช้งบประมาณแบบไม่มีประสิทธิภาพ ถ้าท่านจะทําแบบนานาชาติหรือแบบอลังการ ไม่มีทางที่ท่านจะสู้
จังหวัดใหญ่ๆ ได้อย่างเช่นเชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต พัทยา เพราะงบประมาณเราไม่มีเยอะขนาดนั้น 
และเราไม่สามารถไปเทียบเคียงกับจังหวัดใหญ่ๆ  แบบนั้นได้  ท่านควรจะปรับเปลี่ยนนโยบาย  และ
กลยุทธ์การพัฒนางานท่องเที่ยวของเรานะคะ คําขวัญของเมืองลําปาง “นครลําปาง เมืองแห่งความสุข 
สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ําค่า” อันนี้ต่างหากที่เราควรจะเน้น และขายได้ นักท่องเที่ยวก็จะมาดู  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ใช้งบประมาณไม่เยอะ ถ้ามองเห็นและจับประเด็นขึ้นมาประชาสัมพันธ์ เอางบที่จะไปจ้าง
อะไรต่างๆ นั้น เอามาเน้นงานประชาสัมพันธ์กันก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่า บอกให้ชาวโลก ให้คนไทย
เขาเห็นว่าลําปางมีอะไร เพราะว่าในปี 2558 นี้ ททท. เขาได้ให้ลําปางเราเป็นหนึ่งในสิบเมืองต้องห้าม
พลาด ปี 2558 ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวที่ลําปางมากอยู่พอสมควร เพราะว่าทาง ททท.  
ก็ผลักดันเมืองรองขึ้นให้ความสําคัญเมืองรองในด้านการท่องเที่ยวด้วย ทางเทศบาลฯ เรามีโครงการ
หรือมีนโยบาย หรือมีแผนงานอะไรที่จะรองรับกับโครงการของ ททท. ในเรื่องนี้บ้าง แต่ก็เท่าที่ดูใน
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งบประมาณก็ยังไม่เห็นนะคะ ยังเป็นเรื่องเดิมๆ และเป็นเรื่องสิ้นเปลือง และไม่มียุทธศาสตร์งานที่ชัดเจน  
อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากทางเทศบาลฯ อาจจะไม่ใช่หน้าที่โดยตรง แต่ว่าในเรื่องของร้านอาหารที่เป็น
ร้านอาหารประเภทอยู่นอกอาคาร และแสดงดนตรีกัน เปิดดนตรีกันเสียงดัง อันนี้ก่อความเดือดร้อน
รําคาญให้ประชาชนรอบข้างอย่างมาก เป็นความทุกข์ทรมานอย่างหนึ่ง และก็ไม่ใช่เมืองแห่งความสุข
แล้ว ถ้าเราปล่อยให้ร้านอาหาร สถานบริการเปิดเพลงเสียงดังรบกวนทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวตาม
โรงแรมมากขนาดนี้นะคะ ก็ฝากไว้พิจารณาด้วย  เรื่องต่อไปเป็นเรื่องติดตามที่อภิปรายท่านผู้บริหารไว้
เมื่อปีที่แล้วในงบประมาณฯ ปี 2557 ตามที่ท่านได้หาเสียงไว้ว่าโครงการของท่านที่จะสร้างศูนย์แสดง
สินค้าขนาดใหญ่ที่ตลาดเทศบาล 7 อันนี้เป็นโครงการใหญ่ ท่านทําไปถึงไหน เตรียมงานไว้แล้วอย่างไร 
เพราะว่านี่ก็เช่นกันท่านก็จะทําในระดับชาติ ระดับอาเซียน รองรับ AEC รองรับเส้นทาง R3A ได้หาเสียง
ไว้ ได้ดําเนินการบ้างหรือยัง ถ้ายัง ปีนี้ก็เข้าปีที่ 2 แล้ว ท่านจะทําเมื่อไหร่ ส่วนอีกโครงการหนึ่งที่จะต้อง
ใช้เงินทุนมหาศาล เรื่องการเอาสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ดิน ท่านบอกว่าท่านจะดําเนินการทันที 
ในใบโฆษณาหาเสียง นี่ก็ 2 ปีแล้ว ในงบประมาณก็ยังไม่เห็นโครงการนี้ อาจจะถามท่านนายกฯ ว่าท่าน
หาเสียงไว้ ท่านจะทําเมื่อไหรใ่นการนําสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว และจะเริ่มจากถนน
เส้นไหนเป็นเส้นแรก และที่ท่านหาเสียงไว้ก็ยังไม่ได้ทํา เดี๋ยวก็คงจะมีสมาชิกฯ ท่านอื่นมาอภิปราย
เพิ่มเติม ตอนนี้ขอเท่านี้ก่อนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผม
ยังรออยู่ว่าจะมีใครลุกขึ้นมาตอบหรือเปล่า แต่ก็ไม่มี อย่างที่ผมได้เรียนท่านประธานฯ ไปเมื่อเช้า ไม่
อยากให้เทศบัญญัติฯ เล่มนี้ เป็นเทศบัญญัติแห่งการถามและตอบ นิติบัญญัติ บริษัทจํากัดที่เขาจะ
ประชุมใหญ่สามัญ ก็คือการเสนองบประมาณอย่างที่ผมได้เรียนท่านไปแล้ว กรรมการบริษัทจะต้องมา
แถลงประกอบคําช้ีแจงว่าเขาดําเนินการในปีที่แล้วว่า ผลเป็นอย่างไรดีขึ้นไหม ในแผนงานใหม่เขาจะ
มุ่งเน้นไปอย่างไร แต่องค์กรแห่งนี้ไมไ่ด้เป็นอย่างนั้น มุ่งแต่รายจ่ายอย่างเดียวก็ไม่ว่ากัน นโยบายในเรื่อง
รายรับไม่ได้ปรากฏ ไม่ได้ยินจากคําพูดของนายกฯ กิตติภูมิ นามวงค์ เลย เอาเฉพาะนโยบาย เรื่อง
รายจ่ายก็ไม่ละเอียด ไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม มีการซ้ําซ้อน ถ้าจะมาอ้างว่าได้เขียนคําช้ีแจงไว้ในเอกสาร
เล่มนี้แล้ว มันก็ไม่ละเอียดเพียงพอ ถ้าจะมาอ้างว่าไม่สามารถระบุได้ชัดว่าโครงการนั้นจะจัดไปเที่ยวที่
ไหน ไปดูงานที่ไหน ไม่สามารถระบุได้ ผมว่าเป็นการกล่าวอ้างที่แย่มาก ถึงแม้ว่าท่านจะระบุไว้ แล้วมี
การเปลี่ยนแปลงก็มาขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงก็ได้ สภาไม่ขัดข้อง ผมได้เรียนท่านประธานฯ ไปแล้ว
ว่า งบประมาณที่ดีนั้นต้องเป็นอย่างไร โปร่งใสใช่ไหม ประหยัดรัดกุมรอบคอบไม่ซ้ําซ้อน มีความชัดเจน
ในเรื่องแผนงานโครงการว่าจะไปทําอะไรที่ไหน อย่างไร สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาหรือไม่ 
และนโยบายที่แถลงต่อสภาแห่งนี้ไว้ มีอะไรที่ทําไม่ได้ ทําได้ไปแล้วกี่โครงการ อีกกี่โครงการที่ทําไม่ได้
เพราะอะไร เพราะผิดระเบียบใช่หรือไม่ หรือเพราะไม่มีระเบียบกฎหมายให้ทําได้ ถ้าท่านยังยืนยันว่าจะ
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เอานโยบายที่แถลงต่อสภาแห่งนี้ไว้ ก็ขอได้โปรดยืนยันว่า ยังยืนยันนโยบายนั้นอยู่ แล้วผมก็จะได้พูดว่า 
มีหลายนโยบายที่โกหกและหลอกลวง รองนายกฯ คนหนึ่งขึ้นมาพูดเมื่อสักครู่เรื่องปราบทุจริตคอรัปช่ัน
ในประเทศจีน ไม่ต้องไปไกลหรอกครับ เอาธูปมาคนละดอกจุดสาบานตนซิ ว่าสาเหตุของมัน มันโกงใน
ใจอยู่แล้ว ถ้าใจมันคิดคดโกงโกหกหลอกลวงก็เป็นการทุจริต แล้วก็นําไปสู่การคอรัปช่ัน หาเงิน หา
ประโยชน์เข้าตนและพวกพ้อง งบประมาณนี้สําคัญนะครับ จะพูดว่าบริษัทจํากัดเขาต้องมุ่งหารายได้
ก่อน แต่องค์กรเทศบาลซึ่งเป็นนิติบุคคลแห่งนี้ ไม่ได้มีนโยบายใดที่จะพูดว่าจะเพิ่มรายรับให้คุ้มกับ
รายจ่ายอย่างไรเลย รายได้มาจากผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ เพื่อนสมาชิกฯ ท่านหนึ่ง
ได้พูดแล้วว่า ไม่อยากให้มีการถามตอบให้ยืดเยื้อ เราอยากจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ผมเรียน
ท่านประธานฯ เมื่อเช้าว่า ถ้าผู้ยื่นญัตติแถลงด้วยวาจาประกอบคําช้ีแจงเสียมันก็หมดเรื่อง งบฯ ปีที่แล้ว 
ใช้ไปเท่าไหร่ จ่ายจริงไปเท่าไหร่ เหลือเท่าไหร่ แล้วปีนี้ต้องตั้งเพิ่มเพราะเหตุผลอะไร ต้องตั้งลดเพราะ
อะไร ท่านไม่ได้พูด จะให้สมาชิกฯ แห่งนี้ติเรือทั้งโกลน คนภายนอกก็อาจจะมองดูว่ามันไม่ค่อยสมควร 
ผู้ที่ห่วงใยในเรื่องงบประมาณได้ส่งหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มาให้ผม หนังสือพิมพ์ลําปางนิวส์ ฉบับวันที่ 15 
กันยายน – 1 ตุลาคม 2557 ผมได้สําเนาให้ทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมฯ นี้ไว้แล้ว ผมอ่านดูแล้วก็ไม่
สบายใจ ก็ผู้ให้ข่าวที่ชื่อ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ จะยืนยันได้ไหมว่าไม่ได้เป็นผู้ให้ข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ 
แล้วเขานํามาเขียนในสกู๊ปข่าวนี้ ท่านกล้าไหม ไม่ให้เกียรติสภาไม่ว่ากัน เราไม่ใช่คนที่ต้องการได้เกียรติ 
แต่อย่ามาดูถูกกัน สภาฯ แห่งนี้เป็นสภาที่ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 วงเงินห้าร้อยหกสิบสามล้านบาทเศษ ไม่ได้มีคําช้ีแจงแถลง
ด้วยวาจาออกมาเลย แล้วประชาชนชาวบ้านที่เขาไม่มีเอกสารเล่มละครึ่งกิโลเล่มนี้อยู่เขาจะไปรู้อะไร
ครับว่า เป้าหมายและทิศทางของเทศบาลฯ มุ่งไปทางใด เพิ่งทราบเมื่อสักครู่ว่าเป็นปีแห่งผู้สูงอายุ และ
เยาวชน กีฬา การท่องเที่ยว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คนพิการ มีบ้างไหมที่จะอยู่ในวิสัยทัศน์
หรือในนโยบาย เคยมีร่างเทศบัญญัติคนพิการหรือยังในเทศบาลฯ แห่งนี้ ก็ยัง แต่สมัยที่แล้วก็มีการยก
ร่างไว้ วิสัยทัศน์ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องพวกนี้ เยาวชน การกีฬา มุ่งส่งเสริมแล้วหรืออย่างไร จริงอยู่ใน
เอกสารไม่ได้บอกไว้ แต่ชอบที่จะแถลงให้สภาแห่งนี้และประชาชนทั่วไปได้ทราบว่า เขามุ่งเน้นด้านไหน
จะขจัดปัดเป่าปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างไร แล้วมันเกิดการพัฒนาอย่างไรในสังคม มีการกระตุ้น
เศรษฐกิจอย่างไร มีกระแสเงินหมุนเวียน การทัศนศึกษาเพิ่มงบฯ ไปล้านสองล้าน ซึ่งเป็นการเอาเงิน
ออกนอกจังหวัดทั้งนั้น ถ้าจะทัศนศึกษาจริงๆ เยอะแยะ แม่ต๋ําก็มี แม่พริกก็มี ที่ไหนก็ได้ แจ้ซ้อนก็ยังมี 
ให้กระแสเงินหมุนในลําปางซิครับถึงจะน่ายกย่อง  มีวรรคหนึ่งซึ่งผมไม่ค่อยสบายใจอย่างมาก   
ขออนุญาตอ่านนะครับ  “ดร.กิตติภูมิฯ ตอบว่าไม่หนักใจเลยถ้าไม่ให้ผ่าน หรือปรับลดที่เกี่ยวกับการผิด
ระเบียบก็จะแจ้งให้ผู้ว่าฯ ลําปางทราบ ถ้าไปปรับลดในโครงการที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้าน แม้จะไม่ผิด
ระเบียบตนก็ต้องแจ้ง(ฟ้อง) ชาวบ้านทําตรงนั้น ตรงนี้ไม่ได้เพราะสภาไม่ให้ผ่านหรือปรับลด เลยทําได้ไม่
เต็มที่อย่างที่ชาวบ้านต้องการ” ท่านจะเล่นแบบนี้กับสภาหรือครับ จะนักเลงใส่กันก็ได้ ก็ถ้าผมจะบอก
ว่าทําเรื่องขอแปรญัตติปรับงบประมาณทุกรายการ 10% ในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเงินเดือน เพราะ
นายกฯ กิตติภูมิ นามวงค์ ไม่สามารถช้ีแจงแถลงประกอบงบประมาณได้เลย ท่านไม่ได้ช้ีแจงเลย 
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ตั้งแต่ต้น ปล่อยให้สมาชิกฯ แห่งนี้บ้าใบ้ถือใยบัว ถามๆๆ แล้วตอบไม่ตรงคําถามด้วย ท่านรองนายกฯ  
ก็ตอบไม่ตรงคําถาม สมาชิกฯ ถามสองคําถามแรก ท่านจดไว้หรือเปล่า ไปตอบเรื่องอะไรก็ไม่รู้ ยกย่อง
ชุมชนก็สมควรให้เกียรติเขา จะให้เขาพักผ่อนหย่อนใจมีหลายวิธีครับ คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ที่
เสียสละจริงๆ ท่านเคยคิดไหมเขามีอะไรได้เงินตอบแทนบ้างท่านประธานฯ ค่าน้ํามันที่จะมาเทศบาลฯ 
มาติดต่อ เดี๋ยวก็เรียกมาทําโน่นทํานี่ เรียกเอาเอกสารไปแจก อสม. มีค่าตอบแทน เพราะมีกฎหมาย มี
พระราชบัญญัติไว้ ผู้สูงอายุนี่ก็เพียบเลยครับ กฎหมายเปิดช่องให้ คนพิการยังไม่มีร่างเทศบัญญัติ
รับรอง จริงอยู่ที่สมาชิกสภาฯ ก็เสนอได้ แต่เมื่อมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน  ก็ชอบที่ฝ่ายบริหารควร
จะเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติคนพิการ ซึ่งร่างนี้อยูใ่นฝ่ายบริหารอยู่แล้วนะครับ ถ้าผมจะเสนอคําแปรไป
ในวาระ 2 ว่าขอปรับลดทุกรายการในโครงการ 10% เพราะไม่มีการช้ีแจง เอาไหมนักเลงใส่กันแบบนี้ 
เพราะนายกฯ กิตติภูมิฯ ไม่สามารถที่จะช้ีแจงหรือไม่ช้ีแจงรายละเอียดในโครงการและแผนงานต่างๆ ให้
สมาชิกฯ ผู้พิจารณาได้รับทราบ งงครับห้าร้อยยี่สิบสามล้านบาท บวกกับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การ สถานธนานุบาลกับสถานีขนส่งผู้โดยสาร ก็ไม่มีนโยบายใดๆ เลย โรงรับจํานําทําเงิน  ทํากําไรปี
หนึ่งตั้งสิบกว่าล้านบาท  เคยมีนโยบายที่จะปรับปรุงขยับขยายหรือเพิ่มวงเงินไหม ในงบประมาณฯ ปีที่
ผ่านมาก็ขอเพิ่มวงเงินกู้ สถานธนานุบาลนอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ยากไร้ที่ขัดสนเงินทองใน
ยามลูกหลานเปิดเรียนแล้ว ก็ยังมีผลกําไรถึงแม้จะคิดดอกเบี้ยตํ่า สถานีขนส่งเป็นสถานีบริการซึ่งควร
อย่างยิ่งที่จะต้องใส่ใจให้มาก ท่านไม่เคยแถลงนโยบายว่าจะทําอย่างไร ที่จะให้ 2 แห่งนี้ซึ่งเป็นเทศ
พาณิชย์ คําว่า “เทศพาณิชย์” ไม่ต้องอธิบายครับท่านประธานฯ ผมว่าคนระดับดีกรีด็อกเตอร์นี่ก็รู้ว่าคือ
อะไร คือสิ่งที่จะสามารถหากําไรได้ตามสมควร เพื่อขจัดปัดเป่าความเดือดร้อนและให้บริการประชาชน
ในเขตเทศบาล ในงบรายจ่ายประจําก็ดี ผมไม่เห็นท่านพูดเลยว่า ท่านจะหาทางเพิ่มพูนการจัดเก็บภาษีนี้
ให้เพิ่มพูนขึ้นได้โดยวิธีใดบ้าง ในเอกสารเล่มนี ้  การตั้งงบประมาณผมเข้าใจดีว่าระเบียบวิธีการ
งบประมาณนั้นต้องตั้งรับไว้ให้ใกล้เคียงกับในปีที่ผ่านมา แต่คําว่า “ปีที่ผ่านมา” นั้น ในนี้ใช้ปี 2556 ซึ่ง
เป็นตัวเลขที่ห่างไกลความเป็นจริง แต่ปี 2557 ต่างหากที่ควรจะเป็นตัวเลขนี้ แต่ท่านให้เอาปี 2556 
เทียบเคียง ในปี 2557 ฝ่ายบริหารจะต้องตอบได้ว่างบประมาณรายรับตัวนั้นรับจริงในปี 2557 เป็น
เงินเท่าไหร่ เพราะเพิ่งสิ้นวันที่ 30 กันยายน ๒๕๕๗ ไปเมื่อ 2 วันที่ผ่านมานี่เอง แต่ถ้าตอบไม่ได้ 12 
เดือน ก็เอา 9 เดือนก็ยังดี ว่ารับจริงใน 9 เดือนที่ผ่านมาในปี 2557 เป็นเงินเท่าไหร่ แล้วจะตั้งรับ
เท่าไหร่ ตั้งงบประมาณตํ่ากว่ารายรับไปเก้าพันห้าร้อยบาท ผมว่าง่ายเกินไป ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ใน
บริษัทหลายๆ แห่ง เขาจะต้องบอกผู้ถือหุ้นในการประชุมว่า ปีที่ผ่านมามีรายได้เติบโตเพราะด้านไหน 
เพราะสินค้าชนิดใด หรือบริการชนิดใด ฉะนั้นในแผนงานปีปัจจุบันที่เขาประชุม เขาจะมุ่งเน้นด้านใด แต่
นี่ไม่มีเลยครับ เป็นนิติบุคคลที่ไม่น่าให้การยอมรับได้ การพัฒนาก็ไม่เกิดขึ้น ผมก็จะไม่อภิปรายลงลึก 
เพราะคําถามที่สมาชิกฯ หลายท่านถามก็ไม่ได้รับคําตอบ แต่ท่านได้รับรู้รายละเอียดว่าปีนี้จะมุ่งเน้นใน
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน  ส่งเสริมการขี่จักรยานมาทํางาน
เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดและฝุ่นควันในเมือง ก็น่าจะทํานะครับ Big Cleaning Day ตั้งไว้ ผมถามว่าปี
หนึ่งจะทําความสะอาดกันวันเดียวหรือเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดรายละเอียดนะครับ ผมจะเอาเรื่อง



- ๓๒ - 

หนังสือพิมพ์ให้จบก่อน การไม่ให้เกียรติสภานั้นไม่ว่าหรอกครับ แต่ดูถูกสภานี่ แล้วก็พูดอะไรไว้อีก
เยอะแยะ มีพูดถึงซากุระด้วยว่าจะทุบเกาะกลางถนนดวงรัตน์เพื่อปลูกดอกซากุระ ข่าวก็บอกว่าคง
จะต้องใช้เงินเป็นสิบกว่าล้านเพื่อจะเอาซากุระไปปลูก คิดอะไรได้ง่ายๆ เหมือนเด็ก ซากุระปลูกในที่ๆ 
ไหนก็ได้ เนรมิตขึ้นมาอีกซักที่หนึ่ง เช่น ในเขต 4 ก็ยังมีพื้นที่เปล่า หรือจะเป็นเขต 1 แถวบ้านดงพัฒนา
ก็ยังมีที่ว่างเปล่า ริมแม่น้ําเยอะแยะ ปลูกแถวนั้นซิครับให้สวย ไม่ต้องไปทุบเกาะกลางถนน ไม่ต้องไป
เสียเงินหลายสิบล้าน ตอนนี้ฉกฉวยแล้วนะครับ ตอนเข้ารับตําแหน่งบอกว่าถ้าผมรู้ว่ามีอย่างนี้ ผมก็ไม่
เอาหรอกครับโครงการซากุระ ตอนนี้เริ่มเห็นแล้วนะครับ ผมถามว่าอย่างนี้น่าให้การเคารพนับถือไหม 
พูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอย ถ้าหากว่าจะมาตอบปฏิเสธว่าไม่ได้ให้ข่าว หนังสือพิมพ์ไปเต้าข่าวกันเอง คํา
ว่า “เต้าข่าว” คือ เขียนกันเอง แต่ผมเรียนท่านประธานฯ ว่าหนังสือพิมพ์เขาไม่ใช่คนอย่างนั้น ถ้าไม่มีมูล
ฝอยเขาก็คงไม่เอามาเขียนหรอกครับ อย่านะครับ อย่าให้มีรายการอย่างนี้เกิดขึ้นอีก การดูถูกไม่ให้
เกียรติคนนี่ อย่าไปดูถูก อย่าไปปรามาสเขา ในเรื่องของ Big Cleaning Day ก็ถ้าท่านมาแถลงภาพรวม
ทั้งหมดเลยว่าปีนี้จะมุ่งเน้นด้านใด ว่าจะทําอะไร ก็จบและสามารถจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ช่ัวโมงก็จบ เพื่อน
สมาชิกฯ ท่านก็เป็นห่วงเมื่อสักครู่ ถ้าท่านได้ออกมาพูดแล้ว ก็ไม่ต้องมาถามๆ ตอบๆ กันอยู่อย่างนี้ คน
ถามก็ไม่เห็นรายละเอียดก็ถามไป เป็นเรื่องที่น่าอับอาย  ในหน้าที่ 2.7/101  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ในส่วนของค่าจ้างเหมากําจัดขยะอันตราย นี่เป็นของกองสาธารณสุขฯ และของสํานักการช่าง
ด้วยรวมกันอยู่ ซึ่งก็ไม่ได้ระบุว่าขยะอันตรายนั้นเป็นขยะติดเชื้อหรือขยะประเภทไหน วงเงินไม่น้อยนะ
ครับ ของกองสาธารณสุขฯ ยี่สิบสามล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาท และของสํานักการช่าง 
เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาท จะให้สมาชิกสภาฯ แห่งนี้น่ังเทียนรู้เองหรือครับ เราคงไม่สามารถที่
จะก้าวล่วงฝ่ายบริหาร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน Big Cleaning Day สองแสนบาท นครลําปางชุมชน
สะอาดหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท อันนี้ก็ไม่แสดงรายละเอียดของโครงการว่าท่านจะทําอย่างไร ซึ่งจริงๆ 
กิจกรรมโครงการพวกนี้เทศบาลฯ ก็มีอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่แล้ว จอบ เสียม ไม้กวาด รถฉีดน้ํา รถสูบน้ํา 
รถบรรทุก แต่ถามว่าบ้านท่านประธานฯ ก็ดี  บ้านผมก็ดี ปีหนึ่งทําความสะอาดกันครั้งหนึ่ง ก็คงดูกระไร
อยู่นะครับ มีทางเลือกอื่นหรือเปล่า ที่จะจัดคนงานกวาดถนนไปประจําถนนแต่ละสายเวียนกันไป ให้
ชุมชนหรือชาวบ้านแถวนั้นเขาคอยดูแล  เขาก็จะได้หาข้าวหาน้ําให้คนงานนั้นกินด้วย ก็จะเป็นเรื่องที่น่าดู
น่าชม แต่ขอเรียนท่านประธานฯ ว่า หน้าบ้านสะอาดแต่หลังบ้านนี่ยังเป็นคูเมืองที่ตื้นเขิน น้ําเน่าเหม็น 
สกปรกด้วยต้นหญ้า วัชพืช และยุง ไม่ใช่ชุมชนที่น่าอยู่หรอกครับ สะอาดหน้าแต่สกปรกหลัง นโยบาย
เรื่องนี้ก็ไม่มีชัดเจนเหมือนกันว่า ปีนี้จะขุดลอกคูคลองไปเท่าไหร่ ที่ตอบไปในการประชุมสภาฯ เมื่อครั้งที่
แล้วที่ว่า ยี่สิบกว่าสายนั้น ผมก็อ่านจากหนังสือพิมพ์ แต่เส้นที่เขาเดือดร้อนจริงๆ ไม่ไปทํา จัดประกวด
ทางเท้าสะอาด หน้าบ้านสวยงาม ผมก็ไม่เห็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารชุดนี้ ในขณะที่ กทม. ท่านผู้ว่าฯ 
กทม. รณรงค์ว่า “คืนทางเท้าให้ประชาชน” แล้วก็เร่งความสะอาด ขุดลอกคูคลองเพื่อเตรียมรับน้ําฝน 
เขาทํามา 2 เดือนแล้วนะครับ แล้วทําจริงด้วย ในช่วงที่ผมมีโอกาสได้ลงประชุมที่ กทม. ผมก็ได้ไป
สัมผัสกับคนงานเหล่านั้นและได้พูดคุยกัน เขาประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจน ประชาชนและสื่อได้รับ
ทราบ ความร่วมมือก็เกิดขึ้น เขาก็ดีใจว่า กทม. ทําจริง เขาก็ยินยอมให้ความร่วมมือ ในภาพของ
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งบประมาณปีนี้ก็ไม่ชัดเจนอย่างที่ผมเรียนท่านประธานฯ แล้วว่า ไม่ประหยัด ไม่รัดกุม ไม่รอบคอบ แล้ว
ก็ยังซ้ําซ้อน แต่ถ้าจะปฏิเสธคํากล่าวหาของผม ก็ควรจะแถลงช้ีแจงประกอบงบประมาณเสียตั้งแต่ต้น 
การที่มาช้ีแจงภายหลังถือว่าเป็นคําแก้ตัว เพราะฉะนั้นก็ขอได้โปรดรับทราบไว้ด้วยว่าอาจจะมีหลาย
รายการที่จะมีสมาชิกฯ ยื่นขอแปรญัตติปรับลดนะครับ โดยสรุปในร่างเทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2558 ผมก็
ไม่เห็นอะไรที่ใหม่ ที่เป็นนโยบายเรื่องใหม่ เรื่องเก่าก็ไมไ่ด้มาช้ีแจงว่า โครงการเก่าที่ค้างไว้ในเอกสารพูด
ไว้นิดหนึ่งว่ายังมีเงินค้างที่ยังไมไ่ด้จ่ายอีกยี่สิบเอ็ดล้านบาทเศษ ก็ควรจะเอามาบอกกันว่ายังมีกี่โครงการ
ที่ยังค้างคาอยู่และกันเงินไว้ ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเงินควรจะยืนยันได้กับสภาแห่งนี้ว่า เมื่ออนุมัติ
หรือประกาศเป็นเทศบัญญัตินี้ไปแล้ว จะใช้จ่ายเงินได้ 100% ไม่ต้องมีตกค้าง ไม่ต้องมาขอกันเงิน ไม่
ต้องมาวุ่นวาย ทําใหโ้ครงการชะงัก ปัญหาความเดือดร้อนก็ดี การพัฒนาก็จะเดินทางหน้าต่อไปได้ อันนี้
เป็นสิ่งที่ผมเรียนท่านประธานฯ ว่าเป็นสิ่งจําเป็น เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องดูในวาระที่ 2 ที่ 3 ต่อไปนะ
ครับ สําหรับงบประมาณนี้ สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะเรียนท่านประธานฯ มันก็มีคําถามอีกครับ ในหน้าที่ 
2.7/95 งบรายจ่ายอื่นๆ ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ในส่วน
ของ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE) ตั้งไว้ห้าแสนบาทสําหรับการก่อสร้างฝายแม่น้ําวัง ฝายยางก็ไม่
ชัดเจนว่า ฝายยางเก่าซึ่งมันเสียหายใช้การไมไ่ด้มา 2 ปี แล้วหรือไม่ หรือว่าจะสร้างฝายแห่งใหม่ นี่ยังไง
ครับผมถึงบอกว่ามันเป็นร่างเทศบัญญัติฯ ที่ไม่ชัดเจนเลยในคําอธิบาย แต่จะว่าเอกสารจํากัดก็ไม่เป็นไร 
แต่คนเสนอควรจะช้ีแจงรายละเอียดประกอบงบประมาณ เพื่อการพิจารณาจะได้เสร็จลุล่วงไปได้
โดยเร็ว  ในหน้าที่ 2.7/91 มีงบประมาณเรื่องการทําทางเท้า(ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนวังขวา 
ฝ่ังสวนสาธารณะเขลางค์นครฯ) ถ้าท่านออกมาบอกซักนิดหนึ่งว่าทางเท้าที่จะทําใหม่กว้างกว่าเดิมหรือ
เปล่า หรือเท่าเดิม หรือแคบกว่าเดิม แล้วจะปูผิวด้วยเซรามิคลื่นๆ ให้เกิดอันตรายแก่คนเดินเวลาฝนตก
ถนนเปียกงั้นหรือ ขอบคันทางเท้าจะทําตั้งฉากแบบคันหินเดิมหรือว่าจะเอาทางลาดเอียง 40 องศา หรือ 
45 องศา ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องอันตราย ทางเท้าที่ดีถ้าจะทําใหม่ไม่ต้องไปปูเซรามิคให้เสียเงินแพง คิดถึง
คนตาบอดที่เขาจะต้องใช้ไม้แตะทางเท้าไหมครับ ทําเส้นสําหรับคนตาบอดให้เขาเดินบนทางเท้าได้อย่าง
สบายกว้างขวาง ซึ่งน่าจะทําและเป็นสิ่งที่ควรคํานึงถึง ก็ไม่มีปรากฏไว้นะครับ ทางเท้าที่ว่าจะทําตั้ง 3-
4 แห่ง คือ 1)ทางเท้า ถนนวังขวา ฝ่ังสวนสาธารณะเขลางค์(หน้าที่ 2.7/91) ตั้งแต่บริเวณหน้าวัด
ดํารงธรรม ถึงแยกถนนท่าคราวน้อย ความยาวประมาณ 324 เมตร ตั้งไว้หนึ่งล้านห้าหมื่นสองพันบาท 
2)ทางเท้า ถนนทิพย์วรรณ ทั้งสองฝ่ัง(หน้าที่ 2.7/89) ตั้งแต่แยกถนนไฮเวย์ลําปาง-งาว ถึงบริเวณ
หน้าบ้านเลขที่ 146/2 ความยาวประมาณ 605 เมตร ตั้งไว้สองล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาท 3)ทาง
เท้า ถนนสนามบิน ฝ่ังโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย(หน้าที่ 2.7/89) ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงสุดเขต
รั้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ความยาวประมาณ 218 เมตร ตั้งไว้หนึ่งล้านแปดหมื่นแปดพันบาท ที่
จริงไม่ต้องให้สมาชิกฯ มาถามหรอกครับ มันควรจะเป็นผู้เสนอญัตติมาบอกเล่าให้กันฟัง การพิจารณา
งบประมาณในวาระแรก ก็จะได้ง่ายขึ้น และเกิดประโยชน์จากการรับฟังข้อสังเกตก็ดี ข้อท้วงติง 
ข้อแนะนําอะไรก็ดี ผมว่าเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นทั้งนั้น สภาฯ แห่งนี้ไม่เคยขัดขวางและไม่เคยขัดข้อง ที่
จะสนับสนุนเงินนะครับ ที่จะส่งถึงพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ ให้ได้กินดีอยู่ดี ให้ค้าขายทํามาหากิน
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ได้มากขึ้น จะได้มีเงินเสียภาษีได้มากขึ้นนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นบรรทัดฐานในการเสนอญัตติร่างเทศ
บัญญัติฯ เพิ่มเติมก็ดี หรืองบประมาณอื่นใดก็ดีที่จะมีขึ้นในโอกาสต่อไป ขอบพระคุณครับท่านประธานฯ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษใ์จสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติร่างเทศบัญญัติฯ นี้ 
จากที่ผมได้อ่านร่างเทศบัญญัติฯ นี้ ผมก็เห็นคําแถลงนโยบายของ ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกฯ เมื่อ
ครั้งที่ท่านได้แถลงต่อสภาก่อนเข้ารับตําแหน่ง ซึ่งในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 48 วรรคแรก และวรรคสอง กล่าวไว้ว่า “เมื่อนายกเทศมนตรีเข้า
รับหน้าที่ ให้ประธานสภาเรียกสภาเทศบาล เพื่อนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มี
การลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกนายกเทศมนตรี การแถลงนโยบายของ
นายกเทศมนตรีให้กระทําโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทํานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแก่
สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย” ซึ่งผมก็ได้ฉบับนี้มา ในระยะของงบประมาณเมื่อปี 2557 
เราคิดว่าท่านนายกฯ เขายังอยู่ระหว่างการศึกษาในการทํางบประมาณต่างๆ ซึ่งในนโยบายที่ท่านแถลง
ไว้นั้น ก็มีอยู่ทั้งหมด 8 นโยบาย ท่านก็เขียนไว้ว่าร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนาโดยใช้แนวทางการจัดการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้จะมุ่งเน้นให้ความสําคัญการทํางานเชิงบวก เพื่อเสริมสร้างฐานรากของสังคม
ให้มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี วิถีชีวิตดี มีความสุข นโยบายท่านทั้ง 8 ด้านก็ได้แถลงไว้นะครับว่า  

1.นโยบายด้านการบริหารงาน ซึ่งจะใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประชาชนต้องมีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

2.นโยบายด้านการพัฒนาเมือง ท่านก็ได้แถลงไว้ว่าจะนําสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ลงใต้ดินใน
ถนนสายหลักๆ จะขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุงคืนสภาพแม่น้ําวัง ก่อสร้างระบบระบายน้ําเสียให้
ครบถ้วนสมบูรณ์  มีการขุดลอกทําความสะอาดท่อระบายน้ําคลอง คูเมือง เพื่อระบายน้ําและป้องกัน
น้ําท่วม จะดําเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะให้ครบทุกตําบลในเขตเทศบาล จะดําเนินการก่อสร้าง
สถานีขนส่งระหว่างจังหวัดแห่งใหม่ที่อํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากขึ้นกว่าเดิม 

3.นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ และการค้า ท่านก็ระบุไว้ว่า จะก่อสร้างปรับปรุงตลาดสด
เทศบาล 7(ตรงข้ามห้างบิ๊กซี) ให้เป็นศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ และมีการจัดการแข่งขันกีฬา 

4.นโยบายด้านการศึกษา ท่านกล่าวว่า นักเรียนในเขตเทศบาลที่เรียนในโรงเรียนเทศบาล จะ
ได้รับทุนการศึกษาจากเทศบาลหรือโรงเรียนเทศบาลคนละหนึ่งพันบาทต่อปี 

5.นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คือ จะจัดตั้งส่งเสริมให้มี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําชุมชน และทางแยกจะมีการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร
พร้อมระบบกล้องวงจรปิดที่สมบูรณ์ 
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6.นโยบายด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน  คือ  จะจัดให้มีการตรวจสุขภาพของประชาชน
ทุกครัวเรือนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

7.นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน ก็ได้แถลงว่า จะตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนให้ชุมชน
บริหารจัดการขยะภายในชุมชนตนเองปีละห้าหมื่นบาท อุดหนุนให้ชุมชนดําเนินการของชุมชนที่ไม่
ซ้ําซ้อนกับเทศบาล ชุมชนขนาดใหญ่ปีละสองแสน ขนาดกลางปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ขนาดเล็กปีละ
หนึ่งแสนบาท อุดหนุนงบประมาณในกิจกรรมของผู้สูงอายุกลุ่มละสามพันบาทต่อเดือน และเพิ่มมากขึ้น
ตามจํานวนสมาชิกคนละห้าสิบบาท อุดหนุนงบประมาณในกิจกรรมชมรม อสม. เครือข่ายพลังสตรี 
เครือข่ายผู้สูงอายุองค์กรละสองแสนบาทต่อปี  

8.นโยบายด้านศาสนาวัฒนธรรม  จะดําเนินการขออนุมัติตั้งงบประมาณเพื่ออนุมัติงานแห่เจ้า
ปีละสามแสนบาท อุดหนุนงบประมาณวันคริสต์มาสปีละสามแสนบาท  อุดหนุนงบประมาณงานถนน
คนเดินกาดกองต้าปีละสี่แสนบาท อุดหนุนงบประมาณถนนวัฒนธรรมปีละสองแสนบาท 

นี่คือนโยบายที่ท่านแถลงไว้ในวันที่ท่านเข้ามาดํารงตําแหน่ง แต่เมื่อมาดูในร่างเทศบัญญัติฯ นี้ 
ผมหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ ในนโยบายที่ว่า นักเรียนในเขตเทศบาลที่เรียนในโรงเรียนเทศบาลจะได้รับ
ทุนการศึกษาจากเทศบาลหรือโรงเรียนเทศบาลคนละหนึ่งพันบาทต่อปี เอาไปไว้ในหมวดไหน ข้อไหน 
สํานักไหน กองไหนหรือครับ ผมหาไม่เจอ ในนโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่บอกว่า
จะจัดตั้งหรือส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําชุมชน  ผมก็ยังไม่เคยเห็นมีเลยครับ
หน้าบ้านผม ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน ข้อไหน หมวดไหน หรือแผนงานไหน ก็ไม่เห็นทําไว้ ในนโยบายด้าน
สุขภาพและอนามัยของประชาชน เรื่องจะจัดให้มีการตรวจสุขภาพของประชาชนทุกครัวเรือนอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ในตัวนี้มองเท่าไหร่ก็หาไม่เจอในร่างเทศบัญญัติฯ นี้นะครับ นโยบายด้านความเข้มแข็งของ
ชุมชน ว่าจะจัดการขยะปีละห้าหมื่นบาท อยู่ส่วนไหนครับ ว่าจะอยู่สํานักปลัดก็ไม่ใช่ จะไปอยู่กอง
สวัสดิการก็ไม่เกี่ยว ก็ต้องไปอยู่กองสาธารณสุขฯ ก็ไม่เห็นเลยครับ การอุดหนุนการดําเนินงานของ
ชุมชนที่ไม่ซ้ําซ้อนกับเทศบาล ชุมชนขนาดใหญ่ปีละสองแสน ขนาดกลางปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 
ขนาดเล็กปีละหนึ่งแสนบาท ซึ่งงานก็ต้องเกี่ยวกับกองสวัสดิการฯ ก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงข้อไหน หมวดไหน 
ตรงไหน หาไม่เจอเหมือนกันครับ ผมจะต้องกราบเรียนท่านประธานฯ ฝากไปยังผู้บริหารช่วยช้ีแจงด้วย 
ตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ หรือมันเป็นเพียงตัวกระดาษเปื้อนหมึกอยู่ในนี้ จะออกอะไรมาก็ได้ในการ
แถลงนโยบาย แต่หยิบมาใช้ไมไ่ด้ มันขัดระเบียบตรงไหน ก่อนที่ท่านทํานโยบายท่านก็ต้องตระหนักว่าทํา
ตรงนี้ได้หรือไม่ พี่น้องประชาชนมาร่วมรับฟังการประชุมวันนี้ ท่านก็ต้องเข้าใจว่าในเมื่อเป็นนโยบาย ก็
ต้องทําให้เป็นไปตามนโยบายนะครับ แล้วผมจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับ ในฐานะที่ผมเป็นคนพิการ และ
เป็นคนพิการที่เป็นสมาชิกสภา เป็นปากเป็นเสียงให้คนพิการในที่นี้ว่า ในร่างงบประมาณนี้ ความพิการ
ของคนนั้นเรามองแล้ว ยกตัวอย่างเช่นผมนี่แหละครับ เสี้ยววินาทีเดียว หนึ่งตูมและตามมาอีกสองตูม
สามตูม กลายเป็นคนพิการเลยนะครับ ก็ลําบากในการใช้ชีวิต และคนพิการสมัยนี้บางท่านอยู่ดีๆ ก็เส้น
โลหิตในสมองแตก ถ้านําไปส่งโรงพยาบาลทันประมาณหนึ่งช่ัวโมงก็จะเป็นประมาณอัมพฤกษ์ ถ้าไม่ทัน
ก็เป็นอัมพาต ในการใช้ชีวิตของคนพิการนั้นลําบากมาก เรามาดูในร่างเทศบัญญัติฯ นี้ แต่ผมก็ขอชื่นชม 
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ขอยกตัวอย่างของเทศบาลตําบลเกาะคา ผมเคยไปร่วมประชุมที่น่ันหลายๆ ครั้ง ไปที่น่ันผมไม่เป็นคน
พิการเลยครับ เพราะทุกอย่างที่น่ันเอื้อประโยชน์ สิ่งอํานวยความสะดวกให้คนพิการ พอเหลียวกลับมา
อยู่เทศบาลฯ กลายเป็นคนพิการหนักกว่าเดิมอีกครับ เพราะบางที่ก็ขึ้นไม่ได้ บางที่ก็ขึ้นได้ ลิฟท์มีก็จริง
ครับ แต่ช้ัน 2 ปิด แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในภาษีของพี่น้องคนพิการที่เสียภาษี หรือคนปกติ จะต้องเสียภาษี
ให้รัฐไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะครับ ทางอ้อมก็ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ถ้าท่านเติมน้ํามันตามสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงต่างๆ  ถ้าท่านขอใบเสร็จเขาก็จะบอกว่ามีภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งก็เป็นการเสียภาษี
ทางอ้อมนะครับ นโยบายของท่านผมก็มาดู และอยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านดูในร่างเทศบัญญัติฯ  

1) หน้าที่ 2.7/99 แผนงานเคหะชุมชน ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ํา-ส้วมใหม่ ทดแทนอาคารเดิม
บริเวณภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร ด้านทิศตะวันตก ตั้งไว้จํานวนแปดแสนบาท ท่านประธานฯ 
ครับ ตรงนี้มีห้องน้ําสําหรับคนพิการหรือเปล่าครับ หรือว่าคนพิการนี้ ที่จะมีวลีหนึ่งที่พูดเสมอๆ ว่า “คน
พิการจะเป็นคนแรกที่ถูกลืม และเป็นคนสุดท้ายที่ถูกนึกถึง” การทําห้องน้ําให้คนพิการนั้น ตามกฎ
กระทรวงฯ เรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 ก็ได้ระบุไว้ว่า  ถ้าเป็นอาคารสร้างใหม่จะต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกให้คนพิการ ต้องทําไว้  
ถ้าไม่ก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับ เป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ ในเจนตคติของคนทั่วไปที่
เห็นคนพิการ เขาจะมองคนพิการว่า พิการแล้วออกมาทําไม ทําไมไม่อยู่ที่บ้าน พิการแล้วเป็นยังไง ผมก็
อยากจะถามในที่ประชุมฯ นี้ว่า คนพิการเช่นผมเป็นคนพิการหรือเพื่อนคนพิการของผม วันหนึ่งหรือ
อาทิตย์หนึ่งทานข้าวมื้อเดียวใช่ไหมครับ เวลาไปตากแดดร้อนไหมครับ ไปโดนอากาศหนาวเย็นไหมครับ 
หรือจะบอกว่าคนพิการไม่รู้จักร้อน ไม่รู้จักหนาว  คนพิการก็เป็นเช่นคนปกติทั่วไปเพียงแต่ร่างกายเขา
ไม่ครบ 32 แต่ความรู้สึกก็เหมือนกับคนปกตินะครับ 

2) หน้าที่  2.7/138 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
ศาลหลักเมือง ตั้งไว้เก้าล้านบาท ตรงนี้ผมก็ขอฝากท่านประธานฯ ไปยังผู้บริหารว่าอย่าลืมสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการด้วยนะครับ เพราะว่าผู้สูงอายุ หรือผู้มีปัญหาเรื่องสุขภาพทางกายก็
อยากจะเข้าไปศาลหลักเมือง เข้าไปทําความเคารพเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง ก็น่าจะทําสิ่งอํานวย
ความสะดวกไว้ด้วยนะครับ 

3) หน้าที่ 3/19 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ตั้งไว้ หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ ผมก็ขอฝากไว้ว่าห้องน้ําคนพิการที่สถานีขนส่งไม่มีนะครับ ก็
ฝากให้ทําไว้ด้วยนะครับ 

4) หน้าที่ 2.7/12 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าปรับปรุงซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารสํานักการ
ช่าง-กองคลัง ตั้งไว้สี่แสนบาท ผมอยากจะให้ทําอักษรเบลสําหรับผู้พิการทางสายตาด้วยนะครับ และ
เสียงสําหรับผู้พิการทางสายตา และตัวหนังสือสําหรับผู้พิการทางหู ไหนๆ ก็ทําแล้วก็ทําให้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้ทุกคนเลยนะครับ ไม่ว่าจะพิการหรือไม่พิการนะครับ  

5) หน้าที่ 2.7/7 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าใช้จ่ายการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภา
เทศบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้สี่แสนบาทนะครับ ท่านประธานฯ ครับ ในงบประมาณตัวนี้ผมได้
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มองเห็นว่าจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ เพราะว่าในการอบรมและศึกษาดูงานนี้ เราจะดูกันในเฉพาะจังหวัด
ลําปาง ดังที่เพื่อนสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายล่วงหน้าผมนี้นะครับ ดูในเขตลําปางของเราเยอะแยะ 
เทศบาลเมืองเขลางค์ก็ได้ เทศบาลเมืองพิชัย มาแลกเปลี่ยนกันก็ได้ หรือจะดูทางสื่อออนไลน์ 
อินเตอร์เน็ต ท่านอยากจะดูอะไรเกี่ยวกับสภา เขาก็ลงในเว็บไซต์ต่างๆ หรือจะในหนังสือต่างๆ  และอีก
อย่างหนึ่ง คณะ คสช. ปัจจุบัน เขาก็มีนโยบายให้ประหยัดงบประมาณในการศึกษาดูงานนะครับ ให้สภา
ช่วยพิจารณาว่างบประมาณในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาฯ นี้ จะคงไว้หรือไม่อย่างไรเรา
ก็จะได้เป็นแบบอย่างในงบประมาณโครงการอื่นๆ ที่อยู่ในร่างเทศบัญญัติฯ นี้ ไม่ใช่สมาชิกสภาฯ ก็จะไป
แปรลด แปรตัด ส่วนของตัวเองก็ไม่แตะต้อง แตะก็แตะนะครับ ให้ทุกท่านรู้ว่าเราก็แตะของเรา 
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือผู้ที่จะยื่นคําแปรญัตตใินวาระ 2 ว่าท่านเห็นด้วยว่าจะคงไว้
หรือไม่อย่างไร ผมก็อยากฝากท่านประธานฯ ไปถึงผู้บริหารได้กรุณาตอบผมในเรื่องคําแถลงนโยบาย
ด้วย ถ้าท่านแถลงแล้วท่านทําไมไ่ด้ จะใช้คําว่า “เป็นการทุจริตเชิงนโยบาย” ได้หรือไม่ ขอบคุณครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อตอนพักกลางวันท่านรองนายกฯ 
สมเกียรติฯ ท่านก็เดินเข้ามาทักว่าวันนี้น้องชายไม่พูดหรือ ผมก็เอาไว้เก็บตก เวลาที่พี่ๆ เขาอภิปรายแล้ว
ขาดตกหล่นอะไรแล้วผมก็จะมาเสริม เมื่อเช้าทางสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการ
ตั้งงบประมาณที่ให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุ  ซึ่งงานประเพณีรดน้ําดําหัวนั้น ทางท่านรองนายกฯ 
สมเกียรติฯ ได้แถลงอธิบายว่า ที่ต้องเพิ่มขึ้นถึง 100% นั้นก็เพราะว่าให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุ ซึ่ง
ผู้สูงอายุหลายๆ ท่านในที่นี้รวมทั้งที่ไม่ได้อยู่ในที่นี้ด้วย ต่างก็ได้เสียสละ และประกอบคุณงามความดี
ให้กับสังคม  ให้กับชุมชน  ให้กับครอบครัวของพวกเรา  ผมฟังอย่างนี้แล้วก็อดชื่นชมท่านรองนายกฯ 
สมเกียรติฯ ไม่ได้ว่าท่านเปลี่ยนสภาพจากอดีตข้าราชการเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้ว เพราะว่าเวลาที่
ท่านอธิบายต่อสภานั้น ท่านก็บอกแต่เฉพาะส่วนที่เป็นข้อดี คือ ทางผู้บริหารได้ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นถึง 
100% แต่ในขณะเดียวกันเวลาท่านปรับลดงบประมาณลงไป ท่านไม่บอกและไม่ได้พูดนะครับ ผมจะ
ยกตัวอย่างและเสริมในส่วนของท่านร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ ที่พูดไว้ในหน้าที่ 2.7/80 ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว จากเดิมปี 2557 ตั้งไว้หนึ่งแสนห้าหมื่น
บาท แต่ในปี 2558 ทางฝ่ายบริหารปรับลดลง 33% เหลือเพียงหนึ่งแสนบาท เป็นเพราะว่าผู้ป่วย
เอดส์มีน้อยลงหรือครับ หรือว่าทางฝ่ายบริหารไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้ครับ และอีกด้านหนึ่ง 
หน้าที่ 2.7/81 คา่ใช้จา่ยในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน จากเดิมปี 2557 ที่ตั้งไว้ถึง
สามแสนบาท  ทางฝ่ายบริหารท่านได้ปรับลดลงไป 66.67%  เหลือเพียงหนึ่งแสนบาทตั้งไว้ในร่าง
เทศบัญญัติฯ ปี 2558  และในขณะเดียวกันที่ท่านมากล่าวอ้างเอาความดีความชอบต่อสภาผ่านไปยัง
พี่น้องประชาชนผู้สูงอายุบอกว่า ที่ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นถึง 100%ในกิจกรรมรดน้ําดําหัว แต่ปรากฏว่า
คา่ใช้จา่ยในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง(หน้าที่ 2.7/82) จากเดิมปี 2557 ตั้งไว้ถึง



- ๓๘ - 

แปดแสนบาท แตใ่นปี 2558 ตั้งไว้เพียงหกแสนบาท ผมก็คิดได้อย่างเดียวครับว่าไม่ให้ความสําคัญกับ
เด็กและเยาวชน  จะเป็นเพราะว่าเด็กและเยาวชนลงคะแนนเสียงไม่ได้หรืออย่างไร  ผมก็คงจะเสียใจ
ถ้าเด็กและเยาวชนของเราขาดการดูแลสนับสนุนเอาใจใส่ เพราะทุกวันนี้สังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหา
อื่นๆ ก็รุมเร้ามากอยู่แล้วนะครับ ในขณะที่เราควรจะให้ความสําคัญกับอนาคตของชาติ ไม่ได้น้อยไปกว่า
ปัจจุบันหรืออดีต หมายถึงผู้สูงอายุนะครับ เราก็ควรจะให้ความสําคัญไปพร้อมๆ กัน ในส่วนของ
ภาครัฐบาลเขาก็มีการส่งเสริมครอบครัวสามวัย ก็คือส่งเสริมทั้งหมด ทั้งผู้สูงอายุ ทั้งวัยทํางาน รุ่นพ่อ
รุ่นแม่ และรุ่นลูกรุ่นหลาน ไมใ่ช่เพียงแต่ตัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกไป แล้วมุ่งเน้นแต่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผมก็
ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับ  ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะทักท้วงนะครับว่า เราเห็นโครงการด้าน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเพื่อนสมาชิกฯ ได้อภิปรายว่าเป็นการส่งเสริมที่ถูกจุดหรือเปล่า เป็นเพียงแต่
ภาพลวง โครงหลวมๆ ใช้จ่ายเงินงบประมาณไปในด้านการว่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการแล้วก็
ละลายไปน้ําฝนที่ตกมาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา แต่ว่าไม่มีเลยนะครับ ในการที่จะให้ความสําคัญกับ
ปรัชญา แนวคิด แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2557 ไม่ได้ตั้งไว้ และในปี 2558 ก็ไม่ได้ตั้งไว้ มีแต่
เพียงย้อนหลังไปที่เคยตั้งไว้ในปี 2555 นะครับ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
แก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้สองแสนเจ็ดพันหกสิบแปดบาท 
และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลนครลําปางตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้
สี่แสนสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาท ในปี 2557 และในปี 2558 ไม่ได้ตั้งไว้เลยนะครับ พวกเราก็ทราบ
กันอยู่นะครับว่าแนวคิดปรัชญาการดําเนินชีวิตหรือการกระทํากิจกรรมอะไรก็ตาม  ถ้ามุ่งเน้นสุดโต่ง 
ก่อหนี้ ใช้จ่ายเกินตัว จะสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งระดับชุมชน ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  ไปดู
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสาระสําคัญเลยนะครับ ผมก็เข้าใจว่าทางท่าน
รองนายกฯ สมเกียรติฯ ที่เป็นผู้จัดทําร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2558 มีเวลาน้อยในการที่จะทํา แต่ยังพอมี
เวลานะครับถ้าจะปรับหรือถ้าจะเสริม ยังไงก็นึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราไว้ อย่าได้
ละเลยนะครับ อะไรที่ทําดีก็ทําดีต่อไป  ยังมีในส่วนของงานโครงสร้างซึ่งมีเยอะมากเลยนะครับ เดี๋ยว
เอาไว้วาระที่สอง วาระที่สาม ก็คงจะได้พิจารณาในรายละเอียดให้มากขึ้น เพราะว่าดูแล้วโครงการ
แก้ปัญหาน้ําท่วมเหมือนกับว่าทางฝ่ายบริหารจะเปลี่ยนนโยบายแล้วนะครับ ไม่ใช้วิธีดูดล้างลอกท่อแล้ว 
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร เคยตั้งงบประมาณไว้ เคยตอบกันในสภาแห่งนี้ว่า ทําเพียงครั้งเดียว
แก้ปัญหาไม่ได้ยังไงก็จะต้องทําเพิ่ม ทําต่อเนื่อง ทําตลอด ดูดล้างกันตลอดให้ได้ แต่พอเอาเข้าจริงๆ ก็
ทําไปได้แค่ครั้งเดียว แล้วเกิดอะไรขึ้นก็คงต้องรอให้เวลา ให้สังคมได้รับรู้ข้อเท็จจริง แต่ว่าตั้งข้อสังเกต
ไว้ว่าในปีงบประมาณ 2558 โครงการดูดล้างลอกท่อหายไปแล้ว มีเพียงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา ซึ่ง
ก็มีแต่เพียงข้อมูลทางเทคนิค ไม่ได้ให้หลักการและเหตุผลว่าจะสําเร็จ มันจะป้องกันได้หรือเปล่า ยังไงก็
คงต้องไปดูในรายละเอียดเพิ่มขึ้น ขอบพระคุณมากครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 
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นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง เมื่อสักครูไ่ด้อภิปรายเรื่องงบประมาณที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะ แต่ตกหล่นไปเรื่องหนึ่ง คือ 
งบประมาณเรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้า (หน้าที่ 2.7/128)  ซึ่ง
ปีที่แล้วเราได้ตัดออกไปแล้วหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะ แต่มาปีนี้ท่านก็ตั้งขึ้นมาอีกตั้งไว้หนึ่งล้านห้าแสน
บาท และเมื่อสักครู่ได้เอกสารเกี่ยวกับคําให้สัมภาษณ์ของท่านนายกฯ ก็มีพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่า “ที่
งบประมาณปี 2558 ช้าก็เพราะว่าต้องจัดทํางบบางอย่างที่ทางจังหวัดแจ้งมาด้วย คือ งบปรับปรุง
ศาลหลักเมืองลําปางเก้าล้านบาท เรื่องงานรถไฟรถม้าลําปาง” ก็อยากจะถามท่านว่าเรื่องนี้ทางจังหวัด
มีหนังสืออนุญาตให้ท่านจัดงานแล้วหรือยัง ถ้ามีช่วยตอบเดี๋ยวนี้เลยค่ะ และขอดูด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่

เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง กระผมขออนุญาตตอบคําอภิปรายของท่านสมาชิกฯ เมื่อซักครู่ ผมขออนุญาตอ่านช้ีแจงให้
ทราบนะครับ 
หนังสือ 
ที่ ลป 0017.2/13572            ศาลากลางจังหวัดลําปาง 
               กม.5 ถนนวชิราวุธดําเนิน 

       ตําบลพระบาท ลป 52000 
19  สิงหาคม  2557 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดําเนินงาน/กิจกรรมของจังหวัด 
เรียน  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ด้วยจังหวัดจะดําเนินการพัฒนาจังหวัดลําปาง ให้เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยว 2557-2558
ซึ่งในการนี้ มีความประสงค์จะปรับปรุงศาลหลักเมืองของจังหวัดลําปาง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็น
ที่ตั้งของหลักเมือง ให้มีความสะอาด สวยงามอยู่เสมอ รวมทั้ง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
อาทิ การจัดงานรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้า ได้จัดเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง เป็นประจําทุกปี ซึ่งได้
จัดติดต่อกันมากว่า 15 ครั้งแล้ว เพื่อรําลึกถึงความสําคัญของกิจการรถไฟ รถม้า ที่ได้เข้ามาสู่จังหวัด
ลําปางเป็นครั้งแรกในอดีตเมื่อ 1 เมษายน 2459 ซึ่งได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคม แก่ชาวนครลําปางมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง เพื่ออนุรักษ์และเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม อดีตของชาวลําปางที่ถือว่ามีเสน่ห์ และมีเอกลักษณ์ในตัวเองให้ดํารงคงอยู่ และ
เผยแพร่สู่สาธารณะชน 
 ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงาน/กิจกรรมของจังหวัดดังกล่าวข้างต้นบรรลุวัตถุประสงค์ ในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง จังหวัดจึงขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ หรือให้การสนับสนุนอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร ในการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
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 1.การปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดลําปาง 
 2.การจัดงานรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า ครั้งที่ 16 และครั้งต่อๆ ไป 
 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา ผลเป็นประการใด กรุณาแจ้งจังหวัดทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
ศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ 

(นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ) 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 
 ขอบพระคุณครับ 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
อันนี้หมายความว่าทางจังหวัดจะจัดงบประมาณให้เราไปดําเนินการ หรือว่าเราต้องตั้งงบประมาณเพื่อ
จัดเองคะ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่

เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง  ตามข้อตกลงระหว่างจังหวัดลําปางกับทางเทศบาลฯ  ทางจังหวัดได้ขอให้เทศบาลฯ  
ตั้งงบประมาณปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดลําปางเป็นจํานวนเงินเก้าล้านบาท ส่วนการจัดงานรําลึก
ประวัติศาสตร์รถไฟ  รถม้า  ครั้งที่ 16  และครั้งต่อๆ ไป  จังหวัดได้ขอให้เราจัดตั้งงบประมาณปีละ
หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วนครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขออนุญาตได้แสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ของร่างเทศบัญญัติฯ  ในส่วนของรายรับนะครับ  ช่วงก่อนได้อภิปรายไปนะครับว่าปีนี้เรามีค่าใช้จ่าย
มากขึ้นนะครับ เราก็น่าจะมีอะไรที่ดีขึ้น ผมย้อนกลับมาดูในเรื่องของรายรับ ในหน้าที่ 1/3  ในหมวด
ภาษีอากร กับค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาตต่างๆ  ถ้ารวมทุกหมวดแล้วก็ตกอยู่ที่ประมาณ
เจ็ดสิบสองล้านบาท ก็ถือว่าเป็นตัวเลขไม่น้อยนะครับ แต่ผมก็มีติดใจ และคิดว่าผมก็เสนอมาหลายๆ 
ครั้งในการประชุมฯ ว่าการจัดหารายได้ของเทศบาลฯ เรา เราทําเหมือนกับเคยทํามาอย่างไรก็ทําอย่าง
นั้น ผมก็ย้อนกลับไปดูเทศบาลญัตติหนึ่ง ซึ่งคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาลฯ 
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เรา ก็คือเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองลําปาง เรื่อง ควบคุมผู้เร่ขาย พ.ศ. 2490 จะสอดคล้องว่าปีที่มี 
AEC กับปีในปัจจุบันนี้ ภาษาเหล่านี้ ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ เราอาจจะจัดเก็บได้มาก ถ้าวกกลับมาดูใน
หมวดค่าธรรมเนียมต่างๆ บางข้อท่านตั้งไว้แค่หมื่นห้าพันบาทที่เป็นประการรายได้ สองหมื่นบาทบ้าง 
แปดพันบาทบ้าง ห้าพันบาทบ้าง ท่านยังเก็บได้ แต่ตัวนี้ผมคิดว่าสําคัญนะครับ เทศบัญญัติควบคุมผู้เร่ขาย
นี้ ร้างลาหรือไมไ่ด้รับการปฏิบัติมานานแล้วนะครับ ถ้าเราลองคิดง่ายๆ ว่าในเทศบัญญัตินี้ ก็บอกว่า คน
ที่จะมาเร่ขายของในเขตเทศบาลฯ นั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี เรามีเทศบัญญัตินี้ตั้งแต่ พ.ศ. 
2490 ตั้งแต่ท่านมลารักษ์ระบินเป็นนายกเทศมนตรีเมืองลําปาง ได้ตราเทศบัญญัติควบคุมผู้เร่ขาย
ขึ้นมา 1 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2490 บอกไว้ว่าผู้ที่จะมาเร่ขายสินค้าต่อไปนี้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี
ให้กับเทศบาลเมืองในขณะนั้นนะครับ มีทั้งหมด 6 ประเภทที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมถ้ามาเร่ขายของใน
เขตเทศบาล โดยจําแนกประเภทผู้เร่ขายตามลักษณะสินค้า ได้แก่ 1)ผู้เร่ขายเนื้อสดต่างๆ  2)ผู้เร่ขาย
อาหารสุก ซึ่งผู้ซื้อบรโิภคได้ทันที  3)ผู้เร่ขายเครื่องดื่มต่างๆ  4)ผู้เร่ขายอาหารแห้ง เครื่องเค็ม และของ
หมักดอง  5)ผู้เร่ขายผักสด พืชสด และผลไม้  และ 6)ผู้เร่ขายสิ่งของต่างๆ นอกจากอาหาร  เมื่อปี พ.ศ. 
2490 ได้ตราเอาไว้เป็นเทศบัญญัติ เรียกเก็บปีละ 25 สตางค์ต่อราย  พอมาปี พ.ศ. 2495 
นายกเทศมนตรีเมืองลําปางในขณะนั้น นายน้อม  สุวสิน ได้ปรับปรุงเทศบัญญัติให้เก็บค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นเป็น 1 บาทต่อปี  พอมาปี พ.ศ. 2499 นายรัศมี  จันทรวิโรจน์  ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเมือง
ลําปางขณะนั้น ก็ได้ปรับปรุงเช่นเดียวกันแต่เป็นบางประเภท และให้คงค่าธรรมเนียมไว้ 1 บาท
เหมือนเดิม ปี พ.ศ. 2499 จนถึงปี พ.ศ. 2529 มีการปรับปรุงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดย นายเรือง เขื่อนแก้ว  
นายกเทศมนตรีเมืองลําปางในขณะนั้น ให้ปรับค่าธรรมเนียมเป็น 4 บาทต่อปี และในปีเดียวกันนั้นก็
ปรับขึ้นอีกเป็น 20 บาทต่อปี ต่อราย  จาก พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้ว  
ก็ไม่เคยมีนายกเทศมนตรีคนไหนได้คิดพิจารณาเรื่องนี้ เพื่อที่จะหารายได้ให้กับเทศบาลฯ ของเรา ผมคิด
ว่าตรงนี้ ปัจจุบันนี้ ท่านออกจากที่ห้องนี้ไป ตื่นเช้ามาท่านออกจากบ้าน ท่านเห็นแล้วนะครับ รถกาแฟกี่
คัน ยาคูลท์กี่เจ้า  ดัชมิลล์กี่คนที่ขาย  แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้กุนเชียงจากขอนแก่นยังมาขายตามหน่วยงาน  
ขายลอตเตอรี่กี่ราย เงินเหล่านั้นออกนอกจังหวัดเรานะครับ โดยเฉพาะลอตเตอรี่ ถ้าคิดดูว่าเขาขาย 
100 คน เดือนหนึ่งก็เอาออกไปไม่รู้เท่าไหร่  อีกทั้งแหนม หมูยอ กุนเชียง ที่มาจากขอนแก่น บ้านเรา
ของดีก็เยอะแต่เวลาขายต้องเสียภาษีนะครับ  แต่คนที่อื่นมาขายไม่เสียภาษีนะครับ คลองถมก็
เช่นเดียวกัน ผู้ค้าครึ่งหนึ่งผมคิดว่าเกินครึ่งด้วยซ้ําไมใ่ช่คนลําปาง เท่าที่ผมได้สัมผัส เขาขายจากทั่วทุกที่ 
ตระเวนขายเป็นคาราวาน ผมคิดว่าอย่างน้อยมไีม่น้อย วันๆ หนึ่งมีคนที่เร่ขายของต่างๆ เหล่านี้ ที่ต้องใช้
ถนนหนทางของเทศบาลฯ ต้องเข้าไปตามชุมชน ไปขายลอตเตอรี่ ของน่ันของนี่ ไม่รู้จะเอาเรื่องของ
อาชญากรรมด้วยหรือเปล่าอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบ มาขายลอตเตอรี่ทุกวันๆ แล้วกลับไปบอกพรรค
พวกว่าบ้านนี้มีแต่คนแก่นอนทั้งวัน อีกวันสองวันก็มีขโมยมาขึ้นบ้านตอนกลางวันเลยนะครับ นี่ก็คือ
ปัญหาที่จะเกิดตามมาเมื่อมีคนมากขึ้น  ถ้าเราลองคิดในหมวดนี้  ผมคิดว่าน่าจะมีรายได้ให้กับเทศบาลฯ 
ไม่น้อยเหมือนกัน  พันรายๆ ละ 20 บาท ผมก็ว่าน่าจะได้เยอะ  และผมก็ไปดูที่เทศบาลเมืองหัวหิน  
คนที่ขายลอตเตอรี่ เขาจับมาเข้ากลุ่มหมดเลย คนที่ขายปูนึ่ง กุ้งทอด เป็นตะกร้าก็ต้องเสียภาษี  
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เสียค่าธรรมเนียมรายปีทั้งหมด ตอนแรกผมไปก็มีหลายท่านไปด้วยที่ไม่เชื่อ เจ้าหน้าที่เทศกิจเขาก็เรียก
มาเลยนะครับ คนที่ขับรถขายกาแฟอยู่ดีๆ เจ้าหน้าที่เขาก็เรียกดูบัตรมีหรือเปล่า คนขายเขาก็โชว์บัตร
เรียบร้อย  และถามว่าถ้าไม่มีบัตรทําอย่างไร ก็ปรับไป 500 บาท แต่คนที่เสียค่าธรรมเนียมรายปีละ 
100 บาท ลอตเตอรี่รายละ 280 บาทต่อปี เขาบอกว่าเขาสร้างรายได้ในค่าธรรมเนียมเร่ขายเข้า
เทศบาลปีหนึ่งหลายล้านบาท อันนี้ผมจึงคิดว่าน่าจะเป็นโอกาส เราบอกว่าเงินเราน้อย แต่ถ้าเราช่วยกัน
หาผมก็คิดว่าตรงนี้ท่านสามารถนํามาบังคับใช้ได้นะครับ เพราะว่าเป็นหน้าที่ของนายกเทศมนตรีอยู่แล้ว
ที่จะเป็นผู้ตราเทศบัญญัติ  แต่เก็บ 20 บาท ผมคิดว่าน้อยไปแล้วในยุคปัจจุบันนี้นะครับ ถ้าปรับปรุงได้
เยอะขึ้นผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่เทศบาลฯ ขอบคุณครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม  จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ความจริงผมไม่
อยากจะพูดหรอกครับ เพื่อนสมาชิกฯ พูดมาเกือบทุกอย่าง แต่ทําให้ผมคิดอยู่ในใจตลอดว่า ตั้งแต่ผมดู
ในร่างเทศบัญญัติฯ ของทางฝ่ายบริหารมา 2-3 วัน ผมก็มีเรื่องที่ข้องใจอยู่มากนะครับ ผมไม่เห็นใน
ร่างงบประมาณฯ ของฝ่ายบริหาร ไม่เห็นมีการตั้งงบประมาณใดตามที่ท่านได้หาเสียงไว้เลยครับ 
อย่างเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รถรับ-ส่งนักเรียน ทุนการศึกษา เอาสายไฟฟ้าลงดิน เป็นต้น 
ผมไม่เห็นว่าจะมีสักเรื่องเลย ทําไมตอนหาเสียงว่าจะทํา แต่พอมาทํางบประมาณไม่มีครับ อันนี้ก็มี
สมาชิกสภา บางท่านที่ได้อภิปรายไปแล้ว แต่ผมก็มีข้อข้องใจอยู่ 2-3 ข้อ คือ 

1)หน้า 2.7/40 คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  ปีกลายเราตั้งไว้
หนึ่งล้านบาท ปีนี้ท่านตั้งมาอีก 100% คือ สองล้านบาท ผมอยากจะถามฝ่ายบริหารว่าที่ท่านตั้งไว้หนึ่ง
ล้านบาทนั้น ท่านได้ติดตามไปถึงไหน เด็กรู้ภาษาต่างประเทศดีแล้วหรือยัง ท่านบอกว่าจะทําการสอน
ภาษา 2 ภาษา แต่ตอนนี้ลองไปถามดูเด็กนักเรียนก็ได้ 2 ภาษานะครับ ก็คือ ภาษาไทย และภาษาลาว 
ท่านได้ติดตามหรือไม่ ขอให้ท่านได้ช้ีแจงด้วยนะครับ 

2)หน้า 2.7/101 คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานนครลําปาง Big Cleaning Day ตั้งไว้สองแสนบาท 
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนครลําปางชุมชนสะอาด ตั้งไว้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ทั้ง 2 รายการนี้
เหมือนกันนะครับ ทําความสะอาดเหมือนกัน Big Cleaning Day นี่ไปทําที่ไหนครับ ผมเคยเห็นไปทําที่
สถานีขนส่งวันหนึ่ง และชุมชนสะอาดที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็น ปีนี้ท่านจะไปทําที่ ไหนครับ และใน
รายละเอียดเขาเขียนว่ามี “ค่าดอกไม้” ด้วย สงสัยว่าเอาไปทําไมครับ หรือว่าจะซื้อดอกกุหลาบทัดหู
ให้กับพวกกวาดถนนครับ  ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับค่าดอกไม้ ขอให้ท่านได้พิจารณาใหม่นะครับ 

3)หน้าที่ 2.7/122  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ลอยกระทง(ล่องสะเปา)  ท่านตั้งงบไว้มากกว่าเมื่อปีกลาย  แล้วก็มีงานเพียง 2 วัน  มีประชาชนมาชม
งาน ให้ความสนุกสนานเพียง 2 วัน แต่อย่าลืมว่าเงินที่เอาไปใช้นั้นเป็นภาษีของประชาชนใน 1 ปี ขอให้
ใช้ภาษีของประชาชนให้เป็นประโยชน์ ไมใ่ช่ว่าเอาแต่สนุกสนานอย่างเดียว  
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4)หน้าที่ 2.7/82 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้อง เรื่องของผู้สูงอายุ 
เมื่อภาคเช้าท่านรองนายกฯ บอกว่า เราต้องสนับสนุนผู้สูงอายุให้ไปทัศนาจร ความจริงน่าจะเขียนเลย
ว่าให้ไปทัศนาจร ไม่ต้องไปบอกว่าไปศึกษาดูงานหรอกครับ ผู้สูงอายุไม่ไปหรอกครับศึกษาดูงาน  แค่
เดินไปเฉยๆ ยังแทบจะตายอยู่แล้ว อย่าไปพูดถึงเรื่องศึกษาดูงานเลยครับ ท่านนายกฯ  เดี๋ยวนี้บอกว่า
ถ้าใครไปศึกษาดูงานให้ทํารายงานด้วย ไม่ใช่ไปศึกษาดูงาน เขียนไปตรงๆ เลย ผมจะยกมือให้เลยครับ 
บอกไปเลยว่าไปเที่ยวหาเสียง  บอกกันตรงๆ ลูกผู้ชายนะครับ  และการที่ท่านรองนายกฯ ได้พูดว่า ปีนี้
ได้ตั้งงบประมาณใหม่ให้สูงขึ้น  ผู้สูงอายุก็มากขึ้นจึงได้ตั้งงบมากขึ้น  ทีนี้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ  มี
สี่หมื่นกว่าคน ไปเพียงไม่ถึงสองร้อย แต่ใช้เงินไปตั้งกี่แสนครับ ขอให้ท่านผู้บริหารได้คํานึงถึงการใช้เงิน
เถอะครับ ผู้ที่เสียภาษีก็เสียตลอด จะเอาคนไปไม่กี่คนหรือครับ สมมติว่า ประธานชุมชนท่านเลือกให้คน
ไป 4 คน เที่ยวที่ 1 ก็ 4 คนนี้, เที่ยวที่ 2 ก็ 4 คนนี้  และเที่ยวที่ 3 ก็ 4 คนนี้ ผมก็ถามว่าเลือกแค่นี้
หรือครับ คนอื่นไมไ่ดไ้ปหรือครับ เอาแต่พวกเดียวกันไป เขียนไปเลยครับเป็นงบหาเสียง  ไม่ใช่งบศึกษา
ดูงานหรอกครับ 

5)หน้าที่ 2.7/49 คา่บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้หนึ่งล้านสองแสนบาท 
ไปปรับปรุงที่ไหนครับ ที่เทศบาลฯ มีที่ไหนบ้าง ท่านจะซื้อปุ๋ยไปใส่ดินหรือครับตั้งล้านกว่าบาท ไม่เห็นมี
ที่ดินที่ไหนจะปรับปรุงเลย ที่ป่าขามมีอยู่น่ันประมาณ 50 ตารางวา ก็เห็นเอาดินและทรายไปกองกันเต็ม 
แทนที่จะคิดทําให้เป็นประโยชน์ ทําเป็นสถานีดับเพลิงเพื่อรถจะได้ออกไปได้สะดวกเวลาเกิดไฟไหม้ก็ไม่
ทํา แต่ก็ตั้งงบประมาณไว้ตลอด ผมขอพูดเพียงสั้นๆ นะครับ คิดว่าท่านนายกฯ ท่านฝ่ายบริหารคงเข้าใจ
ในสิ่งที่ผมพูดมา ผมจะไม่พูดยืดเยื้อ ต้องขอโทษที่ต้องเอ่ยชื่อนะครับ เหมือนคุณสมหมายฯ ที่พูดถึงเรื่อง
การโกง ไม่ต้องไปพูด ไม่มใีครโกงหรอก ถ้าท่านมีหลักฐานก็เอามาเลยครับ 

6)ผมขอใช้เอกสารประกอบ(ข่าว นสพ.ลําปางนิวส์ ฉบับวันที่ 25 กันยายน-1 ตุลาคม 2557) 
เกี่ยวกับท่านนายกฯ กิตติภูมิฯ ที่ความคิดไม่ตันนะครับ ที่ข่าวการเมือง ท่านคงจะลืมไปนะครับ ในวรรค
ที่ 5  ท่านบอกว่า “ทั้งหลายทั้งปวงเลยทําให้งบประมาณปี ๒๕48” เดี๋ยวนี้ปี ๒๕58 แล้วนะครับ จํา
ให้แม่นๆ หน่อย เวลาจะให้สัมภาษณ์ ไมใ่ช่ว่าพูดส่งเดชไปแล้วไม่รู้ว่าปีนี้ปี ๒๕58 แล้วครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท่านนายกฯ เป็นอะไรกับงานรถไฟ รถม้า ถึงอยากจะจัดมาก ทั้งๆ ที่งานนี้ที่ผ่านมา
ก็มีประวัติเรื่องความไมโ่ปร่งใสมาก่อนนะคะ ในเรื่องการจัดงานรถไฟ รถม้า กรณีที่ท่านนํามาให้ข่าวนั้น 
ทราบมาว่าทางเทศบาลฯ มีการทําหนังสือทวงถามไปที่จังหวัดถึงเรื่องงบปรับปรุงศาลหลักเมืองกับงาน
รถไฟ รถม้า ที่ทางจังหวัดตอบมาก็เพราะว่าท่านมีหนังสือถามไป แล้วทางจังหวัดก็ไม่ได้ให้งบประมาณ 
เพียงแต่ว่าถ้าอยากจะจัดก็ตั้งงบประมาณเอาเองนะคะ ไม่ใช่ทางจังหวัดออกหนังสือให้ท่านเป็นเจ้าภาพ
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จัดงาน  แต่ท่านทวงถามไป ก็ไม่เข้าใจท่านว่าทําไมถึงอยากจัดนักจัดหนาสําหรับงานดังกล่าวนี้นะคะ 
ขอบคุณค่ะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่

เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ผมตั้งใจจะโน้ตเอาไว้เพื่อจะตอบเป็นเรื่องๆ แต่พอดีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญ เพราะว่าเกี่ยวพัน
กับองค์กรภายนอกก็คือจังหวัด  

เรื่องแรก คือ เรื่องการจัดงานรถไฟ รถม้า และศาลหลักเมือง ความจริงแล้วงานรถไฟ รถม้า 
ผมก็ไม่ได้อยากจัดนะครับ เมื่อคราวก่อนผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร มาตั้งงบประมาณไปแล้ว คราวก่อน
ท่านผู้ว่าฯ ท่านก่อนได้เอ่ยขึ้นมาบอกว่า ขอให้ทางเทศบาลฯ เอางานรถไฟ รถม้า ไปจัดได้หรือไม่ ผมก็
บอกว่าได้ ถ้าทางจังหวัดขอมา ครั้งก่อนมันไม่ได้มีหนังสือตามมา แต่ในครั้งนี้ทางจังหวัดก็ได้ขอมาอีก 
ผมไม่ได้ทําหนังสือใดๆ ไปทั้งสิ้นเกี่ยวกับงานรถไฟ รถม้า ขอเรียนให้ท่านทราบผ่านท่านประธานสภาฯ  
ผมได้ทวงถามนะครับ  แต่ทางจังหวัดก็ได้ทําหนังสือแจ้งขอให้ทางเราดําเนินการเรื่องรถไฟ รถม้า ก็ไป
หาดูหนังสือที่ผมขอเรื่องรถไฟ รถม้า อยู่ตรงไหน เป็นอย่างไร ก็ไม่มใีดๆ ทั้งสิ้น 

เรื่องที่สอง คือ เรื่องของศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนี้ จริงๆ แล้วผมตั้งใจ
อยากจะทําตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับ แต่ปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องที่ดิน การมอบหมายที่ดินดังกล่าว 
กระทรวงมหาดไทย คือที่ราชพัสดุ ไม่ได้มอบหมายที่ดังกล่าวให้กับเทศบาลฯ ทางเทศบาลฯ จึงไม่
สามารถดําเนินการใดๆ ทั้งสิ้นได้ แต่ทางจังหวัดได้แต่งตั้งคณะทํางานชุดหนึ่ง และผมก็ได้เป็นประธาน
อยู่คณะหนึ่ง โดยท่านผู้ว่าฯ เป็นประธานอํานวยการ ในขณะนั้นยังไม่มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อมอบที่ดินดังกล่าวให้กับทางเทศบาลฯ ผมก็ดิ้นรนบอกว่าจะเอาจากตรงไหน  ผมเป็นคนทําหนังสือ
ถึงจังหวัดเอง แต่ขอผ่านจังหวัดโดยขอเงินจากกองทุนพัฒนารอบเหมืองไฟฟ้าแม่เมาะจํานวนเก้าล้าน
บาท ระหว่างการพิจารณาของกองทุนพัฒนารอบเหมืองไฟฟ้าแม่เมาะนั้น ในระหว่างนั้นก็มีหนังสือจาก
กระทรวงมหาดไทย โดยที่ราชพัสดุ ได้แจ้งมายังเทศบาลฯ ว่า ที่ดินดังกล่าวนั้นได้มอบให้เทศบาลฯ แล้ว  
และมีหนังสือจังหวัดลําปางตามมาจากท่านผู้ว่าฯ  มอบหมายให้เทศบาลฯ  ตั้งงบประมาณสร้างศาล
เจ้าพ่อหลักเมืองจํานวนเก้าล้านบาท ผมก็ไม่ได้ทําหนังสือขอจังหวัดว่าแจ้งมาให้เราหน่อย ไม่มีนะครับ 
แต่ผมได้ทําหนังสือของบจากกองทุนพัฒนารอบเหมืองไฟฟ้าแม่เมาะ ขอให้ท่านได้เข้าใจตามนี้ด้วยนะครับ  
ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอพักการประชุมฯ เป็น
เวลา 20 นาที และเริ่มประชุมฯ อีกครั้งในเวลา 15.15 น. นะครับ เชิญครับ 
 

พักการประชุม 20 นาที 
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เริ่มประชุมเวลา 15.15 น. 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมจะขอเริ่มการประชุมฯ ต่อ
นะครับ ในญัตติขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 
(วาระที่ ๑) จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เมื่อภาคเช้าท่าน
รองนายกฯ ได้พูดว่า “ไมไ่ด้ปลดพนักงาน เรายังอุ้มพนักงานไว้อยู่” แต่ผมสงสัยในประมาณการรายจ่าย
ประจําปีของร่างเทศบัญญัติฯ ในปี 2555 เราได้ตั้งงบประมาณค่าตอบแทนของลูกจ้างประจําเพิ่ม พอ
มาในปี 2556 เราก็ตั้งไว้  และในปี 2557, 2558 ไม่ได้ตั้งไว้ ท่านได้ไล่ออกไปหมดแล้วหรือครับ ถึง
ไม่ได้ตั้งงบค่าตอบแทนเงินเดือนให้เขา หรือว่าข้าราชการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง เขาทํางานให้ฟรี
ครับ ดูที่หน้า 2.6/63 นะครับ ไม่มีประมาณในปี 2558 ท่านบอกว่าท่านไม่ได้ไล่ออก แต่ไม่มีเงินเดือน
ให้เขา ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรา
ก็พิจารณามา 2 พักยก ก็มีแต่คําถาม เพราะฉะนั้นผมเรียนท่านประธานฯ ว่า ผมขอกล่าวหาว่าคณะ
ผู้บริหารโดยนายกฯ นายกิตติภูมิ  นามวงค์ ซึ่งเป็นผู้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติฯ เสนอต่อสภาโดยไม่
สุจริตใจ เหตุผลข้อที่ 1)ไม่แถลงช้ีแจงรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายให้ชัดแจ้งและละเอียด
เพียงพอ หวังทําลายสภาแห่งนี้ เมื่อสักครู่ก่อนพักการประชุมฯ มีเพื่อนสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายเรื่อง
ของงบประมาณการท่องเที่ยว การส่งเสริมวัฒนธรรม มีเรื่องงบการจัดงานรถไฟ รถม้า และอื่นๆ ซึ่งใน
เรื่องนี้สมาชิกสภากลุ่มหนึ่งก็ได้พิจารณานอกรอบแล้วว่า  สมควรจะต้องตัดเช่นเดียวกับในงบประมาณ
ที่ผ่านมาคืองบประมาณปี 2557 ถ้าท่านสุจริตใจ ท่านควรจะมาช้ีแจงเสียตั้งแต่ต้นดังที่ผมได้เรียนท่าน
ประธานฯ ไปว่าได้รับหนังสือขอความร่วมมือจากจังหวัด เมื่อสมาชิกฯ ท่านผู้นั้นอภิปรายไปแล้วถึงได้
เอาหนังสือจากจังหวัดที่มีลงวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา มาอ่านให้สภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบ จะ
แปลเป็นความหมายอื่นไม่ได้เลยว่าไม่สุจริตใจอย่างไร หวังทําลายสภาแห่งนี้ ประกอบกับหนังสือพิมพ์
ลําปางนิวส์ฉบับดังกล่าวที่ผมสําเนาเรียนท่านผู้มีเกียรติ ว่าจะไปฟ้องผู้ว่าฯ มันสอดคล้องนะครับ กรุณา
บันทึกไว้ด้วยครับ ขอบพระคุณครับท่านประธานฯ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
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ลําปาง ผมขออภิปรายนิดเดียวครับ ในเรื่องของร่างเทศบัญญัติฯ ในหน้าที่ 2.7/122 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานประเพณีลอยกระทง(ล่องสะเปา) จํานวนเงินสี่ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลําปาง)  จํานวนเงินสามล้านห้าแสนบาท  และในหน้าที่ 2.7/127  ค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานเฉลิมฉลองปีใหมน่ครลําปาง จํานวนเงินสามล้านบาท ซึ่งผมมีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งนะครับ 
ผมขออนุญาตใช้เอกสารของสํานักข่าวอิศรา ผมขอประกอบนิดเดียว ไม่เสียหายอะไรนะครับท่าน
ประธานฯ คือการจัดงานแบบนี้ ส่วนมากเขาจะจ้างออแกไนซ์มาดําเนินการ ของเราก็เคยจ้างมา เอาช้าง
เอาม้ามา ขณะนี้ผู้สื่อข่าวก็เริ่มกระพือข่าว เริ่มที่จะสนใจในกรณีนี้นะครับ ทางสํานักงานข่าวอิศราก็
บอกว่า “สองบริษัทกลุ่มเดียวกัน จัดออแกไนซ์เทศบาล อบจ. เชียงใหม่ งบสองร้อยหกสิบล้าน ซึ่งทํา
ซ้ําซากกันมา” ในกรณีนี้ ผมก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับท่านผู้บริหาร ในโอกาสต่อไปผมอยากให้ท่าน
ลองศึกษาดูเป็นกรณีศึกษานะครับ เพราะว่าเป็นห่วงกันนะครับไม่อยากให้เสียชื่อเสียง ไม่อยากให้
เดือดร้อนกันนะครับ ถ้าอยากจะศึกษาผมก็ยินดีจะให้นะครับ  เพราะว่าตอนนี้ผู้สื่อข่าวเขาเริ่มจะสนใจ
ในประเด็นนี้ ซึ่งการจ้างออแกไนซ์นั้นก็เป็นคนในเทศบาลฯ  เป็นคนเอามานะครับท่านประธานฯ 
ขอบคุณมากครับท่านประธานฯ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ท่านประธานฯ ครับ ในเรื่องของร่างเทศบัญญัติฯ ถือเป็นเรื่องสําคัญ ถือเป็นงบประมาณที่สภา
แห่งนี้จะต้องพิจาณากันด้วยความรอบคอบและรอบด้าน เพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น ให้ตรงตามความต้องการ ให้ตรงตามบทบาทหน้าที่  และประการสําคัญ จะต้องมีการ
เรียงลําดับจําเป็นไว้ด้วยนะครับ ที่สภาแห่งนี้จะต้องให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารได้นํา
งบประมาณไปจัดการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นไปตามบทบาทอํานาจหน้าที่ หรือเป็นนโยบายที่แถลงไว้
ต่อสภา ท่านประธานฯ ครับ ผมจําเป็นต้องขอโอกาสนี้ได้แสดงความคิดเห็นในร่างเทศบัญญัติฯ วาระ
แรก ในรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 ของแผนงานเคหะและชุมชน โดยเฉพาะ
ในเรื่อง งบลงทุน  ที่ปรากฏในร่างเทศบัญญัติฯ  ใน  หน้าที่ 27/88, 89, 90  โดยเฉพาะค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค ที่เราเรียกกันว่าโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งที่ผมจะคุยกับท่านประธานฯ ก็คือ 

เรื่องที่หนึ่ง คือ โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก ซึ่งผมเห็นมีอยู่ 2 โครงการ ปรากฏอยู่ใน
หน้าที่ 2.7/89 โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลําปาง
(กรณีเร่งด่วน) บริเวณแยกถนนประสานไมตรี และถนนสุเรนทร์(บริเวณวงเวียนน้ําพุหน้าสถานีรถไฟ
นครลําปาง) และในหน้าที่ 2.7/94 โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนครลําปาง(กรณีเร่งด่วน) บริเวณถนนเลียบแม่น้ําวังฝ่ังซ้าย จํานวน 3 แห่ง ตั้งแต่บริเวณใต้
สะพานศรีบุญเรือง ถึงบริเวณสะพานดํารถไฟ ท่านประธานฯ ครับ โครงการดังกล่าวนี้ ที่ผมขอโอกาส
ลุกขึ้นมาอภิปรายตรงนี้ ผมก็อยากจะฝากท่านประธานฯ ว่า ในเรื่องน้ําท่วมซ้ําซากนี้ปรากฏอยู่ในหลายที่ 
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หลายจุด ไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ไม่จะเป็นในเขตย่านที่อยู่อาศัย แต่ที่ผมลุกขึ้นมาอภิปรายตรงนี้ 
ผมจะนําปัญหาตรงนี้มากราบเรียนท่านประธานฯ ว่าพื้นที่ที่น้ําท่วมซ้ําซากที่ผมอยากจะช้ีให้ท่าน
ประธานฯ ได้ทราบเอาไว้ ก็คือบริเวณที่อยู่อาศัย ในโซนตรอกซอยตรงข้ามศูนย์โทรคมนาคม ย่านถนน
พหลโยธิน ในบริเวณนั้นผมก็คิดว่า และขอพูดว่าเป็นพื้นที่น้ําท่วมซ้ําซากเหมือนกันนะครับ  และ
ประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นก็ได้รับความเดือดร้อนทุกข์เวทนาอย่างแสนสาหัส บางบ้านมีผู้สูงอายุอยู่ลําพัง
เพียงแค่ 2 คน บางครั้งน้ําก็ท่วมถึงเข่า และที่สําคัญประการหนึ่ง ก็คือบริเวณดังกล่าวนี้ นอกจากจะ
เป็นที่อยู่อาศัยแล้ว บริเวณนั้นก็ยังมีนักท่องเที่ยวด้วยครับท่านประธานฯ ทั้งคนในพื้นที่ก็ดี ชาวต่างชาติ
ก็ดีที่มาพักอาศัยอยู่ตามโรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต่ เขาก็ใช้สัญจรเพื่อจะไปยังแหล่งการค้าหรือ
ศูนย์การค้า เขาจะเดินผ่านในถนนย่านนั้น ทีนี้ในช่วงโอกาสที่ฝนตกหนัก หรือตกติดต่อกันซัก 2 ช่ัวโมง 
บริเวณนั้นจะเกิดน้ําท่วมขังสูงประมาณหัวเข่า น้ําที่จะระบายออกไปนั้นก็ล่าช้า ใช้เวลาประมาณ 2-3 
ช่ัวโมง นอกจากจะท่วมอาคารบ้านเรือนแล้ว ยังท่วมผิวจราจรหรือถนน นักท่องเที่ยวที่มาจาก
ต่างจังหวัดที่มาพักอาศัยอยู่ในย่านดังกล่าว ที่เขาเดินไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างร้านหรือศูนย์การค้า 
ตอนที่เขาไปฝนยังไม่ตก แต่พอเขาเดินกลับมาหลังจากฝนตก ก็ปรากฏว่าน้ําท่วมทําให้เดินกลับไม่ได้  
น่ันคือส่วนหนึ่งซึ่งถ้าเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยเขาคงจะเข้าใจได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเขาก็คงคิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับ และสิ่งสําคัญคือผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น เขาก็ได้รับความ
ทุกข์ร้อนอยู่เป็นระยะๆ แล้วก็เป็นระยะเวลาที่นานแล้ว ผมเข้าใจได้ครับว่าพื้นที่บริเวณนั้นอาจจะเป็น
พื้นที่ที่ตํ่า เพราะการระบายน้ําอะไรต่างๆ เราได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลาที่นานแล้ว หลังจากบริเวณ
พื้นที่นั้นมีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างขึ้นมาใหม่ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกิดน้ําท่วมขัง 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่า สาเหตุเหล่านี้เป็นภารกิจ เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องดูแล แก้ไขปัญหาใน
เรื่องของระบบการระบายน้ํา  ฉะนั้นตรงนี้ผมว่าจะต้องขอฝากท่านประธานฯ ไว้ด้วยว่า ในเมื่อทาง
ผู้บริหารเขามีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์ร้อนของประชาชน  ซึ่งเมื่อเช้านี้ผมก็ได้รับ
ฟังจากฝ่ายผู้บริหาร โดยเฉพาะท่านรองนายกฯ ท่านก็ได้ช้ีแจงในเรื่องที่จะดูแลแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็น
ภารกิจหน้าที่โดยตรง รวมทั้งจะดูแลพนักงานจ้างของเทศบาลฯ ที่จะไม่ปรับลด ไมใ่ห้ออก จะกัดฟันดูแล
พวกเขาเหล่านั้น  ผมก็ต้องฝากท่านประธานฯ  ตรงนี้ว่าขอให้ท่านได้กัดฟันช่วยพี่น้องประชาชนที่อยู่
อาศัยในย่านนี้ด้วยนะครับ ท่านจะใช้วิธีการในทางงบประมาณนี้ หรือท่านจะใช้วิธีการในทางการใช้
อย่างไรตรงนี้ผมไมไ่ปก้าวล่วงนะครับ แต่อยากจะฝากท่านผู้บริหารไว้ ซึ่งจริงๆ แล้วผมก็ได้เห็นเอกสาร
เหมือนกันว่าโครงการตรงนี้ ผมเคยเสนอเพราะว่าผมเองในฐานะสมาชิกสภาฯ ก็ได้รับการร้องเรียนถึง
ปัญหาความทุกข์ร้อน ผมได้นําเสนอต่อคณะกรรมการแผนของเทศบาลฯ ผ่านไปยังผู้บริหาร และ
โดยเฉพาะในเรื่องการขุดลอกท่อระบายน้ําหรือการปรับปรุงทางระบายน้ําของบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ผม
ก็ได้รับแจ้งว่ากําลังดําเนินการสํารวจอยู่ เพื่อจะจัดทําแก้ไขปัญหาทั้งระบบ  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่ไว้ใจ 
ผมก็ต้องนํามาช้ีแจงในโอกาสสําคัญนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อทําให้ผู้บริหารได้รับทราบ และอาจจะได้
ยืนยันต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่า ท่านมีนโยบายอย่างไร อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับ 



- ๔๘ - 

 เรื่องที่สอง คือ เรื่องการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งแม่น้ําวัง เรื่องนี้ก็พูดกันมาหลายยุคหลายสมัย 
โดยบริเวณช่วงตั้งแต่สะพานหลังจวนผู้ว่าฯ ย้อนขึ้นไปบริเวณหลังชุมชนบ้านหัวเวียง ตรงนี้ก็ได้รับ
ร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณริมแม่น้ําว่าต้องการให้ทางเทศบาลฯ ได้พัฒนาปรับปรุงและ
ดําเนินการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งแม่น้ําวังในบริเวณนั้นด้วย ซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่เป็นระยะว่าจะใช้เงิน
อุดหนุนหรือจะใช้เงินอะไร  แต่ในงบประมาณปีนี ้  ในหมวดแผนงานเคหะและชุมชน  (หน้าที่ 
2.7/88) ในรายการคา่ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง ก็ไม่มีปรากฏอยู่นะครับท่านประธานฯ ในเงินอุดหนุนก็ดี ก็
มีอยู่แค่เรื่องเงินอุดหนุนการไฟฟ้า และเรื่องการขยายเขต ฉะนั้นในประเด็นนี้ผมก็ต้องฝากท่านผู้บริหาร
ด้วยว่า ได้พิจารณาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ด้วยนะครับ  เมื่อผมพูดถึงตรงนี้แล้ว  ก็
ยังมีอีกที่หนึ่งครับท่านประธานฯ ก็คือ ลําห้วยแม่กระติ๊บ เมื่อครั้ง 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่เกิดน้ําท่วมขึ้น ผู้ที่
อาศัยอยู่บริเวณห้วยแม่กระติ๊บ โดยเฉพาะผู้อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านหัวเวียง ซึ่งได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากพนังกันตลิ่งมีการชํารุด และทางเทศบาลฯ ก็ดี  หรืออะไรก็ดี  ก็เคยพูดว่าจะมีงบประมาณ จะ
ประสานงานกับทางจังหวัดหรืออะไร เท่าที่ผมได้รับทราบมา ผมก็แค่พูดในลักษณะทํานองนี้  แต่ปรากฏ
ว่าปัจจุบันลําห้วยบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นลําห้วยที่ใช้ระบายน้ําลําห้วยหนึ่ง ก็ยังไม่ได้รับการปรับปรุง
แกไ้ขในส่วนที่ชํารุดบกพร่อง และยังไม่ได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับ 
ในห้วงเวลาการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โครงการอย่างนี้ซึ่งเป็นการบําบัดความทุกข์ร้อนของ
พี่น้องประชาชน ถึงแม้จะไม่ทุกข์ร้อนอยู่ทุกวัน แต่เมื่อเกิดเหตุน้ําท่วม น้ําหลาก น้ําไหล เขาได้รับความ
เดือดร้อนอย่างแสนสาหัส ผมก็จะต้องขอฝากไว้ด้วยทั้ง 3 ประเด็น ขอบคุณครับท่านประธานฯ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ความจริงเมื่อสักครู่จะอภิปรายเป็นครั้ง
สุดท้ายแล้ว แต่พอดีพักการประชุมฯ เสียก่อน ก็เลี้ยงกาแฟกับขนม ผมก็เลยต้องทํางานทดแทนหน่อย 
เดี๋ยวไม่คุ้มค่ากาแฟกับค่าขนม แต่เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจนะครับ ผมก็อ่านดูในร่างเทศบัญญัติฯ นี้แล้ว ด้วย
ความเป็นห่วงนะครับ สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสาระสําคัญ เพราะว่าดูแล้วโครงการที่เราอยากจะสร้างนคร
ลําปางให้เป็นนครแห่งความสุข มโีครงการเยอะแยะมากมายที่ทําให้ประชาชน ลูกเล็กเด็กแดง ผู้สูงอายุ
มีความสุข แต่ดูแล้วดูอีกก็ไม่เห็นมีโครงการอะไรที่ทําให้บุคลากรร่วมพันคนของเทศบาลนครลําปาง 
ทํางานอย่างมีความสุขไปด้วย ผมคิดว่าเป็นสาระสําคัญนะครับว่า การที่เราจะไปทําให้คนอื่นเป็นสุขนั้น 
ในบ้านเราเอง ตัวเราเองก็ต้องมีความสุขด้วยเช่นกัน ผมขอฝากผ่านท่านประธานฯ ไปยังฝ่ายบริหารได้
ช่วยพิจารณาสิ่งใดก็ดีถ้างบประมาณมี ถูกการแปรหรือตัดลดแล้ว ผมคิดว่าสาระสําคัญที่จะทําให้
พนักงานเทศบาลฯ ของเรามีกําลังใจในการทํางานอย่างมีความสุข ทั้งเรื่องของการบริหารจัดการ ใน
เรื่ององค์ความรู้ ในเรื่องของครอบครัว สร้างบรรยากาศในการทํางานของเทศบาลฯ เรา ผมคิดว่าเป็น
เรื่องสําคัญ  เพราะมองดูแล้วหลายๆ อย่างเราก็ยังไม่ได้มีให้สําหรับพนักงานที่ต้องทํางาน  บางคน  
บางหน่วยงานต้องการสิ่งที่จะอํานวยความสะดวก และสร้างความสะดวก ความสุขในการทํางานใน
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สํานักงานต่างๆ ก็ยังขาดแคลนอยู่ ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นสาระสําคัญพอสมควรนะครับที่จะทําให้
พนักงานซึ่งเรามีพนักงานเยอะแยะมากมาย รวมไปถึงโรงเรียนด้วย ฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าสําคัญ อีก
ประเด็นหนึ่ง คือ การใช้งบประมาณหนึ่งล้านบาทสําหรับจ้างบุคลากรต่างประเทศมาสอน นี่ก็ต้องวก
เข้าไปเรื่องของ AEC นะครับ บทเรียนที่ผ่านมาผมก็ไม่แนใ่จว่าในโรงเรียนต่างๆ ของเรามีการใช้บุคลากร
ต่างประเทศมาสอนมากน้อยแคไ่หน แล้วประเด็นหลักในเรื่องของนโยบาย หรือว่ามุมมองทางการศึกษา
ที่เราอยากจะมีให้โรงเรียนเทศบาลของเราทั้ง 6 โรงเรียนนี้ว่าจะให้เป็นไปในทิศทางไหน  เพราะฉะนั้น
เรื่องการหาอาจารย์ต่างประเทศ ผมคิดว่าเป็นปัญหาและเป็นสิ่งที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรจะต้องรับทราบ
และหาแนวทาง บทเรียนที่ผ่านมานั้น โรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ ก็ดี ในจังหวัดเองก็ดี หรือใน
จังหวัดรอบนอก เป็นปัญหาที่แต่ละโรงเรียนประสบปัญหาในการหาอาจารย์ต่างประเทศ ซึ่งการที่จะหา
อาจารย์ต่างประเทศที่มีคุณสมบัติในการสอนที่ถูกต้อง มีใบรับรองที่ถูกต้อง ก็เป็นปัญหาหลักและ
ปัญหาใหญ่นะครับ ไม่ใช่ว่าเห็นเป็นฝร่ังแล้ว ก็เอามาสอนได้ ก็เหมือนเอาคนไม่รู้เรื่องมาสอนหนังสือ
ภาษาไทยเหมือนกัน ผมคิดว่าตรงนี้สําคัญนะครับ เพราะว่าในการจ้างอาจารย์ต่างประเทศเหล่านั้น 
ราคาค่อนข้างสูง ตามงบประมาณของเราที่มีอยู่น้อย แต่ผมคิดว่าจํานวนหนึ่งล้านบาทก็น่าจะช่วยได้
เยอะ ถ้าเราทําอย่างจริงจัง ผมก็ได้ทํางานแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องในการทํางานในรูปแบบของการช่วยเหลือ
มูลนิธิ อเมริกันไทยฟาเรช่ัน ในการสรรหาอาจารย์จากต่างประเทศมาสอนให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ  
ซึ่งในปีนี้ลําปางเรามีร่วม  30  คนนะครับ  จากอําเภอต่างๆ  โรงเรียนต่างๆ  ผมคิดว่าไม่เยอะนะครับ  
ปีหนึ่งต่อคนก็สองสามแสนบาท เขาจะอยู่กับเรา แต่ถ้าเราดีตรงนี้ที่ว่า เมื่อเรามีเครือข่าย การจัด
กิจกรรม แค้มป์ภาษาต่างๆ สามารถทําได้นะครับ   ฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับว่าในการหาแหล่งอาจารย์ก็ดี
หรืออะไรก็ดีนี้ คิดว่าเราคงไม่ต้องไปหาตามเอเย่นต์  เดี๋ยวนี้มีเอเจนซี่ต่างๆ ที่หาอาจารย์ที่มาอยู่กับเรา
แค่เดือนสองเดือนแล้วก็ไปเฉยเลย   แล้วก็สอนอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์  ผมคิดว่าตรงนี้สําคัญ  
เดี๋ยวนี้มีหลักเกณฑ์อะไรอยู่ ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ได้นะครับ ถ้าเราใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า ก็ขอฝากไว้สองเรื่องนะครับ เรื่องความสุขในการทํางานของพนักงานเทศบาลเราก็เป็นเรื่อง
สําคัญ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมก็คิดว่าจะอภิปรายปิดในวาระที่ 1 
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ใช้ความพยามยามอย่างยิ่งยวดใน
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 เล่มนี้ ให้สมาชิกฯ มาอภิปราย ได้ช่วยกันตรวจสอบ ได้
ช่วยกันดูแลงบประมาณ ซึ่งท่านก็คงจะทราบว่าในแต่ละปีนั้นเทศบาลก็เหลืองบประมาณอยู่น้อยนิดใน
การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ ให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับปีนี้ ซึ่งก็เหลือ
เวลาอีกไม่กี่เดือน ก็เป็นนโยบายและไฮไลท์สําคัญที่จะเป็นนครแห่งความสุข ก็ขอบคุณท่านผู้บริหาร ก็
พยายามที่จะรีบเร่งในการทํางบประมาณ ซึ่งอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้าง ขาดรายละเอียดในการที่
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จะต้องช้ีแจงต่อสภาฯ ดังที่มีสมาชิกฯ หลายๆ ท่านได้อภิปรายไปแล้ว ผมก็คิดว่าเราใช้เวลาในการ
อภิปรายตั้งแต่ 10 โมงเช้า จนกระทั่งถึงเวลานี้ สาระสําคัญยิ่งเท่าที่ผมรับฟังจากสมาชิกฯ และทางด้าน
ฝ่ายบริหารได้โต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมา ก็เนื่องจากเราขาดเอกสารสําคัญ หนังสือประกอบในการให้
สมาชิกฯ ได้พิจารณา หนังสือสั่งการต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือสั่งการซึ่งท่านไม่ได้แนบมาหรือไม่ได้
ช้ีแจงให้สมาชิกฯ ได้ทราบรายละเอียด ผมอยากจะให้สภาแห่งนี้เป็นสภาแห่งการสร้างสรรค์ และสร้าง
ความสุขที่นี่นะครับ ต่างคนต่างปรึกษาหารือ ค่อยคุยค่อยปรึกษากัน เพราะเราก็ต่างมาจากประชาชน
เช่นเดียวกัน มาจากการเลือกตั้งเหมือนกัน มาดูแลประชาชนเช่นเดียวกัน อยากให้บ้านเมืองเรามี
ความสุข อยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ก็น่าจะร่วมพิจารณากันโดยใช้เหตุใช้ผล บางครั้งถ้าฝ่ายผู้บริหาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกฯ จะได้ละทิฐิซะบ้าง ได้โปรดใช้สภาให้เป็นประโยชน์ เพราะเราต่างก็มี
จุดประสงค์แบบเดียวกันแล้ว ก็น่าจะร่วมมือและประชาชนจะได้ผลประโยชน์จากภาษีของตัวประชาชน
ไปพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้น และการเสนองบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 ถ้า
ดูๆ ไปเหมือนจะไม่มีอะไร เพราะเป็นงบประมาณที่นําไปใช้จ่ายเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นนะครับ แต่ผม
เกรงอยู่อย่างหนึ่ง เพราะงบประมาณที่เราตั้งมาแต่ละปีนั้น ฝ่ายบริหารจะต้องมีการลําดับความสําคัญ
ในการใช้จ่ายงบฯ 1, 2, 3 ลําดับก็คือจัดการบริหารในความสําคัญว่าอันไหนเร่งด่วน  อันไหนที่พอจะ
รอได้ก็พยายามทําให้เสร็จสิ้น เหมือนตัวอย่างที่เราได้ประชุมวิสามัญที่ผ่านมา ก็ยังมีการขอกัน
งบประมาณซึ่งใช้จ่ายไม่ทัน หรือไมไ่ด้ทํา หรือยังไมไ่ด้ลงมือทํา หรือยังไม่ได้แตะต้องเลย อีกจํานวนมาก 
ก็อยากจะให้พิจารณาว่าเมื่อเทศบัญญัติฯ นี้ผ่านสภาไปแล้ว ท่านก็คงจะใช้งบฯ ตามที่ท่านเสนอขอมา
นั้นไปด้วยความรวดเร็ว ไปให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด อันนี้ท่านต้องไปจัดการ ฝ่ายบริหารท่านก็ได้มี
การแต่งตั้งกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านออกมาแล้ว ก็คิดว่าคงจะครบองค์ประชุม และพร้อมที่จะ
ทํางานแล้ว  เหมือนที่ท่านได้หาเสียงไว้ตั้งแต่ต้นว่า  เมื่อท่านเข้ามาทํางานแล้วท่านก็พร้อมจะทําทันที 
ขอย้ําไว้นะครับให้ท่องไว้เลยว่า “ทันที” ประชาชนเขารอไม่ได้นะครับ และผมก็ไม่อยากจะได้ยินคําว่า 
“ทําไม่ได้” นี่คือคําแก้ตัว ไม่อยากให้แก้ตัวอีกต่อไป เมื่ออาสามาแล้วก็ต้องทํา เมื่อทําไม่ได้ก็ต้องช้ีแจง 
แต่อย่าผลักไส  อย่าผลักภาระไปให้กับสภาหรือตัวแทนสมาชิกฯ  ประชาชนเช่นกันว่าเป็นผู้ปิดกั้น  เป็น
ผู้ดึงงบฯ หรือตัดงบฯ ผมเคยบอกไว้ในสภาฯ นี้สองสามครั้งแล้วว่า อยากจะขอร้องว่าถ้าเราทํางานเพื่อ
ประชาชนเหมือนกัน เราก็น่าจะมาร่วมมือกัน  ขอร้องอย่าใช้คําๆ นี้ให้ออกไปสู่ข้างนอก อยู่ในสภาฯ แห่งนี้ 
ก็น่าจะใช้สภาให้เป็นประโยชน์   พวกเราก็พร้อมที่จะทํางานช่วยเหลือกันอยู่แล้ว  ดังนั้นญัตติที่เสนอ
ขออนุมัติจากสภาฯ นะครับ ก็ขอให้เพิ่มรายละเอียดทั้งในคราวต่อไป ถ้ามีหนังสือสั่งการจากกระทรวงฯ 
ที่เป็นปัจจุบันแล้ว ก็ขอความกรุณา เพื่อไม่ให้เสียเวลาและพิจารณาได้เร็วยิ่งขึ้น สําหรับงบประมาณ
ต่างๆ ในรายละเอียดซึ่งอยู่ในหนังสือร่างเทศบัญญัติฯ นี้ ก็คงเป็นสิทธิของสมาชิกฯ หรือกรรมการแปร
ญัตติฯ ที่จะได้ร่วมกันพิจารณาเมื่อได้รับคําช้ีแจงจากฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไปใน
อนาคต สําหรับนโยบายของท่านผมก็ไม่อยากจะให้เป็นวันบายวัน หรือคิดเป็นวันๆ แก้ไปวันๆ หรืออะไร
ต่างๆ  อยากจะให้วางเป็นแผนไว้เป็น Master plan  ไว้ว่า ปี 2558  ท่านจะนําร่องด้วยนโยบายอะไร  
ปีต่อไปท่านจะนําร่องด้วยนโยบายอะไร และพยายามให้ครอบคลุมทั่วถึง ประชาชนจะเป็นสุขมากขึ้น 
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และคิดว่าทั้งสภา ทั้งฝ่ายบริหารก็น่าจะมาคุยกันมากขึ้น และหาโอกาสที่จะให้ความร่วมมือนั้นนําสิ่งที่
เป็นประโยชน์ สิ่งที่ดีที่สุดไปสู่ประชาชนได้ทันทีครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอฝากท่านประธานฯ ผ่านไปยัง
ฝ่ายบริหารว่า ที่ท่านรองนายกฯ ได้พูดถึงกรณีโครงการที่พา อสม. ไปศึกษาดูงานแล้วเกิดความแออัด
ยัดเยียด ขอช่วยนําส่งเอกสารรายละเอียดโครงการให้สภาได้ประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ขอเชิญฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ประการที่หนึ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ให้คําแนะนํา ติชม ว่ากล่าวใน
การจัดทํางบประมาณฯ 2558 ที่ได้นําเสนอเข้าสู่สภาในวันนี้ ในวาระที่ 1 กระผมก็ขอบอกกล่าวในที่นี้
ก่อนนะครับว่า งบประมาณฯ ปี 2558 จะให้ครบถ้วนทุกอณูหย่อมหญ้า ของพื้นที่ 22.17 ตาราง
กิโลเมตรนั้น คงเป็นไปไม่ได้ เพราะข้อจํากัดมีอยู่หลายประเด็น หลายประการ ไม่ว่าจะเรื่องของ
งบประมาณก็ดี บุคลากรก็ดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยระยะเวลาดังกล่าว ผมในฐานะฝ่ายบริหาร ในฐานะ
นายกเทศมนตรีฯ เราก็มีความคาดหวังไม่ต่างไปกับสมาชิกสภาฯ ที่ต้องการให้งบประมาณฯ ปี 2558 
สมบูรณ์ที่สุด  แต่ภายใต้ความสมบูรณ์ตรงนี้ เราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของความเป็นไปได้   และความจริง
ที่ปรากฏด้วยนะครับ 

ประการที่หน่ึง  ต้องขอบอกกล่าวก่อนนะครับว่าเหตุใดถึงต้องนํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. 2558 เข้าสู่การพิจารณาของสภาช้ากว่าปกติ ก็คงเป็นที่ทราบกันว่าเนื่องจากผมได้หยุดปฏิบัติ
หน้าทีไ่ป กลับเข้ามาอีกทีหนึ่ง จริงๆ ต้องกราบขอบคุณท่านรองนายกฯ ที่ผมได้มอบหมายภารกิจก่อนที่
จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ ได้ทําร่างงบประมาณรายจ่ายฯ เอาไว้ระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ครบถ้วน ยังมีปัญหาที่
จะตามอีก โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของการที่มีหนังสือสั่งการให้เพิ่มงบประมาณในหมวดเงินเดือนของ
พนักงาน และลูกจ้างทั้งหมด ซึ่งจะต้องหาเงินจากในงบประมาณที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน  ที่ได้นําเสนอต่อ
สภานี้มาจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับข้าราชการลูกจ้าง เป็นจํานวนเงินเก้าล้านกว่าบาท  จึงต้องตัดทอนใน
แต่ละหมวด แต่ละประเด็นเพื่อให้เหมาะสม เพื่อให้งานขับเคลื่อนไปได้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อส่วนรวม จึง
เป็นเหตุให้ล่าช้าประการที่หนึ่ง 

ประการที่สอง  คือ  ความรอบคอบของโครงการต่างๆ ทั้งงบประจํา งบลงทุนว่าถ้าสิ่งนี้เมื่อเรา
ตัดไปแล้ว เราจะเอาสิ่งไหนมาทดแทน ถ้าสิ่งนี้เราไม่ได้ทํา ในงบประมาณไม่มี เราจะทําอย่างไร ก็เป็น
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อีกต้นเหตุหนึ่งที่ผมต้องขอร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทั้ง 2 โครงการที่เกิดขึ้น คือ 1.ปรับปรุง
ก่อสร้างบ่อกําจัดขยะ  และถนน จริงๆ  แล้วเรามีงบเพิ่มเติมจะสามารถที่จะจ่ายได้เจ็ดล้านกว่าบาท  
แตใ่นแผนพัฒนาเทศบาลที่ผ่านมา เราไม่มีโครงการรองรับ เราใช้ได้แค่ 2 โครงการเป็นเงินห้าล้านกว่า
บาท และเหตุผลที่ต้องนํางบประมาณเพิ่มเติมเข้าสู่สภานั้น  เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่คณะผู้บริหารชุดนี้ 
ในการบริหารงานของปี 2557 ที่ผ่านมา อะไรที่ประหยัดได้เราประหยัด อะไรที่เราไม่ให้โอนเงิน
งบประมาณไปใช้ เราไมใ่หโ้อน จึงเหลือเงินจํานวนมากที่เราสามารถเอามาพัฒนาเทศบาลได้มากขึ้นอีก
นะครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทําให้งบประมาณดังกล่าวล่าช้า  สําหรับงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2558 ต้องขอกราบขอโทษหลายท่านก็ได้มาสอบถามผมเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่เพิ่มงบ
ตรงนั้น ทําไมไม่ตัดงบตรงนี้  การเพิ่มงบตรงนั้น การลดงบตรงนี้นะครับ  ต้องอยู่ภายใต้เหตุและผล 
ไมใ่ช่อยากจะเพิ่ม อยากจะลดก็ลด ยกตัวอย่างงานประเพณีต่างๆ ที่ปีนี้ต้องเพิ่มงบ ไม่ว่าจะเป็นล่องสะเปา 
ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่เมือง ได้ดําเนินการมาหลายปี ตั้งแต่สมัยที่ผมเป็นรองนายกฯ ก็ได้ตั้งงบประมาณไว้
ประมาณนี้ แต่ไม่มีการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีในหมวดดังกล่าวเพิ่มขึ้น การบริหารจัดการ
งบประมาณก็เป็นไปด้วยยากลําบาก โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาอย่างมากในการบริหาร
จัดการโครงการให้บรรลุ  

ประการที่สาม  คือ บางโครงการเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณของเราเอง เราก็
ไปขอเพิ่มเติมงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ยกตัวอย่าง งบปีนี้ที่ผมไม่ได้ของบจากสภาเพื่อที่จะ
สนับสนุนให้กับถนนคนเดินกาดกองต้า ถนนวัฒนธรรม เพราะได้งบสนับสนุนจากงานการท่องเที่ยวอีก
สองล้านบาท และเราก็ได้งบจากพัฒนาจังหวัดอีกหนึ่งล้านห้าแสนบาท ในการที่จะมาเสริมเติมเข้าไปที่
สถาบันการเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ลําปาง รวมไปถึงอาจจะมีข่าวดีด้วยที่เราจะต้องประหยัดงบประมาณ
ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม เหมือนที่ท่านเลขาฯ ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่ ซึ่งผมเองก็ได้วิ่งเต้น
เพื่อที่จะขอรับเงินอุดหนุนจํานวน 4 โครงการ แต่ 3 โครงการนั้นเพื่อให้ความม่ันใจและชัดเจน ต้องรอ
หนังสือจากส่วนกลางก่อนว่าเราจะได้รับเงินอุดหนุน  แต่มีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนจํานวนห้าสิบกว่าล้าน  
สิ่งเหล่านี้นะครับต้องเอามาตัดทอนลงไป เพราะว่าเราได้งบประมาณตรงนี้มาเสริมแล้ว แล้ว
งบประมาณที่มีเหลืออยู่อย่างจํากัดเราจะทําอย่างไรกับมันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้ท่านสบายใจได้
นะครับว่างบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 นี้ ถึงแม้ว่าการใช้จ่ายในแต่ละหมวด ในแต่ละ
โครงการยังหลงเหลืออยู่ แต่ในท้ายที่สุดเราก็จะจับเอาเงินดังกล่าวมาเป็นงบเพิ่มเติมในการตั้งเป็นงบ
พัฒนาในปลายปีอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในปีที่ผ่านมานั้นผมต้องกราบขอบคุณไปยังข้าราชการทั้งหลายที่
ช่วยผมประหยัดค่าน้ํามัน ท่านทราบหรือไม่ว่าปีนี้เทศบาลฯ เรา ลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ํามันของ
ยวดยานพาหนะทั้งหมด ลดลง 35% นะครับ  ค่าไฟฟ้าลดลง 10% สิ่งเหล่านี้มันเป็นเงินมหาศาลถ้า
เราเอาไปเปรียบเทียบกับท้องถิ่นเล็กๆ ซึ่งเงินพัฒนาของเขาแทบจะไม่มี แต่เราสามารถที่จะประหยัดได้ 
และก็เป็นประโยชน์สูงสุดกับองค์กรและพี่น้องประชาชนต่อไป  
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หลายๆ ท่านก็ได้ท้วงติงมา และได้ตั้งข้อสังเกตในหลายๆ โครงการ หลายๆ เรื่อง ผมจะขอ
อนุญาต ณ ที่นี้ ตัวผมเองก็ดี ในขั้นตอนการแปรญัตติ ผมจะขออนุญาตไปช้ีแจง ถ้าผมไม่ได้ไปผมก็จะ
มอบหมายให้ผู้รู้หรือผู้รับผิดชอบโดยตรงไปช้ีแจงรายละเอียดในเชิงลึกนะครับ สําหรับงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 เล่มนี้ หากสภาได้ผ่านงบประมาณไปแล้วก็ดี หรือเราได้ประกาศใช้ไป
แล้วก็ดี ก็ยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ ลําพังที่สภาผ่านงบประมาณให้ผู้บริหารนําไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองแล้ว ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนด้วยกัน เราก็ต้องมีหน้าที่
ร่วมกัน หนึ่ง คือ ที่ผมต้องการมากที่สุด ผมเองก็ไม่มีหูตาที่มากไปกว่านี้ เราก็ต้องมาช่วยกันตรวจสอบ
ว่าทุกเงิน ทุกบาท ทุกหมวด ทุกกิจกรรม ทุกโครงการนั้น เราใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร สมาชิก
สภาฯ ก็ต้องช่วยผมตรวจว่าอันไหนที่มันไม่ดี ไม่งาม อันไหนที่ควรจะดําเนินการอย่างไรก็ว่ากันมานะครับ 
เมื่อตรวจสอบแล้วว่าบางโครงการเมื่อดําเนินการไปแล้วก็ขอให้ช่วยกันติดตามด้วย   ไม่ใช่จะไปตอบ
บอกว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารหรือเป็นหน้าที่ของนายกฯ เราเป็นตัวแทนด้วยกันก็ต้องติดตามด้วยกัน
ว่า งานนี้ดีไหม ไม่ดีอย่างไร หรือถ้ายังมีปัญหา ผมเองอาจจะไม่รู้จักคนทั้งหมดในสังคมลําปาง ถ้าท่าน
มีเพื่อน  มีคนรู้จัก  ที่สามารถประสานหน่วยไหนได้  ใครก็ได้ที่ประสานแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
พี ่น้องประชาชน เราช่วยประสานแล้วเข้ามาคุยกับทีมบริหารว่าผมได้ประสานกับคนนั้นคนนี้มา 
ยกตัวอย่างเช่น คุณสันติฯ ได้ประสานในเรื่องต้นซากุระ เราก็มาคุยกันว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไร เราจะ
มีการวางแผนอย่างไร  เป็นต้น แล้วบ้านเมืองก็จะดําเนินไปได้ด้วยการประสานงานนี้นะครับ  บางครั้ง
ผมเองในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็ดี ในกระบวนการก่อสร้างใดๆ ก็ดี ผมเองบางครั้งก็ไม่รู้จะทํา
อย่างไร ก็ได้เร่งรัดสุดๆ แล้ว ผมก็ขอให้ฝ่ายสภาฯ ช่วยผมเร่งรัดโครงการหน่อยครับ บางครั้งก็เกิด
ปัญหาในการบริการพี่น้องประชาชน เราจะเร่งรัดอย่างไรให้มันเหมาะสมกับการก่อสร้าง เหมาะสมกับ
การดําเนินงานให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้อย่างดีที่สุดนะครับ  และสิ่งสําคัญที่สุด  นอกจากวันนี้ใน
คําแนะนําต่างๆ ไมใ่ช่แค่คําแนะนําในวันนี้ ทีมผู้บริหารทุกคนยินดีน้อมรับคําแนะนํา คําติชมต่างๆ หน้าที่
ของท่านอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องให้คําแนะนํา เพราะว่าผมไม่เชื่อว่าทีมบริหารทุกคนรู้ทุกเรื่อง ฉลาดทุก
เรื่อง เพราะฉะนั้นคําแนะนําของท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเอามาปรับปรุงตัวเองก็ดี ปรับปรุงการ
บริหารก็ดี  นําไปสู่สิ่งที่ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนต่อไป  ขอกราบขอบคุณสภาฯ  ที่
ในวันนี้ที่ได้ช่วยให้คําติชม เสนอแนะ โดยเฉพาะโครงการดีๆ บางเรื่องผมก็ยังนึกไม่ถึงด้วยซ้ําไป ผมก็ได้
หูตาสว่างจากท่านในวันนี้ ในการที่จะนําพาองค์กรแห่งนี้ให้เป็นองค์กรที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้อง
ประชาชนต่อไป ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 (วาระที่ ๑) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติ
เป็นเอกฉันท์ 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรับหลักการของร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 (วาระที่ ๑) 
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 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน
วาระที่ 1 เป็นเอกฉันท์แล้ว ผมจะขอปรึกษากับสมาชิกสภาฯ ในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ และกําหนดระยะเวลาการแปรญัตติ แต่ผมจะให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงถึงขั้นตอนและ
ระเบียบการประชุมฯ ในเรื่องนี้ให้ท่านสมาชิกฯ ได้ทราบโดยสังเขปก่อน เชิญท่านเลขานุการสภาฯ 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ และ 
ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล
นครลําปาง หลังจากที่สภาแห่งนี้ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 (วาระที่ ๑) ของเทศบาลนครลําปางไปแล้ว กระบวนการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ที่จะต้องดําเนินการต่อไปก็คือจะเข้าสู่วาระที่ ๒ คือ ขั้นตอนการ
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งนี้ผมจะเรียนต่อที่ประชุมฯ ให้ทราบดังต่อไปนี้ครับ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่
แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ได้บัญญัติหลักการไว้ว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที่สอง ให้กําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”  และข้อที่ 49  บัญญัติไว้ว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติ
รับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย”  แปลความได้ว่า เมื่อสภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว กระบวนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ที่สภารับหลักการนี้  ขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 คือ ขั้นแปรญัตตินะ
ครับ และในการนี้ ก็ต้องมีญัตติที่ประชุมจะต้องพิจารณาหารือกัน   ซึ่งในเมื่อเราพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ จากนี้ไปท่านประธานฯ จะต้องนําปรึกษาในที่ประชุมฯ และลงมติ มีประเด็นรวมทั้งสิ้น ๔ 
ประเด็น โดยผมขอเรียนแจ้งต่อที่ประชุมฯ ดังต่อไปนี้ คือ  

ประเด็นแรก  ที่ประชุมฯ แห่งนี้ต้องพิจารณาว่าจะตั้งคณะกรรมการสามัญแปรญัตติเพื่อ
พิจารณาร่างงบประมาณฯ มีจํานวนเท่าใด (ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๑๐๓ (๑) 
และ ข้อ ๑๐๕) ที่ได้กําหนดไว้ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน (ตลอดจนพระราชบัญญัติเทศบาลฯ 
มาตรา ๓๒)  

ประเด็นที่สอง  ที่ประชุมฯ แห่งนี้จะต้องพิจารณาเลือกสมาชิกสภาฯ ท่านใดให้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ผมขอเรียนต่อที่ประชุมฯ ว่าจะต้องดําเนินการเลือกเป็นคนๆ ไป ให้ครบตาม
จํานวนคนที่ที่ประชุมฯ แห่งนี้กําหนด ถ้ากําหนดไว้ 5 คน ก็ต้องเลือกคนที่ 1 ก่อน แล้วจึงเลือกคนที่ 2 
คนที่ 3 คนที่ 4 และคนที่ 5 เป็นลําดับต่อไป (และให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ 
๑๐๗ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่
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สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไมต่้องมีผู้รับรอง” และวรรคสอง “การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่
ที่ประชุมมีมติเป็นอยา่งอื่น และให้นําวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”)   

ประเด็นที่สาม   ที่ประชุมฯ แห่งนี้จะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ ต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ต้องกําหนดว่ามีจํานวนกี่วัน กําหนดเวลา กําหนดจํานวนวัน กําหนดสถานที่
ให้ชัดเจน (ต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ ไวไ้ม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง นับแต่ที่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้เป็นตามข้อบังคับข้อ ๔๕ วรรคสาม) 

ประเด็นที่สี่   ที่ประชุมฯ แห่งนี้จะต้องกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติฯ  
ที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้ ตรงนี้สภาก็ต้องกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติด้วย 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๑๑๖ ผมคิดว่าที่
ประชุมคงได้เข้าใจในข้อช้ีแจงที่ผมได้แจ้งให้ทราบ จากนั้นผมก็จะได้มอบหมายให้ท่านประธานสภาฯ ได้
ดําเนินการปรึกษาต่อที่ประชุมฯ แห่งนี้ ให้ท่านสมาชิกฯ เสนอและลงมติเป็นลําดับต่อไป  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ  
ได้ช้ีแจงให้สมาชิกฯ ได้รับทราบถึงขั้นตอนการดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ผมจะเริ่มต้น 
ในขั้นตอนแรก การพิจารณาว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณางบประมาณมีจํานวนกี่คน 
ผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ ว่ามีจํานวนกี่คน  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ เชิญ พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 

พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่
เคารพ กระผม พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8  

จํานวน ๕ คน 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 

เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่  
พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย เสนอ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8  จํานวน ๕ คน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ
รายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่จะทําหน้าที่ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยผมจะขอมติในที่ประชุมฯ 
พิจารณาเป็นรายๆ ไป ผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8  คนที่ 1  
เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม  นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายประชัญ บุญสูง  
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๕8  คนที่ ๑  
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 

เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้  
นายประชัญ  บุญสูง  ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 คนที่ ๑ โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายประชัญ  บุญสูง ทําหน้าที่เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 คนที่ ๑ 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ
ชื่อบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 คนที่ ๒  เชิญ  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ  บรรจงจิตต์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่

เคารพ  กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายบริบูรณ์  
บุญยู่ฮง ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8  คนที่ ๒ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้  

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 คนที่ ๒ โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  ทําหน้าที่
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 

คนที่ ๒ 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ
ชื่อบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 คนที่ ๓  เชิญ  นายจรูญ  เติงจันต๊ะ 
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นายจรูญ  เติงจันต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

กระผม นายจรูญ  เติงจันต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสมัย  เมฆนคร ทําหน้าที่
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8  

คนที่ ๓ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้  
นายสมัย  เมฆนคร ทําหน้าที่ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 คนที่ ๓ โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายสมัย  เมฆนคร ทําหน้าที่เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 คนที่ ๓ 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ
ชื่อบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 คนที่ ๔  เชิญ นายเกษม  ปัญญาทอง 

นายเกษม  ปัญญาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

กระผม นายเกษม  ปัญญาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๕8  คนที่ ๔  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้  
พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 คนที่ ๔  โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย ทําหน้าที่
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 

คนที่ ๔ 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ
ชื่อบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 คนที่ ๕  เชิญ  นายพิทักษ์  แสนชมภู 

นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  

กระผม นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอ นายเกษม  ปัญญาทอง   
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ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๕8 คนที่ ๕ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้  
นายเกษม  ปัญญาทอง ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 คนที่ ๕ โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้  นายเกษม  ปัญญาทอง ทําหน้าที่
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 

คนที่ ๕ 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้เลือก
สมาชิกสภาฯ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 จํานวน ๕ ท่าน คือ  

๑. นายประชัญ  บุญสูง  ๒. นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 
๓. นายสมัย  เมฆนคร  ๔. พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 
๕. นายเกษม  ปัญญาทอง 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งสมาชิกสภาฯ จํานวน ๕ ท่าน ทําหน้าที่ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 
ได้แก่ 

๑. นายประชัญ  บุญสูง  ๒. นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 
๓. นายสมัย  เมฆนคร  ๔. พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 
๕. นายเกษม  ปัญญาทอง 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปผมขอท่านสมาชิกฯ ได้
เสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเสนอให้มีระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ

ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 5 วัน  คือ ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 ตุลาคม  ๒๕๕7 ตั้งแต่เวลา 
9.0๐-๑๖.0๐ น.  ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่  
นายสันติ  เขียวอุไร เสนอ โปรดยกมือขึ้น 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้มีระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ

คณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 5 วัน  คือ ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 ตุลาคม  ๒๕๕7 ตั้งแต่เวลา 
9.0๐-๑๖.0๐ น.  ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปคณะกรรมการแปร

ญัตติฯ จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ กี่วัน เชิญ  
นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอระยะเวลาในการพิจารณาคํา

แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีจํานวน 2 วัน คือ วันที่ 10-11  ตุลาคม  ๒๕๕7  ตั้งแต่
เวลา ๙.๐๐-๑๖.0๐ น.  ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองด้วย มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่  
นายสันติ  เขียวอุไร เสนอ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้มีระยะเวลาในการพิจารณาคําแปรญัตติฯ 

ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีจํานวน 2 วัน คือ วันที่ 10-11  ตุลาคม  ๒๕๕7  ตั้งแต่เวลา 
๙.๐๐-๑๖.0๐ น.  ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอื่นๆ 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ตอนแรกผมคิดว่าจะ
ไม่พูดแล้วนะครับท่านประธานฯ พอดีมีท่านสมาชิกฯ ผู้อาวุโสได้พาดพิงถึงชื่อผม ก็เลยต้องขอพูดซักหน่อย 
ที่ว่าผมพูดอะไรยาวไป หรือพูดอะไรเกินไป ความจริงไม่ใช่นะครับ ท่านลองไปดูในโครงการการ
ดําเนินงานธนาคารความดีนะครับ ในรายละเอียดเขามีบอกว่า จัดประชุมและอบรมหลักการทําความดี 
การศึกษาดูงาน  ผมก็เสนอเพียงแต่ว่างบประมาณที่ตั้งไว้นี้อยากจะเอาตรงนี้ให้ไปอบรมคนที่ให้ทํา
ความดี บางคนไม่รู้นะครับว่าทําความดีทําอย่างไร ผมก็เลยเน้นตรงนี้ว่าในเมื่อมีงบประมาณอยู่ตรงนี้
แล้วก็เอาเงินตรงนี้ไปอบรมเขา เผื่อว่าเขาจะกลับเป็นคนดีกับเขาบ้าง ไม่ใช่ว่าทําช่ัวตลอดชีวิตนะครับ 
ผมไม่ได้พูดเลื่อนลอย หรือพูดอะไรยาวเกินไป พูดหลักการและเหตุผลให้ดูและให้เห็นเลยนะครับ 
เพราะว่าเงินตั้งแสนห้าหมื่นบาท  ขนาดปีที่แล้วตั้งไว้แสนเดียวก็ยังดําเนินการไม่ค่อยมีผลงานเท่าไหร่  นี่
เพิ่มให้ตั้งห้าหมื่นบาท ผมก็กลัวว่าเงินจะเหลือนะครับ ก็เลยอยากจะให้เพิ่มตรงส่วนนี้เข้าไปนิดหนึ่ง ก็
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ต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกฯ ที่พาดพิงผมหน่อยว่าผมไม่ได้พูดอะไรเกินเลยไปนะครับ ท่านประธานฯ 
ครับ ผมเองก็อายุห้าสิบกว่าแล้ว ก็มีหลานอยู่ 2 คนนะครับ เป็นหลานสาวกับหลานชาย อายุห่างกัน
ประมาณ 3 ปี หลานตัวเล็กจะเป็นคนที่เจ้ากี้เจ้าการมากๆ แค่พี่สาวทําอะไรผิดก็จะมาฟ้องอยู่ตลอดว่า 
พี่คนนี้ไม่ดี แกล้งโน่นแกล้งนี่หลายๆ อย่าง  คําว่า “ฟ้อง” เราก็ไม่ถือสาอะไรก็เพราะว่าเป็นเด็กนะครับ 
พี่น้องกันมีอะไรก็ฟ้องคนที่เคารพนับถือ ผมก็เป็นตาแล้ว 2 คนพี่น้องทะเลาะกันก็มาฟ้องกัน  แต่พอผม
ได้มาอ่านเอกสารหนังสือพิมพ์ที่ท่านสมาชิกฯ ได้แจกให้ ผมจะขออ่านให้ฟังนะครับ มีนักข่าวมา
สัมภาษณ์ว่า “หวั่นใจไหมจะถูกสภาปรับลดหรือห่ันงบโครงการต่างๆ หรือไม่ให้ผ่าน” หนังสือพิมพ์
ดังกล่าวพิมพ์บอกว่า ดร.กิตติภูมิฯ ตอบว่า “ไม่หนักใจเลยถ้าไม่ให้ผ่าน หรือปรับลดที่เกี่ยวกับการผิด
ระเบียบก็จะแจ้งให้ผู้ว่าฯ ลําปางทราบ ถ้าไปปรับลดในโครงการที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้าน แม้จะไม่ผิด
ระเบียบตนก็ต้องแจ้ง(ฟ้อง)” ไปเข้าประเด็นกับหลานผมเลยนะครับ เป็นคําพูดของเด็กๆ หรือเปล่าครับ
ท่านประธานฯ ผมก็มาเอะใจ  แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ก็เป็นเด็ก  เพราะอย่างน้อยก็
เด็กกว่าผมนะครับ ก็อาจจะต้องใช้คํานี้คงจะเหมาะสม เพราะท่านก็ยังเป็นเด็กอยู่ถึงต้องใช้คําว่า “ฟ้อง” 
ก็ไม่ถือสาอะไรนะครับ แต่ผมก็จะพูดถึงว่าข้อความตรงนี้เหมือนกับหลานผมที่อายุเพียง 3 ขวบกว่าๆ 
กับอายุ 9 ขวบแค่นั้นเองนะครับ แล้วเมื่อตอนพักเที่ยงก็มีประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายในสภาฯ 
มีประชาชนผู้หนึ่งผมไม่ขอเอ่ยนามนะครับ เดี๋ยวจะมาใช้สิทธิ์พูดในสภาอีกนะครับ เขาได้เอาสิ่งนี้มาให้
ผมนะครับ คือ แผ่นพับการหาเสียงของท่านนายกฯ และบอกว่า “สท. ทําหน้าที่แทนหนูหน่อย” แผ่นพับ
ตัวนี้เขาเก็บไว้จนซีดแล้วนะครับ เป็นเวลา 2 ปีแล้ว บอกว่า “ช่วยติดตามโครงการที่ว่าให้ที เข้า 2 ปี
แล้วนะ” และในงบประมาณจะมีหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้เห็นเอกสาร แต่ผมตรวจดูแล้วก็ไม่มีนะครับ ผมก็
อยากจะให้เจ้าตัวที่เป็นคนเขียนเอง ร่างเอง ในโครงการที่บอกว่าจะทําทันที อย่างที่เพื่อนสมาชิกฯ ได้
อภิปรายเมื่อซักครู่นี้ว่าทําทันทีก็ 2 ปีมาแล้วนะครับ  จะทําได้หรือไม่ได้ ติดขัดอย่างไรก็พูดมาเลยนะ
ครับ ไม่ใช่ว่ามีเสียงมาเข้าหูผมอยู่บ่อยๆ ว่า โครงการแต่ละอย่างทําไปแล้วไม่ค่อยผ่านสภาฯ เพราะ
สมาชิกฯ ของฝ่ายบริหารมีน้อย เอามือยกแล้ว เอาเท้ายกแล้วก็ยังสูไ้มไ่ด้ แบบนี้ ผมไม่อยากให้มีออกมา
แบบนี้ ถ้าท่านทําได้ก็ตอบมาเลยว่าท่านทําได้ ติดปัญหาอะไรก็บอกมาเลยครับ จะได้โจ่งแจ้งไปเลย 
ไมใ่ช่ว่าจะมาโทษสภาฯ หรือสมาชิกฯ ฝ่ายข้างมากไม่เห็นด้วย ท่านประธานฯ ก็ดูซิครับ แม้กระทั่งญัตติ
นี้ ถูกบ้างหรือไม่ถูกบ้าง สภาก็อนุมัติขอให้ผ่านไปด้วย อะลุ่มอล่วยกัน ทําไม่ถูกก็ขอให้แก้ไข ขอให้เสนอ
เข้ามาใหม่ ก็ไม่ยากนะครับ เพราะว่าสมาชิกฯ ทุกท่านก็มาจากประชาชนเหมือนกัน ก็ต้องเห็นประโยชน์
เป็นส่วนรวม ถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องแกไ้ขเข้ามาใหม่ ก็ให้ผ่านนะครับ  ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับ เขาเคยพูด
ให้ผมฟังถึงสุภาษิตโบราณว่า “ทําอะไรไม่ดีอย่าให้เมียรู้” พูดง่ายๆ ก็คือ ถ้ามีกิ๊กก็อย่าให้เมียรู้นะครับ 
“ถ้าเขารู้ก็อย่าให้จับได้” คือ ถึงเขารู้ก็อย่าให้จับได้ถ้าไม่มีหลักฐานก็รอดตัวนะครับ แต่ถ้าเขาจับได้ล่ะครับ 
ก็ให้รับแต่รับครึ่งเดียวอย่าไปรับหมด ถ้ารับหมดนี่ตายเลย  ผมจึงขอฝากท่านนายกฯ เหมือนกันว่า
นโยบายที่เขียนไว้ ที่เพื่อนสมาชิกฯ ถามไว้ตรงนี้  ทําได้หรือไม่ได้ รับไปเลยครับว่าทําไม่ได้ก็บอกไม่ได้ 
ติดอะไรตรงไหนก็ว่ามาเลย หรือว่าจะรับมาเลยว่าทําไม่ได้ ไม่ใช่ว่าไปพาดพิงถึงสมาชิกฯ ฝ่ายข้างมาก
ว่าไม่เห็นด้วยหรืออะไรด้วย มันเห็นด้วยนะครับถ้าเข้ามาในร่างตัวนี้ และถ้าตั้งได้ ก็เห็นด้วยนะครับ 
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เจ้าหน้าที่เทศบาลหลายๆ ท่านก็ถามผมถึงเรื่องโบนัสว่า “ท่านสมาชิกฯ ถ้าเรื่องตรงนี้ผ่านเข้าสภา ขอ
ความกรุณาครับ  ผมเงินเดือนแค่สี่พันห้าพันเอง  ถ้าไม่มีโบนัสก็แย่นะครับ  ขอความกรุณาอย่าตัด
นะครับ” ผมก็บอกว่า “ไม่ตัดหรอกครับ เอาเข้ามาเถอะถ้ามันสมเหตุสมผล มีระเบียบการจ่ายเงินของ
กองคลังที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหา” สมาชิกฯ ทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกจากชาวบ้านเข้ามา ก็เห็น
ผลประโยชน์แก่ชาวบ้านเป็นอันดับ 1 นะครับ ตอนนี้ผมก็ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของชาวบ้าน ทางฝ่าย
บริหารจะตอบอย่างไร จะพูดอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ทางที่ดีที่สุด ผมว่ายอมรับมาเลยครับทําไม่ได้
ครับ ชาวบ้านเขาจะได้รู้ว่านโยบายที่ทํามานี้หลอกลวง ทําไม่ได้นะครับ รับมาอย่างลูกผู้ชาย ถ้าเป็นผม 
ผมก็จะรับอย่างลูกผู้ชายว่าทําไมไ่ด้ ผ่านมา 2 ปีแล้วครับ ยิ่งโครงการบริหารจัดการขยะจํานวนห้าหมื่น
บาททําไม่ได้อยู่แล้วเพราะเอกชนเขาเป็นคนทํา เราจะไปสนับสนุนตรงนี้อีกได้อย่างไร ทําไม่ได้ครับ มัน
เข้ามามันก็ต้องมีข้อช้ีแจงในรายละเอียดอีกทีหนึ่ง ที่จะไปหาว่าสมาชิกฯ ไม่เห็นด้วยหรือไม่สนับสนุน
อะไรไม่ใช่นะครับ ต้องมีหลักการและเหตุผลที่สมดุลกัน ผมก็ขอความกรุณาตรงนี้ช่วยช้ีแจงชาวบ้าน
ด้วย ผมก็เสียใจน้อยๆ เพราะว่าตั้งแต่เช้ามาแล้วผู้มาร่วมรับฟังก็คงจะกลับไปหมดแล้ว เหลือแต่
เจ้าหน้าที่ของเรา แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าในการประชุมฯ แต่ละครั้งก็จะมีการบันทึกอะไรไว้อยู่ ถ้ามีข่าว
อะไรออกไปข้างนอก ผมก็จะขออนุญาตประธานสภาฯ คัดสําเนาการประชุมสภาฯ ไปแจกชาวบ้านเลย
ว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้  แล้วจะมาอ้างว่าผมไม่ผ่านให้หรือไม่อะไรไม่ได้นะครับ  คงจะไม่ผิดกฎหมายอะไร
นะครับ ส่วนของผมก็คงจะมีแค่นี้ ขอบคุณมากครับท่านประธานฯ ครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเรื่อง
อื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ  กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่ได้ใช้สิทธิ์พาดพิงอะไร 
นะครับ เพียงแต่ว่าในส่วนของป้ายชื่อถนนดวงรัตน์  ซึ่งเป็นเสาเซรามิค ผู้ที่เขาได้รับจ้างจัดทําให้ก็คือ  
คุณอภินันท์  เจริญสุข เขาก็ภาคภูมิใจในผลงานของเขานะครับ เพราะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมเซรามิค เขาฝากมาแจ้งทางฝ่ายบริหารว่าเสา 2 ต้น ที่เขารับทําไว้ให้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว 
ปัจจุบันสภาพดีมาก ผมเห็นผมก็ว่าดีมากแต่เขาบอกว่า “มันกําลังจะเริ่มเสียแล้ว ถ้าจะอนุญาตเขา 
จะมาซ่อมบํารุงหรือซ่อมแซมให้” โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จึงฝากให้ผมนําเรียนทางฝ่ายบริหารด้วยครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ฝ่ายบริหารมีอะไรช้ีแจงหรือไม่  
ไม่มีนะครับ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี วันนี้ในการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําปี 2557 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วาระที่ 1) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงขณะนี้เวลา 
16.30 น. ก็ไดใ้ช้เวลาในการประชุมฯ มาพอสมควร แต่ว่าเนื้อหาสาระก็อย่างที่เราได้คุยกัน ก็คงจะเป็น
ประโยชน์กับท้องถิ่น เป็นประโยชน์กับชาวบ้านมากที่สุด และบรรยากาศในการประชุมฯ ก็เป็นไปด้วยดี 
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ในนามของสภาเทศบาลนครลําปางขอกราบขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ท่านสื่อมวลชน และประธาน
ชุมชน ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน ที่ได้ร่วมการประชุมวันนี้ ผมขอปิดการประชุม 
 

เลิกประชุม  เวลา  16.๓๐ น. 
 
 
   ........................................................           .......................................................... 
             (นายกิตติ  จิวะสันติการ)           (นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
      ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง             เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 
 


