
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2562 

วันอังคารที่ 13 สงิหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
    

รายนามผูเขาประชุม 

 1. นายกติต ิ จวิะสันตกิาร        ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 2. จ.ส.อ.สมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

 3. นายจาตุรงค พรหมศร สมาชกิสภาและเลขานุการ 

   สภาเทศบาลนครลําปาง 

 4. นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 5. นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 6. นายสุบนิ ชุมตา สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

 7. นายนวพัฒน ไหวมาเจรญิ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง   

 8. นายพทิักษ แสนชมภู สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 9. รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจส ี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 10. นางสาวอมลยา เจนตวนชิย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 11. นายสันต ิ เขยีวอุไร สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 12. นายนพดล  ผดุงพงษ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

  13. นายจรูญ เตงิจันตะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 14. นางสุดารัตน บุญมี สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 15. นายสมบูรณ คุรุภากรณ       สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 16. นายวบิูลย ฐานสิรากูล สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

 17. นายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

 18. พันตรวีชิานนท แดงสรอย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 19. นายเกษม ปญญาทอง สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

รายนามผูเขาประชุม (ฝายบรหิาร) 

 1. นายกติติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 2. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 3. นายสุรทัศน พงษนกิร รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 4. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 5. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 
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 6. นางจันทรสม เสยีงด ี ที่ปรกึษานายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 7. นายสุคนธ อนิเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง  

 8. นายสมภพ สุวรรณปญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

รายนามผูเขารวมประชุม 

 1. นายชาตรี สุขารมย ปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 2. นางอนิทมาศ สมพงษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 3. นายยุทธนา ศรสีมบูรณ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 4. นายพีระยศ วริัตนเกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 5. นางสาวอุษา สมคดิ ผูอํานวยการสํานักการศกึษา 

 6. นายพัฒนา ราชกรม ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 7. นายสุนทร จวงพลงาม ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม 

 8. นายวิชญศคิภัทร วงศมณ ี ผูอาํนวยการกองสาธารณสุข 

   และสิ่งแวดลอม 

 9. นางชัญญานุช ทองคํา หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 

   รก.ผูอํานวยการกองคลัง 

 10. นายสวสัดิ์ แกวกระจาง ผูอํานวยการสวนการโยธา 

 11. นายสวาท จําปาอูป หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 12. นายบรรยง เอื้อนจติร หัวหนาฝายปกครอง 

 13. นายมนัส ใหมคํา หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

 14. ส.ต.ต.หญงิฐติริัตน คุณชมภู หัวหนาฝายสงเสรมิกจิการขนสง 

  15. นางสาววไิล              วงศพรม             หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

 16. นายสุทัศน กองสุรกานต หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

 17. นางรุงทิพย กุลโมรานนท หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวชิาการ 

          18. นางสาวนรศิรา หงสกุล หัวหนาฝายกจิการสภา 

 19. นายศุภชัย วงคบรรใจ หัวหนาฝายนติกิาร 

 20. นางเบญจวรรณ จนิตนพงศพันธุ นักวชิาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

 21. นายวรดล              หวานแหลม       นติกิรชํานาญการพเิศษ 

 22. นางพัชนดิา สุวรรณจักร นักวชิาการคลังชํานาญการ 

 23. นางวิจติรา เตยีวตระกูล นักวชิาการคลังชํานาญการ 

 24. นางเลิศลักษณ ทรัพยรุงทวผีล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 25. นางสาวพมิพณารา  ทองคํา            คนงานสารบรรณ 

ฯลฯ 
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ผูเขารวมรับฟงการประชุม 

 1. นายประครอง            ศิรภิัณฑ การไฟฟาสวนภูมภิาค 

 2. นายกติตเิมศร กรพัฒนสวัสดิ์ การไฟฟาสวนภูมภิาค 

   /ฝายบรหิารโครงการพเิศษ 

 3. ดร.กรณฐพรครองภพ สทานไตรภพ เอกชน 

 4. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล เอกชน 

 5. นางสาวพัชรี ลออเลศิลักขณา เอกชน 

 6. นางสาวตรปีระดับ ลอยฟา เอกชน 

 7. ดร.บรบิูรณ บุญยูฮง ลําปางกาวหนา 

ฯลฯ 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ทานทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 

เปนการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 บัดนี้

สมาชิกสภาฯ ไดเขาประชุมครบองคประชุมแลว ประกอบกับทางผูบริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหนา

สวนการงานของเทศบาลนครลําปาง ตลอดจนผูที ่สนใจไดเขารวมรับฟงการประชุมครั ้งนี ้ดวย      

และไดเวลาตามกําหนดนัดหมายแลว คอื เวลา 09.30 น. ในการนี ้กระผมนายจาตุรงค พรหมศร             

ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาล        

นครลําปาง ไดขึ้นมาปฏบิัตหินาที่เปนประธานฯ ในที่ประชุมครัง้น้ี ขอเชญิครับ   

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนีเ้ปนการประชุมสภาเทศบาล

นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุมฯ          

และสมาชิกสภาฯ มาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมครับ ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง       

ขอตอนรับผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่มารวมรับฟงการประชุมในครั้งนี้ดวยความยินดียิ่ ง  กอนที่จะ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลฯ อานประกาศฯ 

และหนังสือจากเทศบาลนครลําปาง เชญิครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กอนที่ทานประธานฯ ในที่ประชุม จะดําเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระของการประชุมสภาฯ ในครัง้น้ี ซึ่งใชระเบยีบวาระการประชุมที่แกไขเพิ่มเติม กระผมมีประกาศสภา

เทศบาลนครลําปาง และหนังสือของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ซึ่งใชประกอบการประชุมในวันนี้  

เพื่อเรยีนแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ ดังน้ี 

 



4 

 

 

     ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง  เรยีกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่ 3 ประจําป 2562 
 

 

ตามมติที่ประชุมและ/หรอืประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ 

ประจําป 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562  

ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2562 มีกําหนด 30 วัน เริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 – 30 

สงิหาคม 2562 ดังความแจงแลวนัน้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเปดสมัยประชุม      

และเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2562  มีกําหนด 30 วัน 

เริ่มตนตัง้แตวันที่ 1 – 30 สงิหาคม 2562 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

กติต ิ จวิะสันตกิาร 

(นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

และหนังสือ 

ที่ ลป 52001/4060               สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

                 ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100 

                               7  สงิหาคม  2562 

เรื่อง    มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปางเปนผูอภิปราย ช้ีแจง หรือแถลงญัตติ 

          ตอสภาเทศบาลนครลําปาง 

เรยีน    ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

อางถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/64 ลงวันที่  1 สิงหาคม 2562 

ตามหนังสืออางถึง สภาเทศบาลนครลําปางไดนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1 ประจําป 2562 ในวันที่ 13 สงิหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง ความละเอยีดแจงแลว นัน้ 

เพื่อใหการประชุมดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 

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

และอํานาจตามความในขอ 56 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม

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

นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานัก      
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และกอง เ ป น ผู อ ภ ิป ร า ย ชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทูตอสภาเทศบาลนครลําปาง                  

ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1. นายสมเกียรติ อัญชนา  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

2. นายสุรทัศน  พงษนกิร รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

3. นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

4. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถอื 

                   กิตติภูมิ  นามวงค         

             (นายกติติภูม ิ นามวงค)  

         นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

กระผมมีขอเรื่องดังที่แจงใหที่ประชุมไดทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ ไดทําหนาที่         

ในการประชุมตอไป ขอเรยีนเชญิครบั 

ระเบยีบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

1.1 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง แกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ลําดับตอไป ในระเบยีบวาระที่ 1 

เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ขอ 1.1 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง แกไขแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครลําปาง ตามเอกสารที่ทุกทานไดรับครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2562 

วันศุกรที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 2 ขอ 2.1   

เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2562 วันศุกร  

ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มสีมาชิกสภาฯ ทานใดขอแกไขหรอืไมครับ เชญิ นายสมหมาย พงษไพบูลย 

นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแกไขรายงานการประชุม  

- หนาที่ 15 นับจากดานลางขึ้นมาบรรทัดที่ 6 ขอความ “เพียงแตวาการบรหิารจัดการ ถาพูด

แบบชาวบานคือ ไมเปนครับ” ขอแกไขโดยเพิ่มคําวา “ทํา” เปน “เพียงแตวาการบริหารจัดการ ถาพูด

แบบชาวบานคอื ทําไมเปนครับ”  
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- หนาที่ 16 นับจากดานลางขึ้นมาบรรทัดที่ 6 ขอความ “ระหวางของการไฟฟากับของ TOT 

ซึ่งไมรูวา TOR” ขอแกไขเปน “ระหวางของการไฟฟากับของ TOT ซึ่งไมรูวา TOT” 

  - หนาที่ 17 นับจากดานบนลงมาบรรทัดที่ 8 ขอความ “ความชัดเจน ผมมายืนยันตรงนี้วา”  

ขอแกไขเปน “ความชัดเจน ผมขอยนืยันตรงน้ีวา” ครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง นายสมหมาย พงษไพบูลย      

ขอแกไขรายงานการประชุมสามจุดนะครับ มสีมาชิกฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานฯ อีกหรือไมครับ    

เชญิ จาสบิเอกสมบูรณ บรรจงจิตต  

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง       

ผมอยากจะเรียนถามทานประธานฯ ไปถึงผูที่ขอแกไขรายงานเม่ือสักครูนี้ ในหนาที่ 16 ผมอานแลว     

ไมเขาใจ ในบรรทัดที่ 13 นับจากดานบนลงมา ขอความ “แตกรณีที่ไฟฟาเปนผูรับจาง จะตองคืนสภาพ

ถนนที่ดีกอนที่ เราจะเอาสายไฟลงดิน” หมายความวาอยางไรครับ ยังไมไดนําสายไฟลงดนิจะตอง     

คนืสภาพถนนแลวเหรอ ขอบคุณครบั 

นายกิตติ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง หนาที่ 16 นับจากดานบนลงมา

บรรทัดที่ 13 ขอความ “แตกรณีที่ไฟฟาเปนผูรับจาง จะตองคืนสภาพถนนที่ดีกอนที่เราจะเอาสายไฟ  

ลงดิน” ตอนนั้น นายสมหมาย พงษไพบูลย เปนผูอภิปรายใชไหมครับ จะแกไขขอความตรงนี้ไหมครับ   

เชญิ นายสมหมาย พงษไพบูลย 

นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ไมแกไขครับ ทานประธานฯ  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ไมแกไขนะครับ มีสมาชิกฯ    

ทานใดจะขอแกไขรายงานฯ อีกหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกฯ   

ทานใดเห็นชอบใหแกไขรายงานการประชุมฯ ตามที่สมาชกิสภาฯ ขอแกไข โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง มตเิห็นชอบครับทานประธานฯ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจําป  พ.ศ. 2562 เมื่อวันศุกรที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

- หนาที่ 15 นับจากดานลางขึ้นมาบรรทัดที่ 6 ขอความ “เพียงแตวาการบรหิารจัดการ ถาพูด

แบบชาวบานคือ ไม เปนครับ” ขอแกไขเปน “เพยีงแตวาการบรหิารจัดการ ถาพูดแบบชาวบานคือ      

ทําไมเปนครับ”  

- หนาที่ 16 นับจากดานลางขึ้นมาบรรทัดที่ 6 ขอความ “ระหวางของการไฟฟากับของ TOT 

ซึ่งไมรูวา TOR” ขอแกไขเปน “ระหวางของการไฟฟากับของ TOT ซึ่งไมรูวา TOT” 

  - หนาที่ 17 นับจากดานบนลงมาบรรทัดที่ 8 ขอความ “ความชัดเจน ผมมายืนยันตรงนี้วา”  

ขอแกไขเปน “ความชัดเจน ผมขอยนืยันตรงน้ีวา”  
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นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไป ผมจะขอมติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม นะครับ สมาชิกสภาฯ ทานใดรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ     

สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2562 เมื่อวันศุกรที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง มติรับรองรายงาน             

การประชุมครบัทานประธานฯ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2562 เมื่อวันศุกรที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ระเบยีบวาระที่ 3 กระทูถาม 

3.1 กระทูถาม โดย นายสันต ิเขยีวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับ 

- โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะและสนามกีฬาเทศบาล 7  

- โครงการปรับปรุงทางเทาและระบบไฟฟาสองสวางถนนบุญวาทย ตั้งแตหาแยก 

   หอนาฬกิา ถงึหนาโรงเรียนเทศบาล 3  

- โครงการกอสรางระบบไฟสองสวางถนนเลยีบแมน้ําวัง (กองฮิมวัง)  

- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวาง บริเวณถนนตลาดเกา  

นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เขาสูระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม 

ขอ 3.1 กระทูถาม โดย นายสันต ิเขียวอุไร สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสันต ิเขยีวอุไร 

นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ              

ที่เคารพ กระผม นายสันต ิ เขียวอุไร สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทูถาม 

เรื่อง ขอเสนอกระทูถาม 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจา นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอต้ังกระทูถามตอ

นายกเทศมนตรนีครลําปาง ดังตอไปนี้ 

1. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะและสนามกีฬาเทศบาล 7 ตามที่สภาฯ ไดอนุมัติ   

ไปแลว ไดดําเนนิการแลวเสร็จหรอืไม อยางไร 

2. โครงการปรับปรุงทางเทาและระบบไฟฟาสองสวางถนนบุญวาทย ตั้งแตหาแยก          

หอนาฬิกาถึงหนาโรงเรียนเทศบาล 3 ตามที่สภาฯ ไดอนุมัติไปแลว ไดเริ่มดําเนินการ

แลวหรอืไม อยางไร 

3. โครงการกอสรางระบบไฟสองสวางถนนเลียบแมน้ําวัง (กองฮิมวัง) ตามที่สภาฯ       

ไดอนุมัติไปแลว ไดเริ่มดําเนนิการแลวหรอืไม อยางไร 

4. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวาง บรเิวณถนนตลาดเกา ตามที่สภาฯ ไดอนุมัติ 

     ไปแลว ไดเริ่มดําเนนิการแลวหรอืไม อยางไร 
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จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

   (ลงช่ือ) สันต ิ เขยีวอุไร   ผูต้ังกระทูถาม 

(นายสันต ิ เขยีวอุไร) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบรหิารครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ         

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง     

ขออนุญาตตอบกระทูถามสมาชิกผูทรงเกียรติ ที่ใหความกรุณาติดตามโครงการตาง ๆ ของเทศบาล    

ที่ผานมาทุก ๆ โครงการ ตองขอบคุณสมาชกิสภาฯ ทัง้สวนตัว ทัง้ไปเจอกันขางนอก ก็ไดมีการสอบถาม

โครงการตาง ๆ อยูตลอด ถาเราชวยกันติดตามทุก ๆ โครงการ ก็จะนําความสําเร็จมาสูโครงการ      

ในการดําเนินแตละโครงการตอไป สําหรับโครงการที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดตั้งกระทูถาม จะขออนุญาต

ตอบใหตรงประเด็น เขาใจงาย ๆ เพราะคิดวาวันน้ีเราคงจะมีการประชุมในอีกหลายวาระที่ตองใชเวลา

พอสมควร ในขอที่ 1 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะและสนามกีฬาเทศบาล 7 ดวยงบประมาณ 

12,100,000 บาท ในปจจุบันนี้อยูระหวางการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส         

e-bidding โดยมีขัน้ตอนการดําเนนิงาน ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการดังนี้ โครงการดังกลาวไดรับอนุมัติ

ราคากลาง เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หลังจากนัน้สํานักการชาง หนวยงานเจาของงบประมาณ 

ไดจัดทําบันทึกขออนุมัติจัดจางมา เ ม่ือวันที่  4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผมไดอนุมัติ  เม่ือวันที่                

8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แลวก็ไดสงใหงานพัสดุ กองคลัง ซึ่งรับเอกสารบันทึกและขออนุมัติจัดจาง    

ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยเสนอรางประกาศไปแลว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562   

ไดรับอนุมัติ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นํารางประกาศขึ้นเผยแพรในเว็บไซต 3 วันทําการ   

ครบกําหนด ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.  2562 เสนอนายกลงนามประกาศประกวดราคา ในวันที่    

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ขายเอกสารระหวางวันที่ 26 กรกฎาคม ถงึ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กําหนด

ยื่นขอเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 วันนี้ก็วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562      

เหลือเวลาอีก 3 วัน ก็จะไดรูวาบริษัทไหนไดรับงานดังกลาวไป คณะกรรมการก็จะใชเวลาในการ

พิจารณาอยู 5 วัน ระหวางวันที่ 19 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 หลังจากนั้นก็จะเสนอนายกลงนาม

ประกาศผลผูชนะการเสนอราคา โดยเวนระยะเวลาใหมีการอุทธรณ 7 วัน นับตั้งแตวันที่ประกาศผล    

ผูชนะการเสนอราคา หลังจากนั้นก็จะมีการเรียกทําสัญญาภายใน 7 วัน ถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจง

จากทางเทศบาล อันนี้เปนโครงการที่ 1 สวนโครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงทางเทาและระบบไฟฟา  

สองสวางถนนบุญวาทย ตั้งแตหาแยกหอนาฬิกาถึงหนาโรงเรียนเทศบาล 3 ดวยงบประมาณ 

14,347,000 บาท อยูระหวางการจัดซื้อจัดจางเชนเดียวกัน ดวยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส    

e-bidding โดยมีขัน้ตอนดังนี้ ไดรับอนุมัตริาคากลาง เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สํานักการชาง 
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เจาของโครงการ ไดทําบันทึกขออนุมัติจัดจาง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และไดรับอนุมัติ     

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และสงเรื่องใหงานพัสดุ กองคลัง ซึ่งรับเอกสารและขออนุมัตจิัดจาง 

ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.  2562 เสนอรางประกาศวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ไดรับอนุมัติ     

เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นํารางประกาศข้ึนเผยแพรในเว็บไซตอยู 3 วันทําการ โดยนําราง

วิจารณขึ้นเผยแพร ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ครบกําหนด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

เสนอนายกลงนามประกาศประกวดราคา ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ขายเอกสารระหวางวันที่       

7 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กําหนดขอเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ก็คือ

ปลายเดือนนี้ คณะกรรมการพิจารณาประกวดราคาภายใน 5 วัน หลังจากนั้น ก็จะเสนอลงนาม

ประกาศผลผูชนะการเสนอราคา เวนระยะเวลาอุทธรณ 7 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ประกาศผูชนะ    

การเสนอราคา หลังจากนั้นก็จะเรียกทําสัญญาภายใน 7 ว ัน  น ับ ตั ้ง แ ต ว ัน ที ่ ไดรับหนังสือ                

จากทางเทศบาล สวนโครงการที่ 3 โครงการกอสรางระบบไฟสองสวางถนนเลียบแมน้ําวัง (กองฮมิวัง) 

ดวยงบประมาณ 500,000 บาท อยูระหวางการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีข้ันตอนดังนี้       

ไดรับอนุมัติราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สํานักการชางเจาของโครงการ ก็ไดทํา

บันทึกขออนุมัตจิัดซื้อจัดจาง ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และไดรับอนุมัติ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 

พ.ศ. 2562 งานพัสดุ กองคลัง รับเอกสารและขออนุมัติจัดจาง เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562         

งานพัสดุ กองคลัง ก็ทํารายงานขออนุมัติจัดจาง ในวันที่  5 นั้นเลย ผมอนุมัติใหจางได ในวันที่             

7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไดทําหนังสือเชิญผูมีอาชีพเสนอราคา

มานําเสนอ กําหนดยื่นเสนอ ภายใน 5 วัน หลังจากนัน้ ก็เรยีกทําสัญญา ถึงวันนี้โครงการนี้ก็อยูระหวาง

การเรียกทําสัญญาไปแลว สวนโครงการที่ 4 การปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวาง บริเวณถนนตลาดเกา 

ดวยงบประมาณ 2,158,000 บาท ไดอนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สํานักการชาง       

ก็จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง ในวันที่  7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ไดรับอนุมัติ ในวันที่ 8 สิงหาคม 

พ.ศ. 2562 งานพัสดุ กองคลัง รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ขั้นตอน ณ เวลาปจจุบันนี้อยูระหวางการขออนุมัตจิัดทําประกาศจัดซื้อจัดจาง ก็อยูในความรับผิดชอบ

ของกองคลังในขณะน้ี ซึ่งเขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจางเรยีบรอย ขอบคุณมากครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง นายสันติ เขียวอุไร มีอะไร

เพิ่มเตมิไหมครับ ไมมีแลวนะครับ  

 3.2 กระทูถาม โดย นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง       

เร่ือง ตลาดหนาสถานรีถไฟ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ตอไปขอ 3.2 กระทูถาม    

โดย นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ตลาดหนาสถานีรถไฟ     

เชญิ นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ 
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 นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทูถาม 

เรื่อง ขอเสนอกระทูถาม ดวน 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจา นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตั้งกระทูถาม

เรื่อง ตลาดหนาสถานรีถไฟ ดังนี้ 

- เทศบาลนครลําปาง ไดเชาพื้นที่บรเิวณหนาสถานรีถไฟนครลําปางกับการรถไฟเมื่อใด

ขอทราบรายละเอียดในสัญญาเชา อัตราคาเชา การใชประโยชนในพื้นที่เชา 

- เทศบาลมกีารเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในพื้นที่เชาหรอืไม และไดแจงใหการรถไฟ 

ทราบหรอืไม 

- การรถไฟไดแจงการเปลี่ยนแปลงคาเชาหรอืการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เม่ือใด 

- เทศบาลไดคางชําระคาเชาที่แกการรถไฟตั้งแตเมื่อใด จํานวนเงนิเทาใด 

- เทศบาลจะชําระคาเชาที่ใหแกการรถไฟเม่ือใด 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)        วัฒนา  วานชิสุขสมบัติ    ผูตั้งกระทูถาม 

(นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ ฝายบรหิารครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ             

ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตร ี     

นครลําปาง ขออนุญาตตอบกระทูถามสมาชกิสภาฯ ที่ไดสอบถามเรื่องตลาดหนาสถานีรถไฟ ผมจะขอ

อนุญาตตอบ โดยนําสาระสําคัญและเปนขอสรุปในแตละประเด็น แตถาในความกระจางในรายละเอียด

เชิงลึกแลว ก็สามารถที่จะขอรับเอกสารกับทางเทศบาล กับผูรับผิดชอบโดยตรงได เพราะเอกสาร

ดังกลาวไมไดเปนเอกสารลับอะไร สามารถที่จะเปดเผยใหกับประชาชนโดยทั่วไปไดรับรูรับทราบอยูแลว 

ขออนุญาตตอบเปนขอ ๆ สั้น ๆ โดยสรุปในขอที่ 1 เทศบาลนครลําปางไดเชาที่บริเวณหนาสถานีรถไฟ

นครลําปางกับการรถไฟเมื่อใด และขอทราบรายละเอียดในสัญญาเชา อัตราคาเชา และการใช

ประโยชนในพื้นที่เชา ขออนุญาตตอบกระทูถามส้ัน ๆ รายละเอียดในสัญญาเชา อัตราคาเชาและการใช

ประโยชน เทศบาลเชาพื้นที่ตั้งแต ป พ.ศ. 2544 ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2543       

ในอัตราคาเชา 118,530 บาท วัตถุประสงคเพื่อจัดทําสถานที่จําหนายของที่ระลึกและสินคาพื้นเมือง  

ของจังหวัดลําปาง คําถามขอที่ 2 เทศบาลมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในพื้นที่เชาหรือไม       

และไดแจงใหการรถไฟทราบหรือไม มีการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนตามบันทึกตอทายสัญญา     

เปนสัญญาเชาครัง้ที่สอง เมื่อสักครูที่บอกวาลงนามในสัญญา 30 กันยายน พ.ศ. 2543 น้ัน เปนการลงนาม
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ในสัญญาครั้งแรก หลังจากนั้นก็มีบันทึกตอทายสัญญาครั้งที่สอง เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550  

ซึ่งเทศบาลไดลงนามสัญญารวมกับการรถไฟแหงประ เทศไทย  มีทางผูอํานวยการฝายบริห าร

ทรัพยสินและรองนายกเทศมนตรีขณะนั้น เปนผูลงนามในสวนของเทศบาล ขอที่ 3 การรถไฟไดแจง            

การเปลี่ยนแปลงคาเชาหรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เมื่อใด ในสัญญาเชามีขอกําหนดวาสําหรับปถัดไป

ตองชําระตามที่ราชการเรียกเก็บใหม ซึ่งโดยปกติคาเชาจะเพิ่มในทุก ๆ ปอยูแลว เพราะฉะนั้น          

ในประเด็นคําถามขอที่ 3 การรถไฟไดแจงการเปลี่ยนแปลงคาเชาหรอืการเปล่ียนแปลงอื่นใดเมื่อใดนั้น 

ก็เปนไปตามสัญญาตอทายสัญญา สวนขอที่ 4 เทศบาลไดคางคาเชาตั้งแตเมื่อใด จํานวนเงินเทาใด     

ก็ ณ เวลานี้เทศบาลไมไดคางคาชําระใด ๆ ไมสามารถตอสัญญาไดตั้งแต ป พ.ศ. 2560 จนถึงปจจุบัน 

สวนขอที่  5 เทศบาลจะชําระคาเชาใหแกการรถไฟเม่ือใด ปจจุบันนี้หลังจากที่มีปญหาต้ังแต              

ป พ.ศ. 2560 เปนตนมา เทศบาลก็ไดทําหนังสือถึงการรถไฟ โดยมีสาระสําคัญลาสุดเปนหนังสือฉบับ

สุดทาย จะขออนุญาตอานใหฟงในสาระสําคัญ เราแจงไปยังการรถไฟอยูสามประเด็น ขอที่ 1 เทศบาล

นครลําปางขอเชาที่ของการรถไฟแหงประเทศไทยบริเวณหนาสถานีรถไฟนครลําปาง มีกําหนด

ระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันทําสัญญาเชาเปนตนไป ในอัตราคาเชาตามบันทึกสัญญาเชา ครั้งที่ 11      

ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เปนเงิน 286,389 บาท โดยมีวัตถุประสงคในการเชา เพื่อจะทําเปน

สถานที่จําหนายของที่ระลึก อาหารและสินคาพื้นเมืองของจังหวัดลําปาง ขอที่ 2 กรณีที่การรถไฟ      

ไมเห็นดวยกับการขอเชาที่ดนิดังกลาว ตามขอที ่1 ถอืไดวาเปนขอพิพาทระหวางการรถไฟแหงประเทศไทย

กับเทศบาลนครลําปาง ขอใหการรถไฟแหงประเทศไทย สงเรื่องขอพิพาทไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด 

เพื่อพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาด การยุติในการดําเนินคดีแพงของสวนราชการ

และหนวยงานทีเ่กี่ยวของ ตามมตขิองคณะรัฐมนตร ีเรยีนแจงโดยสํานักเลขาธกิาร คณะรัฐมนตร ีดวนมาก 

ที่ นร 0505 /ว.184 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ขอที่ 3 ในระหวางการพิจารณาแกไขของ

คณะกรรมการช้ีขาดการยุติการดําเนินคดีแพงของสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ เทศบาล    

นครลําปางจะยังคงครอบครองที่ดิน และใหบริวารซึ่งเปนผูประกอบการคาเดิมใชประโยชนในที่ดิน

ดังกลาวตอไปตามเดิม ซึ่งเปนหนังสือฉบับสุดทายที่เราดําเนินการตอจากที่มีปญหาดังกลาวเกิดข้ึน 

ขณะนี้ก็อยูระหวางการรอหนังสือตอบกลับจากการรถไฟวาจะใหดําเนินการตอ อยางไร ซึ่งทีมงาน       

ทางกฎหมายก็กําลังรออยู เพื่อที่จะดําเนนิการใหถูกตองตอไป ขอบคุณมากครับ 

นายกติต ิจิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบพระคุณครับ   

ทานประธานฯ คือผมฟงแลวก็ยังจับเนื้อความคอนขางยาก เพราะมันเปนเรื่องที่ละเอียดออนและ

คอนขางจะซับซอน โดยเฉพาะในเงื่อนไขทางกฎหมาย จึงขออนุญาตเรียนทานประธานสภาฯ วา      

ขอใหทางฝายบริหารไดสรุปเปนเอกสารหรือถาจะกรุณานําเอกสารมาในชวงบายก็ได ผมก็อยากจะขอ

เลื่อนกระทูนี้ไป เพื่อขอรับเปนเอกสารเทาที่ทางฝายบรหิารจะจัดเตรียมใหได เพราะฟงมาสามสี่ขอแลว     
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ผมก็ยังจับใจความไมได เนื่องจากเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองดูตัวเลขดูอะไรดวย ถึงจะตัง้คําถาม

ไดถูกตองครบถวน ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง คือกระทูนี้คงเลื่อนไมได        

ในวาระนี้ สิ่งที่นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัต ิไมเขาใจ ฝายบรหิารจะมเีอกสารเพิ่มเตมิใหหรอืไมครับ 

นายกิตตภิูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิก 

ผูทรงเกียรติ จริง ๆ เอกสารดังกลาว ทางสมาชิกสภาฯ หรือวาประชาชนโดยทั่วไป ขอยื่นคํารอง      

เพื่อขอเอกสารดังกลาว สามารถดําเนนิการตามพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารไดอยูแลว ขอบคุณครับ 

นายกติต ิจิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชญิ นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เม่ือเปนเชนนั้น ก็จะ

ขออนุญาตทานประธานฯ เทาที่ฟงความแลว ก็หมายถึงวาเทศบาลไมไดชําระคาเชาที่ใหกับการรถไฟ 

แตปรากฏวา มีการไปเก็บเงินคาเชา คําถามก็คือวาเงินคาเชาที่เก็บมานั้น ไดสงใหการรถไฟหรือไม    

ถาไมสงทําไมถงึไมสง ถาหากวาการรถไฟไดทําตามหนังสือที่เขาแจงมา คือไดยกเลิกสัญญาเชาไปแลว 

และก็ไดบอกใหผูเชาพรอมดวยบริวารออกจากพื้นที่เชา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม นั้น ก็มีคําถามวา    

ทางเทศบาลจะทําอยางไร แลวก็จะแกปญหาความเดือดรอนของพอคาแมคาที่คาขายอยูในปจจุบันนี้

อยางไร ขอบคุณครับ 

นายกติต ิจิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ ฝายบรหิารครับ 

นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ       

และสมาชกิสภาผูทรงเกยีรติ กระผม นายกติตภิูม ินามวงค นายกเทศมนตรนีครลําปาง ขออนุญาตตอบ   

จรงิ ๆ ไดชี้แจงเรื่องนี้ทัง้ผานสื่อและก็ชี้แจงในที่ประชุมไป 2 - 3 รอบแลว ประเด็นที่หนึ่ง เรื่องของคาเชา 

คาเชาแบงออกเปนสองสวนคือ สวนที่หนึ่งเปนคาเชาที่แมคาไดติดตามสัญญาเดิม ซึ่งไดตอสัญญา    

ไปแลว ซึ่งจะมีอยูประมาณ 7 - 8 ราย ผมจําไมไดในรายละเอียดซึ่งขอผอนผันกันอยู อันนี้ก็วากันไป         

ตามสัญญาเกา ปกติแลวสัญญาตาง ๆ จะตอมาทุกครั้ง ๆ ตั้งแตเริ่มตนสัญญา 3 ป หลังจากนั้นก็ตอ

สัญญาครัง้ที่ 2 ตอทายสัญญาครัง้ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 จนถึงครัง้ที่ 11 ตัวผมเองตั้งแตมารับตําแหนงก็ได

เริ่มตอสัญญาในสัญญาดังกลาว โดยตอทายสัญญาเดิมเหมือนเดิมทุกอยาง ก็เพิ่มข้ึนตั้งแตวันที่         

17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เปนตนมา คาเชาก็เพิ่มข้ึนทุกปก็เหมือนเดิมทุกอยาง แตพอมาถึง ป พ.ศ. 2559 

เราก็ไมสามารถที่จะตอสัญญาได เพราะวาทางการรถไฟเขาบอกใหกับทางเทศบาลวา ไมสามารถ       

ที่จะตอสัญญาได เพราะสัญญาดังกลาวไมเปนไปตามวัตถุประสงค เพราะวามีการเปลี่ยนแปลง    

ตอทายสัญญาไป เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550 บันทึกตอทายสัญญาฉบับที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544   

มีการตอทายวาขอเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชประโยชนเปนเพื่อดําเนินการจัดทําสวนสาธารณะ     

และลานอเนกประสงค เพื่อดําเนนิกิจกรรมสาธารณะ กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัด

ลําปาง และองคกรตาง ๆ ซึ่งตอทายสัญญาขณะนัน้ มีอดีตรองนายกเทศมนตรคีนหน่ึงเปนผูลงนามไป 

เพราะฉะนั้นพอป พ.ศ. 2559 ไมสามารถที่จะตอสัญญาได และมีการแจงจากการรถไฟเรียกเก็บ
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คาปรับและคาเชา ซึ่งเทศบาลไมสามารถที่จะดําเนินการตามหนังสือขอเรียกเก็บของการรถไฟได 

หนังสือลวงเลยเขามาถึง ป พ.ศ. 2560 หลังจาก ป พ.ศ. 2560 แลว เราไมสามารถดําเนินการตอ

สัญญาทายสัญญาตามเดิม ทุกปก็ทํามาไดเหมือนเดิมทุกอยาง แตพอปสุดทายไมสามารถดําเนินการ

ตอได ก็ยุติการเก็บคาเชาใด ๆ ทั้งสิ้น คาเชากอนหนาที่ไปเก็บ ไมไดสงใหกับการรถไฟ ก็นําเขาเปน

รายไดของเทศบาลปกติทุกอยาง มีการออกใบเสร็จทุกอยางตามระเบียบฯ ของทางราชการ 

เพราะฉะนั้นการดําเนินการหลังจากนั้นมาก็มีการทวงถามตลอด ซึ่งเราไมสามารถที่จะดําเนินการ    

เสียคาปรับยอนหลังใหได ก็ไดทําหนังสือฉบับสุดทายที่ผมไดช้ีแจงไปในสามประเด็นดังกลาวใหกับ   

การรถไฟพจิารณาตอไป ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิ   

มอีะไรจะเพิ่มเตมิอกีไหมครับ เชญิครับ 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็คงเปนคําถาม

สุดทายวา ถาเกิดคดีความยุติโดยที่ อันนี้คาดเดานะครับ ก็คงตองมองเปนสองดาน วาอันที่หนึ่งเปนไป

ตามที่ทางเทศบาลไดยื่นเรื่องไปขอตอสัญญาเชา แตถาในกรณีที่ยุติโดยที่การรถไฟไมใหตอสัญญาเชา

แลวจะเรียกพื้นที่นั้นคืน เพื่อไปทําประโยชนใด ๆ ก็แลวแต ก็ถามวาทางเทศบาลมีวิธีที่จะจัดการ       

กับปญหาเรื่องน้ีอยางไร ขอบคุณครับ 

นายกติติ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ ฝายบรหิารครับ 

นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ       

และสมาชิกสภาผูทรงเกียรต ิกระผม นายกิตตภิูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมก็คงตอบ

คําถามนี้ไดยาก เพราะเปนการคาดเดาในอนาคตวาจะเปนเชนไร เพราะฉะนั้นผลการพิจารณาก็อยูที่

คณะกรรมการตัดสินออกมา วาเปนไปในทศิทางใดก็คงจะเปนแนวทางที่เทศบาลจะไดถือปฏิบัติตามนัน้

ตอไป ขอบคุณมากครับ 

ระเบยีบวาระที่ 4 เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมม ี– 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไปในระเบียบวาระที่ 5    

เรื่องที่เสนอใหม ขอ 5.1 ญัตติ เรื่อง  ขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอรางเทศบัญญัติฯ (วาระที่ 1 

ขั้นรับหลักการ) เชิญ ผูเสนอครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ      

และสมาชกิสภาผูทรงเกยีรติ กระผม นายกติตภูิม ินามวงค นายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิดังนี้ 
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ญัตติ 

เรื่อง ขอเสนอญัตตริางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัต ิ

เรื ่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2563 ฉบ ับนี ้มาเพื ่อ โปรดนําเสนอ          

ตอที ่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในสมัยประชุมนี ้ ซึ ่งไดเสนอบันทึกหลักการและเหตุผล      

ในการเสนอรางเทศบัญญัติฯ ดังกลาวมาดวยแลว 

ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อพิจารณาตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ)      กิตติภูมิ  นามวงค        ผูเสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค) 

นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลนครลําปาง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป ตอสภาเทศบาลนครลําปางอีกครั้งหน่ึง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาล   

นครลําปาง จึงขอชี้แจงใหทานประธาน และสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง ตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการดําเนนิการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 เทศบาลนครลําปาง 

มสีถานะการเงนิ ดังน้ี 

1.1.1 เงนิฝากธนาคาร                   จํานวน       1,099,449,719.33 บาท 

1.1.2 เงนิสะสม                              จํานวน          714,183,230.19 บาท 

1.1.3 เงนิทุนสํารองเงนิสะสม  จํานวน        290,482,855.05 บาท 

1.1.4 รายการที่ไดกันเงนิไวแบบกอหนี้ผกูพันและยังไมไดเบกิจาย จํานวน  3  โครงการ  

             รวม  31,303,300.75 บาท 

1.1.5 รายการที่ไดกันเงนิไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน  23  โครงการ  

             รวม  78,778,900  บาท 

1.2 เงนิกูคงคาง  จํานวน  39,062,665.54  บาท 
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2. การบรหิารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2562  

(1) รายรับจรงิ  จํานวน  537,745,923.26  บาท  ประกอบดวย  

  หมวดภาษอีากร     จํานวน 66,100,009.53 บาท 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 15,933,303.13 บาท 

  หมวดรายไดจากทรัพยสนิ   จํานวน 12,414,510.52 บาท 

  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน     0.00 บาท 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    จํานวน   2,559,717.95 บาท 

  หมวดรายไดจากทุน    จํานวน       21,040.00 บาท 

  หมวดภาษจัีดสรร    จํานวน 208,415,235.13บาท 

  หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป    จํานวน 232,302,107.00บาท 

(2) เงนิอุดหนุนที่รฐับาลใหโดยระบุวัตถุประสงค    จํานวน   33,407,175.14 บาท            

(3) รายจายจรงิ  จํานวน  384,364,811.76  บาท  ประกอบดวย 

  งบกลาง     จํานวน 87,714,883.60 บาท 

  งบบุคลากร     จํานวน 168,017,761.62บาท 

  งบดําเนนิงาน     จํานวน 106,024,914.24บาท 

  งบลงทุน     จํานวน  4,371,358.30 บาท 

  งบรายจายอื่น     จํานวน      40,000.00 บาท 

  งบเงนิอุดหนุน     จํานวน 18,195,894.00 บาท 

(4) รายจายที่จายจากเงนิอุดหนุนทีร่ัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   

จํานวน  32,660,805.66 บาท 

(5) รายจายที่จายจากเงนิสะสม     จํานวน  8,576,062.90 บาท 

(6) รายจายที่จายจากเงนิทุนสํารองเงนิสะสม    จํานวน           0  บาท 

(7) รายจายที่จายจากเงนิกู     จํานวน           0  บาท 

3. งบเฉพาะการ  

ประเภทกจิการสถานธนานุบาล  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562   

  รายรับจรงิ     จํานวน 41,831,749.69 บาท 

  รายจายจรงิ     จํานวน 25,173,387.43 บาท 

  กําไรสุทธ ิ     จํานวน 15,887,787.04 บาท 

  กูเงนิจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น ๆ   จํานวน 23,450,000.00บาท 

  เงนิฝากธนาคาร     จํานวน        2,593.18 บาท 

  ทรัพยรับจํานํา     จํานวน189,758,400.00บาท 
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ประเภทกจิการสถานีขนสงผูโดยสาร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562  

  รายรับจรงิ     จํานวน  2,668,281.07 บาท 

  รายจายจรงิ     จํานวน   1,610,944.95 บาท 

  รายรับสูงกวารายจาย    จํานวน   1,057,336.12 บาท 

  เงนิสะสม     จํานวน  5,091,240.00 บาท 

  ทุนสํารองเงนิสะสม    จํานวน  2,003,399.13 บาท 

  เงนิฝากธนาคาร     จํานวน  8,582,605.25 บาท 

คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมอืงลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายรบัจริง  ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

               76,685,695.96                      71,330,000                      72,702,000

               24,902,815.24                      16,687,000                      18,075,500

               16,366,493.39                      17,301,500                      16,401,500

                 5,815,940.31                        6,900,000                        6,900,000

                 2,570,923.00                        3,011,500                        3,031,000

                     419,700.00                           650,000                              50,000

      126,761,567.90            115,880,000            117,160,000

      

             290,591,345.37                   277,860,000                   294,420,000

      290,591,345.37            277,860,000            294,420,000

  

             281,884,698.00                   308,260,000                   315,420,000

      281,884,698.00            308,260,000            315,420,000

      699,237,611.27            702,000,000            727,000,000

รวมรายได้ทีรฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิน

รวม

รายได้ทีรฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถนิ

หมวดเงินอดุหนนุทวัไป

หมวดภาษีจดัสรร

รวมรายได้ทีรฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิน

รวมรายได้จดัเก็บเอง

รายได้ทีรฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิน

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็

หมวดรายไดจ้ากทุน

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์ิน

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

หมวดภาษีอากร

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนญุาต

รายได้จดัเก็บเอง
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  รายรบัจรงิ 

  2559 2560 2561 

หมวดรายได้       
  กาํไรจาํหน่ายทรพัย์หลดุ       
  กาํไรจากการจาํหน่ายทรพัย์หลุด 3,476,730.00 2,923,985.00 2,820,795.00 
  ดอกเบยีเงินฝากธนาคาร       
  ดอกเบยีเงินฝากธนาคาร 1,429.34 1,265.85 1,127.86 
  ดอกเบยีรบัจาํนํา       
  ดอกเบยีรบัจาํนํา 22,588,225.50 22,038,381.50 24,409,283.75 

  รายไดเ้บด็เตล็ด       

  รายไดเ้บ็ดเตล็ด 0.00 20,000.00 20,887.00 

หมวดรายได้อืน       
  เงนิทาํนุบาํรุงท้องถนิ 30% 5,846,120.91 6,157,611.58 5,815,940.31 
  ทุนดาํเนินการของสถานธนานุบาล 50% 9,743,534.86 10,262,685.98 9,693,233.86 
  บาํเหน็จรางวลั รอ้ยละ 20% 3,897,413.94 4,105,074.39 3,877,293.54 

รวมรายรบั 45,553,454.55 45,509,004.30 46,638,561.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายจ่ายจริง  ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

  

งบกลาง         114,807,094.92 133,011,350 136,062,740

งบบคุลากร         218,797,684.50 253,834,920 260,793,360

งบดาํเนนิงาน         155,582,209.82 211,570,080 216,062,180

งบลงทุน           63,409,350.00 73,599,300 35,415,250

งบรายจา่ยอนื 80,000 80,000 80,000

งบเงินอดุหนนุ           22,728,571.80 23,235,350 78,586,470

        575,404,911.04 695,331,000 727,000,000

        575,404,911.04 695,331,000 727,000,000

รวมจ ่ายจากงบประมาณ

รวม

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ
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รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  รายจ่ายจรงิ 
  2559 2560 2561 

งบกลาง 1,864,392.18 1,842,040.32 1,689,890.31 
งบบคุลากร 1,940,151.75 2,509,260.00 2,240,812.00 
งบดาํเนินงาน 1,231,085.21 1,360,146.53 1,153,815.35 
งบลงทุน 100,190.00 0.00 0.00 
งบรายจา่ยอนื 19,606,869.71 20,656,571.95 19,522,867.71 

รวมรายจา่ย 24,742,688.85 26,368,018.80 24,607,385.37 
 

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  
 รายรบัจรงิ  ปี 

2561 
ประมาณการ ปี 

2562 
ประมาณการ ปี 

2563 
หมวดรายได้       
  กาํไรจาํหน่ายทรพัย์หลดุ       
  กาํไรจากการจาํหน่ายทรพัย์หลุด 2,820,795.00 2,209,000 2,209,000 
  ดอกเบยีเงินฝากธนาคาร       
  ดอกเบยีเงินฝากธนาคาร 1,127.86 1,000 1,000 
  ดอกเบยีรบัจาํนํา       
  ดอกเบยีรบัจาํนํา 24,409,283.75 23,500,000 23,500,000 

  รายไดเ้บด็เตล็ด       

  รายไดเ้บ็ดเตล็ด 20,887.00 0 0 

หมวดรายได้อืน       
  เงนิทาํนุบาํรุงท้องถนิ 30% 5,815,940.31 6,900,000 6,900,000 
  ทุนดาํเนินการของสถานธนานุบาล 50% 9,693,233.86 11,500,000 11,500,000 
  บาํเหน็จรางวลั รอ้ยละ 20% 3,877,293.54 4,600,000 4,600,000 

รวมรายรบั 46,638,561.32 48,710,000 48,710,000 
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รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  
รายจ่ายจรงิ ปี 

2561 
ประมาณการ ปี 

2562 
ประมาณการ ปี 

2563 

งบกลาง 1,689,890.31 8,007,000 8,048,000 

งบบคุลากร 2,240,812.00 2,620,000 2,814,000 

งบดาํเนินงาน 1,153,815.35 4,238,100 4,257,000 

งบลงทุน 0.00 7,900 36,000 

งบรายจา่ยอนื 19,522,867.71 23,137,000 23,145,000 

รวมรายจา่ย 24,607,385.37 38,010,000 38,300,000 

 

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  รายรบัจรงิ 

  2559 2560 2561 

หมวดรายได้       

  คา่เช่าทรพัย์สนิอนื ๆ  0.00 32,000.00 83,000.00 
  คา่บรกิารสถานทีจาํหน่ายสนิคา้ 1,026,000.00 1,026,000.00 1,026,000.00 
  คา่บรกิารสถานีขนสง่ 1,826,782.00 1,790,482.00 1,675,326.00 
  คา่บรกิารหอ้งสขุา 559,200.00 233,000.00 0.00 
  งบทวัไปช่วยเหลือ 0.00 0.00 64,800.00 
  ดอกเบยี 38,716.71 34,342.88 30,991.39 
  รายไดเ้บ็ดเตล็ด 24,748.96 69,930.00 106,960.75 

รวมรายรบั 3,475,447.67 3,185,754.88 2,987,078.14 

 

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  รายจ่ายจรงิ 
  2559 2560 2561 

งบกลาง 103,101.00 100,253.00 91,064.00 
งบบคุลากร 616,800.00 622,200.00 667,600.00 
งบดาํเนินงาน 1,736,735.97 1,951,240.07 2,003,051.41 
งบลงทุน 153,000.00 72,700.00 64,000.00 

รวมรายจา่ย 2,609,636.97 2,746,393.07 2,825,715.41 
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รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  
รายรบัจรงิ ปี 

2561 
ประมาณการ ปี 

2562 
ประมาณการ ปี 2563 

หมวดรายได้       
  คา่เช่าทรพัย์สนิอนื ๆ  83,000.00 108,000 76,000 
  คา่บรกิารสถานทีจาํหน่ายสนิคา้ 1,026,000.00 1,026,000 1,026,000 
  คา่บรกิารสถานีขนสง่ 1,675,326.00 1,767,500 1,603,000 
  คา่บรกิารหอ้งสขุา 0.00 5,000 5,000 
  งบทวัไปช่วยเหลือ 64,800.00 148,500 0 
  ดอกเบยี 30,991.39 30,000 30,000 
  รายไดเ้บด็เตล็ด 106,960.75 5,000 360,000 

รวมรายรบั 2,987,078.14 3,090,000 3,100,000 
 

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  
รายจ่ายจรงิ ปี 

2561 
ประมาณการ ปี 

2562 
ประมาณการ ปี 

2563 
งบกลาง 91,064.00 101,600 106,000 
งบบคุลากร 667,600.00 752,600 762,000 
งบดาํเนินงาน 2,003,051.41 2,087,300 2,232,000 
งบลงทุน 64,000.00 148,500 0 

รวมรายจา่ย 2,825,715.41 3,090,000 3,100,000 
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บันทกึหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ เทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมอืงลําปาง  จังหวัดลําปาง 

หลักการ 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น  768,400,000  บาท 

ประกอบดวย 

งบประมาณรายจายทั่วไป แยกเปน 

 
งบประมาณรายจายเฉพาะการ แยกเปน    

 
 

เหตุผล 

เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น

ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางพจิารณาเห็นชอบตอไป   

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

      

 

แผนงานบรหิารงานทวัไป 87,929,560

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 17,917,800

ด้านบริการชุมชนและส ังคม

แผนงานการศกึษา 219,811,280

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารท วัไป

แผนงานสาธารณสุข 22,010,900

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 5,372,000

แผนงานเคหะและชุมชน 191,392,270

แผนงานงบกลาง 136,062,740

งบประมาณรายจ่ายท ัวไปรวมท งัสิน 727,000,000

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 15,073,550

แผนงานการพาณิชย์ 6,450,700

ด้านการดาํ เนินงานอนื

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 5,550,800

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 19,428,400

ด้านการเศรษฐกิจ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการรวมท งัสิน 41,400,000

งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร 3,100,000

ยอดรวม

งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการสถานธนานบุาล 38,300,000
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เทศบัญญัต ิ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง 

 โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอํานาจ

ตามความในพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเตมิ ถงึ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 สวนที่ 5 

มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลําปาง และโดยอนุมัติของ

ผูวาราชการจังหวัดลําปาง      

ขอ 1. เทศบัญญัตินี้เรยีกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ขอ 2. เทศบัญญัตนิี้ใหใชบังคับตัง้แตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป   

 ขอ 3. งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทัง้ส้ิน 

         768,400,000 บาท      

 ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษจีัดสรร  

        และหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทัง้ส้ิน 727,000,000 บาท   

โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

งบประมาณรายจ่ายท ังสิน 727,000,000

17,917,800

5,550,800

191,392,270

5,372,000

22,010,900

219,811,280

แผนงานงบกลาง 136,062,740

19,428,400

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการพาณิชย์

ด้านการดาํ เนินงานอนื

6,450,700

15,073,550

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

ด้านบริหารท ัวไป

แผนงานบรหิารงานทวัไป

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ด้านบริการชุมชนและส ังคม

แผนงานการศกึษา

87,929,560

ยอดรวมแผนงาน
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ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทัง้สิ้น 41,400,000 บาท ดังนี้  

ขอ 5.1 งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

 
ขอ 5.2 งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานขีนสงผูโดยสาร 

 
ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีนครลําปางปฏบิัตกิารเบกิจายเงนิงบประมาณที่ไดรับอนุมัตใิหเปนไป 

        ตามระเบียบการเบกิจายเงนิของเทศบาล       

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรนีครลําปางมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตนิี้  

    

        

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

        

        

              (ลงนาม) 

                  (นายกติตภิูมิ  นามวงค)  

           ตําแหนง นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

        

เห็นชอบ 

 

 (ลงนาม)   

กระผมไดเสนอหรือไดแถลงญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ        

พ.ศ. 2563 พรอมหลักการและเหตุผลของรางเทศบัญญัติดังกลาวตอที่ประชุมสภาฯ แหงนี้ ครบถวน

ทุกประการ ดังที่ไดแถลงมาขางตน ทัง้งบประมาณรายจายทั่วไป แลวก็งบประมาณรายจายเฉพาะการ       

ของสถานธนานุบาลและสถานีขนสงผูโดยสารของเทศบาลน้ี เพื่อนําเสนอตอประธานสภาฯ นําสูการ

พจิารณาของสมาชกิสภาฯ ผูทรงเกยีรต ิในสภาฯ แหงน้ี (วาระที่ 1) ตอไป ขอบคุณมากครับ 

งบ

งบกลาง

งบบคุลากร

งบลงทุน

38,300,000

4,257,000

2,814,000

8,048,000

ยอดรวม

งบดาํเนินงาน

งบรายจา่ยอนื

รวมรายจ่าย

36,000

23,145,000

งบบคุลากร 762,000

งบดาํเนินงาน

งบ ยอดรวม

งบกลาง 106,000

2,232,000

รวมรายจ่าย 3,100,000
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นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ก อ น ที่ท านสมาชิกฯ               

จะอภิปรายนะครับ ขอเชญิทานเลขานุการฯ ไดชี้แจงระเบียบหรอืกฎหมายที่เกี่ยวของกับญัตตนิี้ครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทานครับ กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอ   

รางเทศบัญญัตฯิ (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) ทางผูบริหาร โดย นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก็ไดแถลง

งบประมาณรายจายทั่วไปของเทศบาลนครลําปาง รวมถึงงบประมาณรายจายเฉพาะการของเทศบาล

นครลําปาง โดยแยกเปน สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง และสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาล     

นครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2 563  ตามหลักการและเหตุผลที่ไดแถลงตอที่ประชุม          

เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 นั้น ผมขอเรียนวา ตามหลักการของพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 65 ไดบัญญัติหลักการวา งบประมาณประจําปของเทศบาล  

ตองตราขึ้นเปนเทศบัญญัติ ถาเทศบัญญัติงบประมาณออกใชไมทันปใหม ใหใชเทศบัญญัติงบประมาณ    

ปกอนนั้นไปพลางกอน นี่คือหลักการตามกฎหมายที่จําเปนจะตองมีงบประมาณรายจาย ประจําป 

2563 ของเทศบาลนครลําปาง ตามที่กําหนดไวใน พรบ. เทศบาล มาตรา 65 สวนการพิจารณา        

ในวาระ 1 ในขั้นรับหลักการนั้น ผมขอเรียนวา ที่ประชุมแหงนี้จะตองอภิปรายกันพอสมควร ทั้งนี้        

อยูภายใตระเบียบขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ในขอ 62 

นอกจากน้ัน ในการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณนัน้ ยังมีระเบียบกฎหมาย คําสั่ง 

ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ที่ประชุมแหงน้ี อาจจะพิจารณาไดจากหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่         

28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563         

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งที่ประชุมแหงนี้และสมาชิกทุกทานก็คงไดรับทราบเกี่ยวกับเอกสาร

หนังสอืที่ผมกลาวถึง เพราะทานประธานสภาฯ เคยนําเรยีนแจงตอสมาชกิสภาฯ ใหทราบกันเปนที่ครบถวนแลว 

ฉะนัน้ ในวาระที่ 1 ผมก็นําเรยีนทานประธานฯ เพื่อใหโอกาสสมาชิกสภาฯ ไดอภปิรายตอไป ขอบคุณครับ 

นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ อภปิรายครับ  

เชญิ นายสมบูรณ คุรุภากรณ  

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ     

ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เก่ียวกับการพิจารณา     

รางเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2563 ในวาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ โดยภาพรวมผมพิจารณาดูแลว เห็น

ดวย ภาพรวมดี ก็มีเพียงบางโครงการที่ผมอยากจะอภิปรายไมเห็นดวย ในลําดับตอไป นอกจากน้ีก็มี

ขอสังเกตบางประการที่จะไดเรียนตอที่ประชุมใหทราบ เรื่องที่หนึ่งก็คือ เรื่องของขอสังเกตในเรื่องของ

การจัดทํางบประมาณประมาณการในสวนของงบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง ที่มีรายการกอสรางอยู   

30 โครงการ ซึ่งผมดูแลว แตละโครงการก็มีความสําคัญจําเปนที่จะตองผาน แตที่ผมจะตั้งขอสังเกต   
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ก็คือ มีหลายโครงการที่ไมมีรายละเอียดเพียงพอคือ รายละเอียดของงานกอสรางที่ผานมาก็ทําไดด ี    

มคีาวัสดุ คาแรงงาน มีปรมิาณงานใหที่ประชุมสภาฯ ไดพจิารณาอยางละเอียดครบถวน แตในครัง้น้ี ก็มี

อยูหลายโครงการที่เสนอมาใหพิจารณาเปนรูปแบบคราว ๆ อยางเชน โครงการปรับปรุงอาคารเรียน

มัธยม ชั้น 1 งานนี้ก็สองลานกวาบาท อยูในหนาที่ 22 จะเห็นไดวาเปน 1 งานหมดเลย และนอกจากนี้

การทําหองน้ําหองสวมที่ศาลหลักเมืองก็เหมือนกัน งานตกแตงพื้น งานหลังคา งานไฟฟา งานทาสี    

ซึ่งเปนการประมาณการที่คอนขางไมเรียบรอย การประมาณการแบบนี้ก็อาจจะนํามาซึ่งการสูญเสีย

ของงบประมาณก็เปนได ถาเราไมทํารายละเอยีดหรอืเขียนแบบใหถูกตองครบถวนแลว เราก็ประมาณการ

แบบคราว ๆ ไป สวนมากเราก็จะประมาณการเผื่อไว อันนี้ผมอยากจะยกตัวอยางใหทานประธานฯ    

ไดทราบงาย ๆ อยางเชน เราออกไปซื้อของนอกบาน ถาเราไมรูวาจะซื้ออะไร เราก็จะเผื่อเงินไว        

ถาเงินเหลือเราก็สามารถเก็บเงินไวได แตในสวนของงบประมาณถาเราทําแบบนั้น เราผานวันนี้ไป     

การคิดอะไรที่คราว ๆ หยาบ ๆ ถาวันนี้เราอนุมัต ิสมมุติวาเงินหน่ึงลานบาท ก็คือเม็ดเงินที่จะสามารถ

ใชไดหนึ่งลานบาท แตจรงิ ๆ แลว ถาเราคดิใหละเอยีดอาจจะซักประมาณแปดถึงเกาแสนบาทก็เปนไปได 

เงนิสวนที่ตางผมก็ไมรูวาจะไปอยูสวนไหน ที่เคยไดยินมาก็อาจจะไปแฝงอยูในรายการอื่น ๆ ที่ไมไดทํา 

ซึ่งก็อาจจะเปนจุดที่ทําใหเกิดการรั่วไหลของงบประมาณก็เปนไปได เพราะฉะนั้นก็ขอใหระมัดระวัง    

ในเรื่องน้ี ถาหากวาวันนี้ไดผานโครงการออกไปและไดมีการจัดซื้อจัดจาง ในเรื่องที่สองก็เปนเรื่อง

สําคัญก็คือ โครงการที่ผมไมเห็นดวยก็วาไดคือ โครงการนําสายไฟฟาลงใตดินหรือเคเบิลใตดิน       

เปนโครงการกอสรางต้ังแตแยกดอนปานถงึถนนดวงรัตน งานนี้ก็หาสิบสามลานกวาบาท โครงการที่ใชเงนิ

มากมายขนาดน้ี ผมเขาใจวาเปนนโยบายจากสวนกลางวาสามารถทําได แตทีน้ีความจําเปนที่เรา      

จะทําโครงการที่ใชเงนิมากขนาดนี้ เราก็ตองดูความจําเปน ผมเองในโครงการเคเบลิใตดินโครงการแรก

ที่ถนนบุญวาทย ผมก็ยกมือผานใหเพราะวาถนนบุญวาทยจะเรียกไดวา เปนถนนเศรษฐกิจอันดับหนึ่ง

ของลําปาง ก็อยากจะลองดูวาทําแลวเปนอยางไร คือผมเห็นดวยในโครงการนั้น แตโครงการนี้ผมไมได

คิดแบบนั้น เพราะวา หนึ่ง สภาพของถนนพหลโยธินเสนนี้ที่จะทําก็ไมใชถนนเศรษฐกิจอะไรมากมาย     

ผมก็ขับรถผานทุกวัน รานคาก็มีเปดไมก่ีราน ไมไดมีเศรษฐกิจหนาแนน แลวถนนก็กวางดวย ผมยังนึก 

ไมออกเลยครับ วามีความจําเปนแคไหนที่จะตองนําสายไฟลงดิน สายไฟกับสายสื่อสารถาเราจัดระเบียบ   

ใหด ีถามกีารรวบสาย มีการคัดแยกสายสื่อสารที่ไมจําเปนออก เรื่องนี้ผมเคยคุยกับเจาหนาที่ของ TOT 

ทราบวา สายไฟที่รกรุงรังบางทีบางสายก็ไมไดใชแลว ถาเราสามารถที่จะจัดระเบียบสายไฟที่ไมไดใช    

ก็เอาออก ที่ใชอยูถามันหยอนเราก็รวบ ขงึใหเปนระเบียบเรยีบรอย ผมคดิวาก็นาจะใชได เงนิหาสิบกวาลาน 

เราสามารถที่จะไปทําถนนในซอกในซอยไดถึง 50 โครงการ วันนี้ชุมชนก็มาหลายชุมชน พี่นองในชุมชน

ก็คงจะเห็นแลววา ในบานของตัวเองความจําเปนที่จะตองใชเงนิก็มีเยอะ แลวทําไมเราถึงจะตองเอาเงนิ

หาสิบกวาลานมาลงทุนในจุดที่ไมมีความจําเปนมากนัก เงินตัวนี้เปนเงินภาษีของประชาชน ไมใชวา   

เปนเงนิของนายกเทศมนตร ีเพราะฉะนัน้ ผมถึงไมเห็นดวย นอกจากนี้แลว ผลงานที่ทํามา ถนนบุญวาทย

ก็ไดเปนที่ประจักษแลว ถึงความไรฝมอื ไรความสามารถ ไรความรับผดิชอบ เมื่อทําแลวมีปญหาก็ไมกลา   

สูหนา ใหผูอื่นออกมารับหนาแทน แลวอยางน้ียังมีหนาจะเสนอมาอกี ผมไมเห็นดวยเลย แลวอกีอยางหนึ่ง
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ตรงถนนดอนปานถึงถนนดวงรัตนก็เพิ่งลาดยางไปเมื่อไมกี่วันนี้ ดวยเงินสองลานกวาเกือบสามลาน  

ครั้งนี้ถางบประมาณตัวนี้ผาน การลงมือกอสรางก็จะตองขุดถนนและจะตองมีการซอมถนน เงินที่เรา

นําไปลาดยางถนนสามลานกวาบาทก็เทากับสูญเปลา เพราะวาเพิ่งลาดยางไปใหม ๆ ก็ตองมีการ      

ขุดออก เสร็จแลวก็ตองต้ังงบมาทําใหม แลวก็ตองมีทางเทาอีกหลายลานบาท ผมดูแลวผูบริหารเปนผูที่

ไมมีฝมือ ไมมีวิสัยทัศน ผมขอรองผานทางประธานสภาฯ ไปยังพี่นองชุมชนที่มาน่ังฟง ผมเรียน       

ดวยความสุจริตใจ ดวยขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ผมไมใชวาอะไร ๆ ก็ไมเห็นดวย มาขัดขวาง ไมใชแบบนั้น   

พี่นองทุกทานที่อยูในหองประชุมฯ ก็คงไปเห็นมาแลว สําหรับถนนในโครงการเคเบลิใตดนิในเสนที่นาจะทํา   

ถาพูดถงึวามเีงนิเหลอืถาอยากจะทํา ผมคดิวานาจะเปนถนนสายที่มันเล็ก ๆ แคบ ๆ แลวก็มีเอกลักษณ

ของตัวเอง อยางเชน กาดกองตา ถนนแคบแลวเสาก็ยังเยอะอีก สายไฟรกรุงรัง เปนถนนที่มีคนมาเที่ยว

มาชมมาคาขายกันเยอะ ผมวาแบบนีค้วรจะทํา แตวาถนนพหลโยธนิเสนนัน้ไมมคีวามจําเปนเลย สําหรับ

คําอภิปรายของผมในตอนนี้ นายกก็ออกไปไหนไมทราบ ก็อยากจะขอใหช้ีแจงเพิ่มเติมในที่ประชุมฯ         

อกีซักเล็กนอย เรื่อง เคเบิลลงดินที่ถนนบุญวาทยทําไปแลวแคไหน สถานะเปนอยางไร ตอนนี้สงมอบงาน

ในลักษณะนี้หรือเปลาที่ผิวถนนยังเปนหลุมเปนบออยู ก็ขอฝากทานประธานสภาฯ ไปยังฝายบริหาร    

ในสองเรื่องนี้ ที่จริงก็มีอีกมากมายผมก็ขอแคนี้กอน เพราะผมคิดวา ไมวาจะเปนผูบริหารชุดนี้หรือ   

พวกเรา ก็ไมแนวาจะไดเขามาบริหารงบประมาณนี้ โดยเฉพาะผูบริหารก็ทําความเสียหายใหกับ

บานเมอืงไวเยอะ ผมก็ไมเชื่อวาทานจะไดกลับเขามาบริหาร อีกประการหนึ่ง เรื่องงานกอสรางนอกจาก

โครงการใหญตรงนี้แลว ก็มีอีกหลาย ๆ โครงการที่ยังมีปญหาผูรับเหมาทิ้งงาน ทําไมเสร็จ นี่ก็แสดง   

ใหเห็นถงึความสามารถในการบรหิารจัดการ ทานก็คงจะปดไปที่คณะกรรมการตรวจการจาง ไมวาเรื่องใด ๆ  

ทานก็จะมภีูมคิุมกันในเรื่องนี้เสมอ บอกวาเปนเรื่องของคณะกรรมการตรวจการจางและคณะกรรมการ

ทั้งหมด ซึ่งที่จริงแลวผูบริหารถามีความสามารถ เรื่องตาง ๆ บางครั้งปญหาในงานอาจจะเปนปญหา  

ที่เกินกวาอํานาจของคณะกรรมการตรวจงาน ถาฝายบริหารลงไปชวยดูแล ชวยแกไขปญหาตาง ๆ 

ปญหาก็จะไมสะสม งานก็เดินหนาไปได ผูรับเหมาก็ไมเกิดความเสียหาย งานก็อาจจะแลวเสร็จ      

ตามสัญญา ผูรับเหมาที่ทิ้งงานก็อาจจะมองวา ทําไปก็ไมคุม ปญหาในเรื่องแบบเรื่องอะไรก็เยอะไปหมด 

ซึ่งถาฝายบริหารมีความสามารถเขามาชวยดูแล ปญหาก็คงจะทุเลาเบาบางลง นี่ก็คือคําอภิปราย       

ที่จะฝากทานประธานสภาฯ ไปยังผูบริหาร เดี๋ยวสักครูผมจะฟงคําชี้แจงจากฝายบริหาร แลวก็อาจจะ 

ไดขึ้นมาหักลางเหตุผลของฝายบรหิารอกีครัง้หนึ่ง ขอบคุณครบั  

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นายสันต ิเขยีวอุไร 

นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ              

ที่เคารพ กระผม นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในวาระน้ีผมใครขออนุญาต   

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2563 ที่ทางฝายบริหาร       

ไดนําเสนอเขาสูสภาฯ มา ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ที่จะไดอภิปรายเปนประเด็น ๆ เรื่องของ

หลักการในการนําเสนองบประมาณมาในครั้งนี้ ผมไดรับเอกสารแลวก็ไดนําไปพิจารณาตามบทบาท
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หนาที่ของสมาชิกสภาฯ เพื่อที่จะไดพิจารณาในวาระแรก เรื่องหลักการของงบประมาณรายจาย

ประจําป 2563 ในครั้งนี้ ขออนุญาตไดอภิปรายเปนประเด็น เรื่องของภาพรวมวาในระดับมหภาค    

และระดับจุลภาคที่จะประกอบการพิจารณาถึงการต้ังงบประมาณมาในครัง้น้ี เพื่อที่จะไดนําเขาสูวาระ  

ที่ 2 เรื่องของการแปรญัตติในครั้งหนา ในวาระนี้ขออนุญาตไดอธิบายถึงหลักการที่ทางฝายบริหาร    

ไดนําเสนอมาในครั้งนี้ จากตัวเลขในภาพรวมก็คงไมแปลกแตกตางกับปงบประมาณที่ผานมามากนัก    

ก็มเีพิ่มขึ้นมาจากตัวเลขรวมขึ้นมาบางนดิหนอยไมถงึ 5 เปอรเซ็นต จากงบประมาณรวมในปที่แลว  ในระดับ    

มหภาคผมคิดวา ในการตั้งงบประมาณของทองถิ่น ซึ่งเราเปนระดับจุลภาคเล็ก ๆ การคิดอะไร          

ในระเบยีบหนังสอืสั่งการคงจะตองประกอบมาแลววา ใหคํานงึถึงระดับมหภาคของประเทศ ในภาพรวม

ของประเทศที่อยากจะใหประเทศของเราเดินในทิศทางไหนในการตั้งงบประมาณเพื่อความสัมพันธ    

กับระดับมหภาค เขาบอกวาในประเทศตอนนี้ที่ประเทศไทยมีแผนพัฒนา 20 ป ขออนุญาตใชเวลาตรงน้ี 

เพื่อที่จะช้ีใหเห็นวา ที่ตั้งงบประมาณมาตรงนี้สอดคลองกับแนวนโยบายในการบริหารประเทศอยางไร 

เปนระดับ ๆ มา ในระดับประเทศมีแผน 20 ป ที่ผานมาที่ประกาศใชกันแลว มีสาระสําคัญหนึ่งที่ผม    

คิดวาสําคัญที่เราในทองถิ่นจะตองรับเพื่อนํามาพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับระดับมหภาค     

ของประเทศ มีวสิัยทัศน ใน 20 ป ที่รัฐบาลประกาศมาวา เราจะเปนประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นี่ถือวาเปนวิสัยทัศน         

ในระดับประเทศที่จะตองนําพาประเทศไปสูเปาหมายนั้นในระยะเวลา 20 ป ผมคงไมตองอธิบายวา    

ในวสัิยทัศนความหมายของวิสัยทัศนนี้ ในคําตาง ๆ ประกอบดวยอะไร สมาชกิสภาฯ ผูบรหิารหลายทาน

คงจะรับทราบและไดศึกษามาแลว ที่ผมจะโยงมาใหดูวา 20 ป ที่เปนแผนประกาศของชาติ เขาระบุไว

ชัดเจนวา ม ี6 ยุทธศาสตร ที่จะตองทําสําเร็จใหไดภายใน 20 ป ซึ่งในระดับชาตจิะตองทํา ก็หมายถึงวา 

ในระดับภูมิภาค ในระดับทองถิ่น เราก็ตองชวยสนับสนุนใหยุทธศาสตร 6 ขอนี้ สําเร็จไปดวยกัน 

เพราะฉะนั้น ถามวาเก่ียวของกับงบประมาณในวันนี้อยางไร คงจะตองเกี่ยวของเพราะวา เราจะตอง   

ใชเงินเพื่อที่จะชวยผลักดันใหยุทธศาสตร 20 ปนี้ไปถึงเปาหมายใหได ถึงแมวาเราจะเปนทองถิ่น 1      

ใน 2,000 กวาทองถ่ินทั่วประเทศ ในอีก 20 ปขางหนา เขาบอกวาทุกรัฐบาลจะตองทํา 6 ยุทธศาสตรนี้         

หน่ึงยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ผมกําลังจะช้ีให เห็นวา 6 ยุทธศาสตรนี้จะมาเกี่ยวของ             

กับงบประมาณของเราอยางไร ความมั่นคงประกอบดวยอะไรบาง มีหลายขอ 4 - 5 ขอ สมาชิกสภาฯ 

และฝายบรหิารคงจะตองรับทราบ เพราะเปนแผนที่ประกาศใชในระดับประเทศมาแลว ยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดาน     

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร  

ตอสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรสุดทาย ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบ    

การบริหารจัดการภาครัฐ นี่เปน 6 ยุทธศาสตร ซึ่งอาจจะแตกตางดานกลยุทธตาง ๆ ในการบริหาร

ตอไปใน 20 ปนี้ ถามวา 6 ยุทธศาสตรนี้เกี่ยวของกับเราตรงไหน นี่เปนยุทธศาสตรชาติที่จะพัฒนา   

ชาตไิทย ถามวาจังหวัดลําปางเปนหนึ่งในชาตไิทยใชหรอืไม ก็ตองใช เทศบาลนครลําปางก็เปนองคกรหน่ึง   



28 

 

 

ของจังหวัดลําปาง เพราะฉะนั้นถาเราไมไปในทิศทางเดียวกันแลว ก็คงจะตอบโจทยไมไดในอนาคต    

20 ป บานเมอืงเราจะเปนอยางไร ทนีี้ผมจะพามาดูเรื่องที่เกี่ยวของ ณ วันนี้เรายังอยู เราใชหลักการบริหาร

บานเมืองอยูในกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  

และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นี้ ประกาศใชเมื่อ ป พ.ศ. 2560 จนถึง พ.ศ. 2564 เพราะฉะนั้นปนี้       

เรากําลังคุยอยูในระดับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งแผนนี้เขามีหลักการ        

ที่ประกาศมาแลววา เพื่อใหบรรลุแผนนี้จะตองคํานึงถึงระยะยาวในแผนยุทธศาสตรระดับชาติ 20 ป 

เพราะฉะนั้นหลักเกณฑและสาระสําคัญของแผนตรงนี้จะประกอบดวย 6 หลักใหญ ๆ การจะพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศไทย ในฉบับที่ 12 นี้ ป พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 จะตอง    

ยึดหลักขอที่ 1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่อยูในแผน เขาระบุไวเลยวา คุณจะทําอะไรก็ตาม     

จะพัฒนาประเทศบานเมอืงเศรษฐกิจและสังคม ในป พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 คุณจะตองยึดหลักขอที่ 1 

ที่สําคัญเลย คือ หลักของเศรษฐกิจพอเพียง หลักขอที่ 2 คุณจะทําอะไรก็ตามที่จะพัฒนาทางสังคม 

และเศรษฐกจิของชาตไิทย ในชวงระหวางป พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 นี้ ตองยดึหลักคนเปนศูนยกลาง

ของการพัฒนา นี่คือขอที่ 2 สาระสําคัญขอที่ 3 คุณจะตองยึดหลักวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาต ิ  

20 ปดวย ทัง้ 6 ยุทธศาสตรที่ผมกลาวมาในขางตนนัน้ เราจะตองยึดหลักตรงนัน้ ขอที่ 4 เขาบอกวาคุณ

จะพัฒนาบานเมืองจะพัฒนาเศรษฐกิจอยางไรก็ตาม คุณจะตองยึดเปาหมายอนาคตของประเทศไทย      

ป พ.ศ. 2579 เปนหลัก ขอที่ 5 เขาบอกวาคุณจะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติใด ๆ ก็ตาม ในป

พ.ศ. 2560 จนถึง พ.ศ. 2564 คุณจะตองยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ํา  

และขับเคลื่อนการเจรญิเตบิโตจากการเพิ่มผลผลิต ผลติภาพทางการผลิต บนฐานของการใชภูมิปญญา

และนวัตกรรม และขอสุดทาย คอื คุณจะทําอะไรก็ตามที่จะพัฒนาประเทศและสังคมเศรษฐกิจของบานเรา 

คุณจะตองยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ป นี่คือกรอบวาจะนําพา

ประเทศไปถึงจุดหมายใน 20 ปอยางไร ทองถิ่นจะตองสนับสนุนอยางไร จะตองชวยกันพัฒนาอยางไร 

ในกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ทีนี้เขาประกาศแผนการพัฒนา

ระดับประเทศออกมาแลว ถาจะชวยกันพัฒนาประเทศใหไปถงึจุดหมายปลายทาง 20 ปขางหนา ภายใต

แผนพัฒนาเศรษฐกิจตาง ๆ นี้ ในแตละกรอบป คุณจะตองพัฒนาประเทศดวย 10 ยุทธศาสตรหลัก ๆ  

ที่ใชในชวง ป พ.ศ. 2560 จนถึง พ.ศ. 2564 อยางไร เขาบอกวายุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศ 

ยุทธศาสตรแรกที่เขาบรรจุไวเลยเปนยุทธศาสตรที่ 1 คือ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของ      

ทุนมนุษย ที่ผมกําลังอภิปรายคือใหเห็นภาพวา งบประมาณที่เสนอมาเจ็ดรอยยี่สิบกวาลานบาท      

ควรจะตองปรับปรุงอะไร หรือจะตองโดนแปรญัตติใดบาง ในเรื่องงบประมาณรายจาย ยุทธศาสตรที่ 1 

ผมคดิวาเราคงจะมองภาพเห็นชัดเจนแลววาเราจะทําอะไร 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอโทษนะครับ เชิญ คุณอมลยา 

เจนตวนชิย 
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นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอประทวงนะคะ ไปไหน   

ไมรูแลวยุทธศาสตรชาต ิตอนนี้งบประมาณป 2563 ขอใหอยูในประเด็นหนอยนะคะ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง พูดใหกระชับหนอยนะครับ           

เชญิ นายสันต ิ เขียวอุไร  

นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมเรียนตั้งแตแรกแลวนะครับ        

วากําลังอภิปรายใหเหน็ภาพรวมที่จะไปงบประมาณป 2563 ควรจะตองประกอบดวยอะไร ก็ขอบคุณครับ

ที่ประทวง ผมจะไปอยางรวดเร็ว ยุทธศาสตรที่ 2 ในเรื่องของยุทธศาสตรการพัฒนาการสราง       

ความเปนธรรมและลดความเลื่อมล้ําทางสังคม ยุทธศาสตรที่ 3 ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ     

การแขงขันไดอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรที่  4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา       

อยางยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง

และยั่งยืน ยุทธศาสตรที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ          

และธรรมาภิบาลในสังคม ยุทธศาสตรที่  7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวทิยาศาสตรเทคโนโลยวีจิัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาเมือง

และพื้นที่เศรษฐกจิ และยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมอืระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา ผมกําลังช้ีใหเห็นวา 

ยุทธศาสตรตาง ๆ เหลานี้ อยูในการของบประมาณทั้งสิ้น อะไรที่เกี่ยวของอยูภายใตกรอบ 10 ขอนี้    

ผมไมไดไปไหนเรื่อยเปอย ผมกําลังอยูในประเด็นที่กําลังคุยอยูตอนนี้ เรากําลังคุยในเรื่องหลักการ     

ของการตั้งงบประมาณ เราจะยอมรับหรือไมรับในหลักการฉบับนี้ ใครจะไปตัดอะไรเรื่องของคุณ       

ในญัตติตอ ๆ ไปนั้น ในวาระตอไป แตผมกําลังคุยเรื่องหลักการวา ที่เทศบาลนครลําปางโดยผูบริหาร  

ชุดนี้เสนอเขามาวันนี้ ในหลักการเหมาะสมถูกตองหรอืไม ผมจะยอมรับหรอืไม เพราะฉะนั้น นี่เปนเรื่อง

ของชาติของบานเมืองเรา ลําปางเราก็มีแผน ในการของบประมาณแตละป ถาเราบุมบามทําไป       

โดยความคิดของทานนายกเทศมนตรีที่จะนําเทศบาลแหงนี้ ไปทางไหนไมรูเรื่อง แลวเราสภาฯ ตรงนี้            

เราจะยอมหรือ ถาเราไมดูเหตุผล ไมดูอะไร ผมกําลังชี้ใหเห็นจุดนี้วา ที่คุณคิดมานั้นถูกตองหรือไม      

ที่คิดมานั้นสอดคลองกับประเทศหรือไม สอดคลองกับจังหวัดหรือไม ตัวเลขผมไมพูดถึง แตพูดถึง

ความคิดกอน ที่พูด ๆ มาวา นายกไมมีวิสัยทัศน ผมกําลังจะดูวาวิสัยทัศนทานมีหรือไม ในแผน 5 ป   

ของจังหวัดลําปางก็ระบุชัดเจน ในป พ.ศ. 2561 จนถึง พ.ศ. 2565 จังหวัดลําปางโดยผูวาราชการ    

จังหวัดลําปางประกาศออกมาชัดเจนวา วิสัยทัศนของจังหวัดลําปาง ทั้งจังหวัดตองเปนลําปาง       

เมอืงนาอยู นครแหงความสุข เราอยูในจังหวัดลําปาง เราก็จะตองชวยกันพัฒนาใหจังหวัดลําปางนาอยู

และมีความสุขดวย ไมใชเฉพาะในเขตเทศบาล เพราะฉะนั้นผมจะชี้ใหเห็นวา ลําปางมียุทธศาสตร      

อยู เหมือนกัน มีอยู  5 ดาน ยุทธศาสตรที่  1 เขาอยากจะพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค             

เปนยุทธศาสตรประกาศออกมาเลย ทุกหนวยงาน ทุกองคกรในจังหวัดลําปาง ตองชวยกันพัฒนา    

การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ยุทธศาสตรที่ 2 เขาบอกวาในจังหวัดลําปางจะตองเปนยุทธศาสตรที่มี
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การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรยี และแปรรูปเกษตร จะเกี่ยวของกับเราหรอืไมก็แลวแต ในพื้นที่เรา  

มีหรือไม เรื่องเกษตรก็วากันไป ยุทธศาสตรที่  3 สินคาอัตลักษณ อุตสาหกรรม หัตถกรรม             

หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑชุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมตองมี ยุทธศาสตรที่ 4       

ของจังหวัดลําปาง สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะตองมีดวย 

ยุทธศาสตรของลําปางระบุไวแบบนี้ ทีนี้เรามาดูของเทศบาลเรา เทศบาลเราตั้งงบมาปหนึ่ง เจ็ดรอย

ยี่สิบลานกวาบาท เราบอกใหชัดเจนวา เทศบาลนครจะเปนนครนาอยู ผูคนเปนสุข สังคมดีงาม มรดก

วัฒนธรรมล้ําคา งบประมาณฉบับน้ีตัง้ข้ึนมาตามกรอบยุทธศาสตร 7 ขอ ผมก็มาดูแลวเจ็ดรอยยี่สิบเจ็ด 

ลานกวาบาท ใชเงินไปกับการบริหารงานทั่วไปรอยกวาลาน ประมาณ 14 เกือบ 15 เปอรเซ็นต ของเงนิ  

ที่มีอยู ใชไปกับเรื่องของชุมชนและสังคมสี่รอยกวาลานบาท ประมาณ 60 เปอรเซ็นต เรื่องของ

เศรษฐกิจ ยี่สบิกวาลานบาท ประมาณ 2.9 เกอืบ 3 เปอรเซ็นต และเรื่องอื่น ๆ ที่เปนงบกลาง ประมาณ       

18 เปอรเซ็นต ก็เจ็ดรอยยี่สิบเจ็ดลานบาท ตามหลักการแลวก็ดูสมเหตุสมผลกับโครงการทั้งหลายที่

พัฒนา ที่สงเขามาในรางเทศบัญญัติฯ ฉบับนีท้ี่ผมดูแลว ในเรื่องการบริการชุมชนและสังคม 60 เปอรเซ็นต  

ที่ใชไปมากที่สุด คือ เรื่องของการศึกษา 30 เปอรเซ็นต แตโครงการที่ผมพิจารณาที่เสนอมานี้ บางอยาง

เหมือนกับปที่ผานมา ทําอยางไรมาก็ทําอยางนั้น แตไมดูสถานการณปจจุบัน เรื่องสถานการศึกษาเรา

เปนอยางไร ผมก็ไมเห็นความโดดเดนของสถานศึกษาเรา 6 สถาบัน 6 โรงเรียนนี้ จะโดดเดนอยางไร 

ดานไหนบาง ถาเราจะชวยกันพัฒนาจริงจัง ควรจะตองมีสิ่งที่จะเปนนวัตกรรมและสรางสรรคขึ้นมา 

เพื่อจะทําอยางไรไดบาง ยกตัวอยางเรื่องงบประมาณความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชุมชน 

เรื่องของการศึกษา 30 เปอรเซ็นต ผมอยากจะฝากไว ดูแลวหลายโครงการในนี้ก็ยังไมตอบโจทย        

ที่ชัดเจน เพราะวาพื้นฐานเรื่องการศกึษาเปนเรื่องสําคัญ เราจะปลูกฝงอะไรก็ตามในเรื่องของการศึกษา

ควรจะตองมองไปในวันขางหนา สังคมจะนาอยู การศึกษาก็คงจะตองชวยกันพัฒนาไปถึงเด็กเล็ก ๆ 

ของเยาวชนในชุมชนเราดวย ยาเสพติดก็สําคัญ ดูจากรายงานจํานวนสถิติที่เปนขอมูลพื้นฐานมา     

ไมใชเลน ๆ นะครับ ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลของเราก็มิใชนอย           

เรามีโครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อปองกันปญหายาเสพติดก็เยอะแยะมากมาย เดีย๋วน้ีกฎหมายใหม

เด็กแวน ยังเอาผดิผูปกครองดวย เพราะฉะนั้นเรามีโครงการอบรมผูปกครองดวยไหม จะไดผนวกดวยกัน 

ไปดวยกันทัง้หมดทัง้มวลเลยในสังคม เพราะฉะน้ันก็อยากจะฝากไวในเบื้องตนวา งบประมาณที่ตั้งมานี้ 

ผมพิจารณาในภาพรวมแลว ก็ยังมีหลายประเด็นที่ควรจะตองปรับปรุงแกไข ก็คงจะเปนหนาที่ในเรื่อง

ของญัตติในวาระที่ 2 ที่ 3 เรื่องของการแปรญัตติตาง ๆ ตอไป แตในวาระแรกขออนุญาตไดอภิปราย

ความเห็นในภาพรวมใหเห็นชัดวา งบประมาณฉบับนี้ การตั้งงบประมาณมาควรจะตองปรับปรุง      

เรื่องอะไรบางจากโครงการที่ทานเสนอมา ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกทานอื่นอีกไหมครับ          

เชญิ นายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต  
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นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้ถือไดวาเปนวันสําคัญ 

ที่สภาฯ ของเราจะไดผานรางงบประมาณรายจาย ประจําป 2563 ในวาระแรก ประมาณการคาใชจาย

ประมาณการ หมายถึง งานแผนงานที่ผูบริหารไดตั้งขึ้นมาในรูปแบบของตัวเลข ที่จะนําไปพัฒนา       

ในปงบประมาณที่จะถงึนี้ สวนตัวผมในนามสมาชิกสภาฯ ผมก็อยากจะต้ังขอสังเกตและพิจารณาเห็นวา

เทศบาลของเราการเงินการคลังก็ม่ันคงสมบูรณดี ผมคิดวาการที่ผูบริหารตั้งงบประมาณมาวันนี้        

ก็มีสวนหนึ่งที่ทําใหการบริหารงานในดานงบพัฒนา งบการลงทุนอะไรตาง ๆ เปนหนาที่รับผิดชอบ   

ของฝายบรหิาร แตสําหรับผมในหนาที่ของสมาชิกสภาฯ ผมจะขอตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับรางงบประมาณ

ของป 2563 ผมจะพูดในภาพรวม ไมไดพูดเจาะจงหรือวาใคร หรือวากองไหน เรื่องการใชน้ํามัน

เช้ือเพลิงของเทศบาลเรา งบประมาณแตละปเราใชกันเยอะมาก ผมอยากจะฝากทานประธานฯ ไปถึง

ฝายบรหิารวา งบประมาณในดานการใชเชื้อเพลิง มีการควบคุมหรอืมีการรั่วไหลหรอืไม ผมยกตัวอยาง 

ไมไดวาใคร ในกรณีของรถขนขยะ บริษัทรถขนขยะเราเชาเขา 7 คัน 8 คัน หรืออะไรทํานองนี้ แตวา  

การเติมน้ํามันในแตละครัง้ รถแตละคันเอาใบสั่งจากผูมีอํานาจสั่งจายไปเติมที่ปมน้ํามันเลยใชไหมครับ    

หรือวาเรามีคนของเราไปควบคุมวาเติมเทาไหร สมมุติวาเติม 400 ลิตร แลวเราไมไดไปควบคุม         

รถอาจจะเตมิไป 350 ลิตร และ 50 ลิตร อาจจะไปใสถังไวหรือใชในกรณีอื่น อาจจะรั่วไหลตรงนี้ไหม 

ผมใหขอสังเกตไวเฉย ๆ ผมไมไดวาใคร ในสวนลึกของผมอยากจะรักษาผลประโยชนของเทศบาลเรา   

ในเมื่อเราอยากทําใหชาวบานเขาเห็นวาองคกรของเราโปรงใสตรวจสอบได เรื่องตอไปครับ เรื่องการตั้ง

งบประมาณเกี่ยวกับคาตอบแทนการทํางานลวงเวลา (over time) ผมพิจารณาจากรางงบประมาณ  

ฉบับนี้แลว เห็นต้ังกันทุกกอง ทุกงาน ทุกหนวย ตัง้กันหมด แตมีการควบคุมไหม การทํางานและผลงาน     

ที่ออกมาคุมคากับเงินที่จะตองจายคาทํางานลวงเวลาไหม ในเม่ือเวลาราชการของเรา 7 – 8 ชั่วโมง   

ทําไดไหม ผมไมไดกาวลวงถึงตรงนั้น ผมเขาใจวางานบางหนวยงานจะตองมีลวงเวลา อยางกองคลัง      

เขาก็ตองรณรงคใหชาวบานประชาชนมาเสียภาษี การทํางานเก็บขยะก็ตองไปเก็บในวันหยุด เปนตน           

ผมไมไดวาตรงนี้ แตขอฝากทานประธานสภาฯ ไปยังผูบริหาร ผูควบคุมในกรณีนี้หนอย เพื่อจะไดลด

คาใชจายของเราไป ตอไปตามรางเทศบัญญัติหนา 2 - 103 โครงการกอสรางบอฝงกลบขยะมูลฝอย

ของเรา ป 2562 ตั้งประมาณการไว  3,500,000 บาท ผมไมทราบวาของเราไดทําไปหรือยัง ถาไมทํา

ทําไมถึงไมทํา แลวปนี้มาต้ังอีก 3,500,000 บาท ก็ไมทราบวาทางฝายบริหารจะชวยชี้แจงใหผมหนอย 

ตอไปในหนาที่ 2 - 129 เงินสํารองจายในงบกลาง ผมเห็นตั้งกันมาทุกปเลย ปละสองลาน เขาใจวา   

ฝายบริหารเขาตั้งไวเพื่อเหตุจําเปน เหตุเรงดวน หรือเหตุที่วาเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุอะไรตาง ๆ แตวา   

การต้ังไปแลว ปที่แลวไดใชไปบางหรือเปลา ที่ตั้งไวสองลาน เราใชอะไรไปบาง แลวตั้งอีกต้ังเพื่ออะไร 

แตผมก็ไมไดกาวลวง ก็มีสิทธิตั้งเผื่อเกิดเหตุการณจําเปนที่เราตองใช เรื่องตอไป คาใชจายในการ

จัดการจราจร หนาที่ 2 - 279 แตละโครงการแตละงานที่ตั้งประมาณการคาใชจาย ในรางงบประมาณ

รายจาย ประจําป 2563 แตละโครงการมีการเชาเครื่องเสยีงทัง้หมด บางงาน บางโครงการจางวงดนตร ี
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ไปเปดดูไดครับ แตมกีารเชาเครือ่งเสยีงอกี ผมก็ไมเขาใจวา ทําไมการจางวงดนตร ีตองจางเครื่องเสียงอีก 

เขาตองมีเครื่องเสยีง อยูแลว ทุกโครงการทุกงานจะเปนการจาง เครื่องเสยีงทุกครัง้ไป เราทําแบบนี้ไมไดเหรอครับ 

ทานประธานฯ ฝากไปยังฝายบริหาร เราซื้อเปนกองกลางเลยไดไหม หนวยงานไหนจะใชก็มาเบิกไป   

เราก็จะไดประหยัดคาใชจายไปอีกเยอะ เรื่องตอไปเรื่องสุดทายที่ผมจะอภิปรายในวันนี้ คือเรื่อง        

คาบํารุงรักษาและคาซอมแซม ทุกหนวยงานก็ตั้งไวหมด ตั้งทุกป แตผมมีขอสังเกตไววา ผมเปนสมาชิก

สภาฯ เขต 4 ผมลงพื้นที่บอยพบปะประชาชนบอยมากเกี่ยวกับการทําถนนหนทาง ผมดูแลชาวบานตลอด 

เรื่องรถดูดโคลนดูดเลนของเรา ในกรณีทออุดตันหรือทอไมระบายน้ําออกไป เราอยากจะใชรถตรงนี้  

แตเราตองซอมเพราะของเราเสีย ซอมไมรูกี่เดือนแลว ไปซอมที่กรุงเทพฯ แตยังไมเสร็จ ถือวาไมเปนไร

ผานไปแลว อนุมัติผานไปแลว แตในเรื่องรถบดอัด ผมฝากไปยังฝายบริหาร ผมทํางานทุกวัน เวลาเรา  

จะนํายางมะตอยไปปะถนนหนทางตาง ๆ เราไมมีรถบดอัดครับ รถบดอัดเราเสีย เรามีความจําเปนไหม 

งบประมาณของเราเจ็ดรอยยี่สิบเจ็ดกวาลานบาท บางทีเวลาเราลาดยางมะตอย เราตองนํารถยนต       

รถกระบะของเราไปบดถนนแทน ก็ไมเรยีบรอย รถบดอัดเราไปถึงไหนแลว อยากฝากไปยังฝายบรหิาร

วาอนุมัติหรือยัง ติดขัดอะไร ผมถามหนอย สามารถทําเรงดวนไดไหม ทีอยางอื่นทําไมทําได ขอฝาก     

นะครับ ผมก็มีเทานี้ ผมก็อยากจะขอเพื่อนสมาชิกสภาฯ  ที่อภิปรายอยู เราตองใหโอกาสเขา วันนี้      

เปนวาระแรกของการผานหลักการ อยาเพิ่งประทวงนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตต ิ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกสภาฯ ทานอื่นอีกไหมครับ 

เชิญ นายเกษม  ปญญาทอง 

นายเกษม ปญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายเกษม  ปญญาทอง สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ผมไดตรวจสอบรายละเอียด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2563 โครงการคาที่ดินและสิ่งกอสราง          

ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน ผมก็เห็นฝายผูบริหารตั้งโครงการในการกอสรางนี้ทั้งหมด       

18 โครงการ โดยใชเงินงบประมาณ 14,793,000 บาท ผมก็ดีใจกับชาวบานที่อยูอาศัยในเขตพื้นที่        

ที่จะไดรับการกอสรางในครั้งนี้ ก็ทําใหการสัญจรไดรับความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น แตผมก็มี

ขอสังเกตที่จะบอกกลาวใหฝายบริหารทราบผานสภาฯ แหงนี้วา ในการกอสรางโครงการตาง ๆ         

ที่ทําการกอสรางนั้น มักจะมีปญหา เชน การกอสรางในแตละครั้ง ก็จะมีฝุน มีโคลน ไมไดรับ        

ความสะดวกในการสัญจรของชาวบานในระหวางที่ทําการกอสราง ผมจึงอยากใหฝายบริหาร         

ชวยดูแลในระหวางที่มีการกอสรางโครงการตาง ๆ นั้น ใหประชาชนไดรับความเดือดรอนนอยที่สุด 

เพื่อที่ชาวบานจะไมไดมารองเรียน เพราะผมก็เคยไดรับการรองเรียนจากชาวบานมาวา โครงการ       

ที่กําลังกอสรางอยูนัน้ เดีย๋วก็เปนหลุมเปนบอ มีโคลนบาง ผมเขาไปดูก็เห็นวาไดรับความเดือดรอนจรงิ 

เพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะฝากใหฝายบริหารผานสภาฯ แหงนี้ ชวยดูแลการกอสรางแตละโครงการ 

ชาวบานจะไดรับความเดือดรอนนอยลง ผมก็หวังวาการอภิปรายครั้งนี้ ฝายบริหารคงจะรับไปพิจารณา

ในการตอไป ขอบคุณมากครับ 
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกทานอื่นอีกไหมครับ         

เชญิ นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบพระคุณครับ    

ทานประธานสภาฯ เน่ืองจากอีก 10 นาที จะใกลเวลาพักเที่ยง ขอเรียนหารือวา ทานจะพักกอนไหม 

เพราะวาถาอภิปรายตอไป ผมวาจะตองใชเวลา ขอกราบเรยีนทานดวยความเคารพครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เดี๋ยวก็จะพักรับประทานอาหาร

ตอนเที่ยงแลว ถายังพอมเีวลา สมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปราย เชิญกอนไดครับ เชิญ นายพทิักษ    

แสนชมภู  

นายพิทักษ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ          

ที่เคารพ กระผม นายพิทักษ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตอภิปรายเก่ียวกับ

เรื่องงบประมาณรายจาย ป 2563 ตามที่คณะผูบริหารไดเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสภาพิจารณานัน้ ผมเห็นวาเปนรางงบประมาณที่มีความ

ครอบคลุมตอการกินอยูดี มีสภาพแวดลอมที่ดี มีความสุข ทําใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง

ครบทุกดาน และมีประโยชน  ตอพี่นองประชาชนชาวเทศบาลนครลําปางของเรา ผมจะขอขอบคุณ

ผูบรหิารที่ตัง้งบประมาณสําคัญ มีสองดาน คอื ดานสาธารณสุข และดานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ในดานสาธารณสุข เห็นวา ผูบริหารไดจัดทํางบประมาณในเรื่องสําคัญ อาทิเชน 1. โครงการรณรงค

กําจัดลูกน้ํายุงลายปองกันโรคไขเลือดออก และโรคซิการ จํานวน 200,000 บาท เพื่อจายเปน

คาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลายปองกันโรคไขเลือดออกและโรคซิการ เชน 

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คากระเปาเอกสาร คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คาจาง

รถประชาสัมพันธ คาปายและแผนพับประชาสัมพันธ คาจางทําสปอตรณรงค คาหมวกประชาสัมพันธ 

คาทรายกําจัดลูกน้ํา คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน   การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 หนา 3 -  65 

ลําดับที่ 11 เรื่องที่ 2. โครงการอบรมและศึกษาดูงานดานการดูแลสุขภาพ สําหรับเครือขายสุขภาพ

ชุมชนเทศบาลนครลําปาง จํานวน 1,200,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม

และศกึษาดูงานดานการดูแลสุขภาพ สําหรับเครือขายสุขภาพชุมชนเทศบาลนครลําปาง เชน คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําปายประชาสัมพันธ คาสมนาคุณวิทยากร 

คาของที่ระลึก คายานพาหนะ คาวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น คาเชาที่พัก คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ เปนไปตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 หนาที่ 3 - 70 ลําดับที่ 18 

เรื่องที่ 3. เงนิอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 860,000 บาท เพื่อจายเปนเงนิอุดหนุน

ชุมชน ในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 43 ชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท เปนจํานวนเงิน 860,000 บาท      
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เปนคาใชจายในการขับเคล่ือนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขในกิจกรรมตาง ๆ ใหมี          

ความเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที่ เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข  

ของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับการอบรม      

การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพรประชาสัมพันธ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ       

กับภารกิจ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072   

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 หนาที่ 3 - 81 

ลําดับที่ 35 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และในดานสรางความเขมแข็งของชุมชน ผูบริหารไดจัด

งบประมาณที่สําคัญ เชน โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเทศบาล      

นครลําปาง จํานวน 100,000 บาท ซึ่งทําใหเด็ก เยาวชน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการ        

ศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติด คณะกรรมการกองทุนแมของแผนดิน การจัดตั้งและสงเสริม

สนับสนุนการดําเนินงาน/กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครลําปาง การสราง

ภูมิคุมกันในเยาวชนกลุมเสี่ยงใหหางไกลยาเสพติดและเปนการตัดวงจรซื้อขายยาเสพติดในชุมชน      

อีกดวย จากตัวอยางที่ผมยกมาดังกลาวนับเปนการใชจายงบประมาณที่ทําประโยชนใหแกพี่นอง

ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ผมเห็นดวยและพรอมสนับสนุน ทั้งนี้ ผมขอย้ําอกีครัง้วาผูบริหาร

ไดจัดสรรงบประมาณเปนเรื่องที่มีประโยชนและจะนํามาซึ่งความสุขความเจริญของบานเมืองตอไป

ขอบคุณครบั 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขณะน้ีเวลา 12.00 น. ผมจะพัก

การประชุม 1 ชั่วโมง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และกลับมาประชุมตอในเวลา 13.00 น. ครับ 

ขอบคุณครบั  

- พักรับประทานอาหารกลางวัน - 

เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 

 นายกติต ิจิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขณะนี้เวลา 13.00 น. และมีสมาชิก

สภาฯ เขาประชุมครบองคประชุมแลว ผมจะดําเนินการประชุมตอนะครับ เชิญ นายแพทยวัฒนา   

วานชิสุขสมบัต ิ

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทาน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง     

ในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 ซึ่งเสนอโดยผูบรหิารชุดนี้ มีนายกเทศมนตรีกิตติภูมิ 

นามวงค เปนผูเสนอญัตติตอสภาฯ แหงนี้น้ัน กอนอื่นก็จะตองขออารัมภบทสั้น ๆ กอนนะครับวา 

ขอบคุณเจาหนาที่งบประมาณซึ่งจัดทํารางเทศบัญญัติไดเรียบรอยดี เทาที่ผมไดดูแลวก็ไมพบ

ขอผิดพลาดใด ๆ ในเรื่องของตัวเลข จะมีเพียงเล็กนอยก็ในเรื่องของตัวอักษรบางคํา ซึ่งผูที่เซ็นตเสนอ

ญัตตินั้น จะตองเปนผูรับผิดชอบวา ไดอานไดตรวจทานทุกตัวอักษรทุกตัวเลขในรางเทศบัญญัต ิ     
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หรือขอบัญญัติดังกลาวแลว ซึ่งกระผมคงจะไมตองเรียนทานประธานฯ วา อยูในหนาไหน อยางไร     

บานนาอยูนามอง แตเปนหอ นอ ไมโท สระอา หนามองนะครับ นี่ก็เปนเรื่องหนึ่งที่จะกราบเรียน        

ใหทานทราบวา ผูที่เซ็นตควรจะตองรับผดิชอบในทุกอักษรทุกตัวเลขที่ผดิพลาดหรอืไมถูกตอง ทานประธานฯ

ก็ทราบดีวา เคยมีเรื่องเชนนี้เกิดข้ึนกับคนในระดับผูวาราชการจังหวัดทางภาคอีสานที่หนังสือราชการ

บกพรอง แลวตัวทานเองออกมาแสดงความกลาหาญรับผิดชอบในขอบกพรองดังกลาว และเมื่อดูคําแถลง

งบประมาณนั้น ผมก็หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับคําชี้แจงในเรื่องของนโยบายและผลงานจาก          

ฝายบริหาร ผลงานที่ไดทําไปในรอบ 9 เดือนที่ผานมานั้น เปนไปตามนโยบายหรือไม เปนไปตาม      

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายที่ไดผานการอนุมัติจากสภาฯ แหงนี้ไปหรือไม มีโครงการงานใดบาง    

ที่สรางความเดือดรอนใหกับพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง รวมทั้งประชาชนที่อยูนอกเขต

แตเดินทางเขามาทําธุรกิจคาขายดวย  ตัวอยางที่เห็นไดชัด ๆ  ก็คือ  การขุด เจาะถนนบุญวาทย 

เพื่อนําสายไฟลงดิน เปนตน แตก็ไมไดรับคําชี้แจงประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 

พ.ศ. 2563 น้ีแตอยางใด มีแตคําแถลงซึ่งเปนตัวเลขเทานั้น ดังน้ัน ในวาระที่ 1 กระผมก็จะใครขอเรียน

ทานประธานฯ ไดพจิารณาในเรื่องของตัวเลขตามคําแถลงงบประมาณ ทานประธานฯ ก็คงจะทราบดีวา 

สถานะการคลังของเทศบาลนครลําปาง มีความม่ันคงอยางดีเยี่ยมและคอนขางจะม่ังคั่งดวย             

มเีงนิสะสมเงนิฝากอยูพันกวาลานบาท และถามาดูในเรื่องของการบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ที่ผานมา ตามรายงานที่ปรากฏ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 หรือ 9 เดือนที่ผานมา   

มรีายรับจรงิจํานวนหารอยสามสบิเจ็ดลานบาทเศษนะครับ ซึ่งตามรายละเอยีดก็มีหมวดรายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษอีากร หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต หมวดรายไดจากทรัพยสิน ฯลฯ รวมแลว 

97.028 ลานบาท ซึ่งก็นับวาเปนจํานวนที่คาดวานาจะใกลเคียงกับประมาณการที่ตั้งไว เพราะเหลือ

เวลาอกีประมาณ 3 เดอืนนะครับ แตเมื่อมาดูในรายจายจริงไดเขียนไววา 384,364,811.76 บาทนั้น ก็เปน

ตัวเลขจายจริงประมาณ 71.48 เปอรเซ็นต เทานั้นเอง จากรายรับจริง ก็เปนรายจายใน 5 ลําดับแรก  

นะครับ อันดับที่ 1 เปนในเรื่องของงบบุคลากร จายไป หนึ่งรอยหกสิบแปดลานบาทเศษ ลําดับที่ 2   

จายในงบดําเนินการหนึ่งรอยหกลานบาทเศษ ลําดับที่ 3 จายในงบกลาง จํานวนแปดสิบเจ็ดลานบาท

เศษ ลําดับที่  4 ในงบเงินอุดหนุนสิบแปดลานบาทเศษ สวนลําดับที่  5 งบลงทุนจายไปจริง ๆ 

4,371,358.30 บาท ดูตัวเลขแลวก็นาตกใจ งบลงทุนซึ่งควรจะมากระตุนเศรษฐกิจของเมืองลําปาง ใหมี

การหมุนเวียนในการจางงาน การจัดซื้อจัดจางตาง ๆ เหลาน้ีเกิดขึ้นนอยตามจํานวนเงิน ถางบลงทุน

จายไปเพยีงเทานี้ นอกจากจะไมกระตุนใหเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจแลว ผมเชื่อวา คงบอกอะไร

เราไดหลายอยางวา การบริหารงานของฝายบริหารนําโดยนายกเทศมนตรีทานน้ี ไมไดเปนไปตาม

นโยบายที่แถลงตอสภาฯ ไมไดแสดงใหเห็นถึงความสามารถที่จะบริหารงบประมาณใหเกิดประโยชน 

เกิดความคุมคา เกิดผลตอบแทนที่ดีตอพี่นองประชาชนเทาที่ควรจะเปน ในเม่ือเงินที่ไดอนุมัติใหไป      

9 เดือนแลว ก็ยังใชไปเพียงนอยนิดเทานั้นเอง ในหนาที่ 3 ก็จะมีตัวเลขตามคําแถลงงบประมาณ         

ที่กระผมไดกราบเรียนไววา รายไดจากการจัดเก็บ ในรอบ 9 เดือนนั้น นาจะใกลเคยีงกับประมาณการ

ที่ตัง้ไว ในป 2562 ในหมวดภาษีอากรนัน้ ประมาณการเจ็ดสิบเอ็ดลานบาทเศษ แต 9 เดือนก็สามารถจัดเก็บได
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หกสิบหกจุดหนึ่งลานบาทเศษ ในหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต ประมาณการไว          

สิบหกลานบาทเศษ จัดเก็บไดจริง สิบหาจุดเกาสามลานบาทเศษ หมวดรายไดจากทรัพยสินตั้งไว         

สบิเจ็ดลานบาทเศษ รับจรงิสิบสองลานบาทเศษ รายละเอยีดก็เปนไปตามนัน้ ในหนา 3 เหตุผลที่กระผม

ไดนํารายละเอียดในน้ี มาพูดกอน ก็เพราะวาในงบประมาณเมื่อเราจะจาย เราก็ตองดูกอนวาเรามีเงิน

ไดมาจากทางใดบาง ในหนาถัดไปหนาที่ 4 ก็อยูในคําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจาย

เชนเดียวกัน ถาทานดู จะเห็นวา รายจายจริง ป 2561 ประมาณการ ป 2562 และประมาณการ         

ป 2563 เปน 3 ชองนะครับ ถาดูในหมวดงบลงทุนจะเห็นไดชัดเจนวา ป 2561 งบลงทุนหกสิบสามลาน

บาทเศษ ป 2562 งบลงทุนเจ็ดสิบสามลานบาทเศษ แตรายจายที่ใชไป ใน 9 เดือนที่ผมไดกราบเรียน

เมื่อสักครูเพียงสี่ลานบาทเศษเทานั้นเอง ในชองที่ 3 ประมาณการป 2563 งบลงทุน 35,415,250 บาท 

ลดไปเปนครึ่งนะครับ ไมเขาใจเหมือนกันวา ทําไมงบลงทุนถึงหดหายไป ก็ไมไดรับคําชี้แจงแตอยางใด

ทั้งสิ้น ทําใหนึกถึงไดวา งบประมาณรายจายซึ่งเปนเรื่องสําคัญ ควรจะไดรับการช้ีแจงกอน เพื่อที่จะ

ไมใหสมาชกิสภาฯ ไดเกดิคําถามหรือแปลเจตนาไปในทางที่ไมตรงกับความตองการนะครับ ซึ่งถาจะไปดู

ในรายละเอียดในยุทธศาสตรตาง ๆ แลว ก็คงตองมีเหตุและมีผลแตทําไมฝายบริหารถึงไมยอมชี้แจง  

ใหทราบถึงแนวนโยบายวา ทําไมถึงไดจัดงบประมาณรายจาย เปนเชนนี้ ถาไปดูในรายละเอียดซึ่งผม  

จะไมเจาะลกึนะครับ จะพูดในภาพกวาง ๆ วา ในรางเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2563 นี้ ไมไดตอบสนอง

ยุทธศาสตรทั้งในระดับที่จะสอดคลองกับจังหวัด หรือสอดคลองกับนโยบายแหงชาติเลย เห็นไดชัดเจน

ที่สุด ทานประธานฯ คงทราบด ีในเรื่องของธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอม เรื่องขยะนั้น 

รัฐบาลพูดมานานแลว ไมนอยกวา 2 ป แตเทศบาลแหงน้ีไมเคยมีนโยบายที่ชัดเจนเลยวา จะลดขยะปละ

กี่เปอรเซ็นต จะโดยวิธีใดก็แลวแต ไมเคยออกมาพูด การลดโฟมก็ดี เห็นมีแตสาธารณสุขจังหวัดเทานั้น   

ที่ออกมาดําเนินการอยางเปนรูปธรรมอยางชัดเจน เรื่องสวม แผนงานสาธารณสุขแหงชาติพูดไวไมนอย

กวา 2 ป 3 ป วัดวาอารามตาง ๆ ก็จัดประกวดจัดทําอะไรกันอยางดี แตของเทศบาลเราก็นิ่งเฉย ขาวที่

นาอับอายปรากฏไปทั่วประเทศ หองน้ําในสวนสาธารณะเขลางคนครเปนตัวชี้วัดที่ดีที่สุด นาอับอาย  

ขายหนา สุสานและฌาปนสถานหลายแหงใชงบประมาณไมใชนอย ทําสวมไวอยางดี แตการบํารุงดูแล

รักษาก็ไมเต็มที่ เหลานี้เปนสิ่งที่ ผมอยากกราบเรียนวา เทศบาลโดยนายกเทศมนตรีไมไดเอาใจใส     

ในเรื่องเหลานี้เทาที่ควร ในดานสาธารณสุขอื่น ๆ นั้น ก็ทําไปตามภาคบังคับทั้งสิ้น หรือทําไปตาม      

เงินอุดหนุนที่กระทรวงไดสั่งการมา เรื่องการกําจัดลูกน้ํายุงลายก็ดี เรื่องไขเลือดออก ผมยังอยากจะ   

ไดยินไดฟงคําชี้แจงวา ชวงที่มีการระบาดทั้งโรคไขเลือดออกและซิการที่ระบาดมากในอําเภอแมเมาะ

หรอืแมทะ ในชวง 2 เดอืนที่ผานมานัน้ เทศบาลนครลําปางไดดําเนินการอยางไร ในปที่ผานมาหรือในปนี้ 

ไดมกีารพนยาอยางไร มีการประชาสัมพันธใหทั่วถงึอยางไรหรอืไมประการใด ก็เงียบเฉย ประการถัดไป

ในเรื่องของเด็กและเยาวชน เรื่องยาเสพตดิมีทานสมาชิกสภาฯ ไดพูดถึงวา ก็ยังมีอยูในชุมชน ซึ่งการที่

จะหาแนวทางปองกันในดานกีฬาก็เปนทางเลือกหนึ่งที่จะลดและแกปญหายาเสพติดได แตเม่ือไดดู

งบประมาณ ในเรื่องของการกีฬาแลว ผมก็ยังอยากจะไดรับฟงขอมูลวาในรอบปหรือสองปที่ผานมานั้น 

เทศบาลนครลําปางไดจัดการแขงขันกีฬาใหเยาวชนหรอืกีฬาประชาชนมากนอยเพยีงใด มีกี่ครัง้ มีกี่หน            
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ที่ไดจัดการแขงขัน ถงึแมวาอาคารโรงยิมที่มีอยูจะไมพอเพยีงหรืออยางไรก็แลวแต เราก็ยังมีสถานที่อื่น

ที่ยังสามารถจัดการได เปนเรื่องที่นาเสียใจมาก ภาคเอกชนโดยเยาวชนหลายกลุมมาปรารภใหผมฟงวา 

มาตดิตอเพื่อจะขอใชสนามทําการแขงขันในกลุมพวกเขากันเองโดยจะยอมจายคาไฟดวย ผมก็ถามวา

มาพบใคร เขาบอกวามาพบนายกเทศมนตรี แตก็ไมไดรับการสนับสนุนอยางดีเทาที่ควร ก็นํามา     

กราบเรียนใหทานทราบ และในงบปน้ี ที่เห็นวาตั้งงบไว 1,500,000 บาท นั้น เปนการแขงขันกีฬา      

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเทานัน้เอง ซึ่งเราเปนเจาภาพ ผมพยายามดูละเอยีดเขาไปอีกเล็กนอย 

1,450,000 บาท อีก 50,000 บาท เปนกีฬาเยาวชนซึ่งอาจจะไมใชนักเรียนหรือนักเรียนก็แลวแต        

ก็พอจะมองเห็นไดวา ในดานนี้ยังละเลยอยู  ในดานการกีฬาของเยาวชนและประชาชนทั่วไป           

ทานประธานฯ คงทราบดีวาในชวง 2 ปที่ผานมานี้ กีฬาที่สังคมใหความนิยมเปนอยางมาก คือ การวิ่ง  

หรอืการเดนิออกกําลัง นับตัง้แตคุณตูน บอด้ีสแลม ไดกระตุนใหประชาชนคนไทยทั้งประเทศไดออกมา

เห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพ โดยการเดินและวิ่งออกกําลังกายพรอมกับทําการกุศลไปดวย     

มีหลายหนวยงานที่ไดจัดวิ่งภายในเขตเทศบาลนครลําปาง แตการประชาสัมพันธน้ันแตละหนวยงาน

ภาคเอกชนที่จัดนัน้ก็ทําเองทัง้สิ้น ผมจะดใีจเปนอยางยิ่งถาไดเห็นวา เทศบาลนครลําปางมีปายคัทเอาท

ใหญ ๆ  หรือ โดยวิธีใ ด ก็ตามแต จอภาพจอละ 726,000 บาท ขออภัย 600,000 บาท 12 แหง 

7,200,000 บาท นั้น ถาไดขึ้นขอความสนับสนุนเรื่องการวิ่งเพื่อใหประชาชนต่ืนตัวในเรื่องการดูแล

สุขภาพ และอื่น ๆ ดวย ก็จะเปนกุศลมหาศาลใหผูคนมีสุขภาพดียิ่งข้ึน ในเรื่องของชุมชนเทาที่ปรากฏในนี้

สวนใหญจะเปนเรื่องของเงินอุดหนุนที่ทําตามนโยบายของรัฐบาลทั้งสิ้น ก็มีบางโครงการที่เปนเรื่อง     

ที่เราตองดูแลเอง เรื่องการพา อสม. ก็ดี ผูสูงอายุก็ด ีไปทัศนศึกษาดูงานก็เพิ่มข้ึน จาก 800,000 บาท 

เปน 1,200,000 บาท ไมทราบวาจะไดผลสําเร็จตามนโยบายน้ันจรงิจังหรอืไมเพียงใด แตก็นึกเปนหวงวา

ผูสูงอายุถาเดินทางไกลก็ควรจะตรวจเช็คสุขภาพใหดีกอนการเดินทาง ทั้งนี้ ดวยความเปนหวง   

ถึงแมวาทานจะเดินทางไปทองเที่ยวในที่ใดก็ตาม ดวยครอบครัวก็ดี อยากจะใหไดตรวจเช็คสุขภาพ    

ใหแข็งแรงเสียกอน ก็จะเปนเรื่องที่ปลอดภัยดีและจะไดรับความสุขจากการเดินทางนั้น ๆ ในเรื่องของ

การเพิ่มพื้นที่สเีขียว ไมไดมกีารพูดถงึแนวทางนโยบายนี้ใด ๆ ทัง้ส้ิน สวนสาธารณะที่มีอยูไดรับการดูแล     

ดีหรือไมอยางไร ความปลอดภัยของเครื่องเลนก็ดี ของอุปกรณก็ดี ของส่ิงของตาง ๆ ที่อยูภายใน

สวนสาธารณะนั้น ๆ ไดรับการดูแลดีหรือไมอยางไร แมวาไมไดสรางพื้นที่ใหมเพิ่มเติม แตยังมี           

ที่นากวมใตที่ดินติดแมน้ําวังยังสามารถที่จะทําอะไรเพิ่มเติมไดอีกนะครับ ก็ละเลยไป ในเรื่องของ

โครงการกอสรางทั้งหลายทั้งปวง ทานประธานฯ ทราบดีวา รายละเอียดแบบแปลนนั้นที่จริงแลว     

ควรจะตองเสร็จอยางเรียบรอยพรอมกับการเสนอญัตติเขาสูสภาฯ แตเราก็เห็นใจ ไมเปนไรครับ     

แบบแปลนรายละเอยีดไมเสร็จก็ไมเปนไร แตขอมูลรายละเอียดนั้นอยางนอย ๆ ควรจะตองมีเพียงพอ

สําหรับผูที่อาน สมาชิกสภาฯ อานแลวทราบความหมาย เขาใจในรายละเอียดน้ันเพยีงพอ ตัวอยางเชน 

จากเลมปกสีเขียวออนนะครับ โครงการประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการสรางสวมสาธารณะ

ในบรเิวณใกลเคยีงกับศาลหลักเมือง ดวยงบประมาณ 1,000,000 บาท ผมก็พยายามที่จะหาคําตอบวา

ในพื้นที่เทานั้น ตารางเมตรที่บอกไว แตก็ไมไดมีการบอกวา เปนหองน้ํารวมชายมีกี่ที่นั่ง หองน้ํารวมหญิง   
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มีกี่ที่นั่ง มีโถปสสาวะชายก่ีที่ ซึ่งรายละเอียดตาง ๆ เหลานี้สามารถจะเขียนประกอบได การที่บอก     

แตเพียงวามีพื้นที่กี่รอยตารางเมตรนั้น ก็ไมสามารถที่จะบงบอกวาเหมาะสมหรือไม เพราะภาพ          

ที่ประกอบนั้นเล็กมาก ไมสามารถที่จะบรรจุรายละเอียดที่ผมไดกราบเรียนไปแลวได อันนี้เราเขาใจ   

แตอยางนอย ๆ จะตองมีรายละเอียดลักษณะบอกคุณสมบัติบางประการ ผมจะใครขอทานประธานฯ

ยกตัวอยางเปรียบเทียบ ถาผมมีเงินเยอะลูกชายจะมาขอเงิน 20,000,000 บาท บอกวาจะไปซื้อรถ     

3 คัน โดยไมบอกวาจะไปซื้อรถยี่หอใด ผมก็จะตองนกึในใจกอนแลววา ควรจะใหหรอืไมให ในใจก็คิดวา

ถาซื้อรถญี่ปุน 3 คันนั้น เงนิ 2,000,000 บาท หรือไมเกิน 3,000,000 บาท ก็พอแลว ขอเงิน 20,000,000 

บาท ก็ทําไมเขาไมบอกละวา จะไปซื้อรถ BMW ซื้อรถ BENZ ซื้อรถ JAGUAR ก็แนนอนวาอาจจะไมพอ

ดวยก็ได อันนี้ตางหากละเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม ควรจะไดรับการปรับปรุงแกไขนะครับ อยางนอยก็ควร  

มกีารช้ีแจงประกอบบางในบางรายการใหเปนที่เขาใจ เพราะวาเทศบัญญัตินี้ไมใชขอสอบ สมาชิกสภาฯ 

คงไมสามารถที่จะอานแลวเขาใจได เมื่อไมรูก็ตองถาม ถามแลวก็ตองรอคําตอบ อานไปอีกก็เจอคําถาม   

ถามแลวก็ตองรอคําตอบ ทําให เสีย เวลาแลวก็ผิดวัตถุประสงค ได  ในประการสําคัญที่สุด                 

ในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ป พ.ศ. 2563 ปนี้ มีเลมหนึ่ง คอื เลมปกสีเหลือง ซึ่งแตกอนไมเคยม ี

ที่เขียนวาเงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง หนาเปนรอยหนา 

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิลใตดินเฟส 1 

ตั้งแตบริเวณส่ีแยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน งบประมาณ 53,884,600 บาท (แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาถนน) ภายในน้ีทานประธานฯ คงอานแลว มีรายละเอียดเยอะแยะ ทั้งความเห็น การยกราง 

การประชุมตาง ๆ นานา เพียงแตไมไดมีการช้ีแจงวา ประการที่ 1 ไดมีการทําประชาพิจารณเรื่องนี้     

ไปหรอืยัง กอนที่นายกเทศมนตรจีะทําหนังสอืเมื่อเดอืนกุมภาพันธ ขอใหเขาทําในเรื่องนี้นั้น เทาที่ผมทราบ

มา เปนเรื่องของการไฟฟาจะตองเปนผูลงทุนแตเพียงฝายเดียวเทานั้น ถาอานดูใหดีก็จะมีวา               

การไฟฟาจะตองตั้งงบประมาณจํานวนหนึ่ง เมื่อเขาพรอมเขาก็จะทยอยทําไปในเมืองใหญ 4 เมือง       

4 ภูมิภาค ซึ่งไมมีลําปาง แตก็มีถอยคําวาถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีเงิน และอยากจะทํา        

ก็ทําเรื่องขอไปวาอยากทํา อันน้ีก็ไมวากัน แตเปนการที่อยากทําฝายเดียวโดยไมไดทําประชาพจิารณกอน 

ประการที่ 2 ไมไดเคยมาประชุมปรกึษาหารอืกันเลย ไมตองประชุมสภาฯ หรอกครบั เอาผูที่อยากจะทํานั้น

พิจารณามาวาอยูในหลักธรรมาภิบาลของการใชจายหรือไม มีความคุมคาทางเศรษฐกิจหรือไม 

จําเปนตองทําอยางเรงดวนไหม แลวถาจําเปนจะตองทําแลวไดแถลงช้ีแจงใหประชาชนผูเปนเจาของ  

เงนิงบประมาณ คอื ทุกคนมีสวนเปนเจาของครับ ทุกคนเสียภาษ ีตั้งแตภาษกีินอยูบรโิภค ภาษีโรงเรอืน   

ภาษีตาง ๆ ภาษีเติมน้ํามัน ภาษีโรงแรม เหลาน้ี ทุกคนมีสวนตองรับรูวาเอาเงินฉันไปทําแลวคุมคาไหม     

ทัง้ ๆ  ที่ควรจะทํา คู คลอง ลําเหมือง ในทุกเขตที่ปรากฏอยู มันตื้นเขนิ เนาเหม็น มียุง มีอะไรตออะไรที่ไมเปน

ผลดีตอสุขภาพของประชาชนในนั้นเลย ผูบุกรุกลําเหมืองในที่สาธารณะก็ดี ไมเคยที่จะไดรับการ   

เหลียวแล นํามาทํานโยบายวาไปหาที่สรางแฟลตหรือบานเด่ียวอะไรก็ไดใหเขา เดี๋ยวนี้มีโครงการ

เยอะแยะในการพัฒนาเมือง ก็มีเงินที่จะสนับสนุน เทศบาลเองยังมีที่ดินเพียงพอ เงินตั้งพันกวาลาน     

เงนิสะสมก็มี สามารถนํามาทําได เหลาน้ีจะทําใหสุขภาวะของประชาชนดีข้ึน บานเมืองก็จะเปนระเบียบ
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เรียบรอย การบุกรุกที่สาธารณะ ลําเหมืองก็ดี คอย ๆ แกไข แตก็ตองเริ่มทําโครงการดังกลาว           

มีตัวอยางประจักษชัดแลวจากถนนบุญวาทย ตอนแรกบอกวาใชงบไมกี่สบิลานบาท ตอนหลังก็เพิ่มมา

เรื่อย ๆ แลวก็ยังไมทราบวาจะเพิ่มไปอีกเทาไหร ที่แนนอนที่สุดสิบสี่ลานบาทเศษ ผานสภาฯ ไปแลว   

เมื่อการประชุมวิสามัญ นี่ก็คือ ความไมจริงใจ ไมพูดความจริง จะตองไปทุบทางเทาเขาอีก แลวก็

จะตองไปทําลาดยางผิวถนนอีก นี่คือ ความไมรอบคอบ ไมคิดทําอะไรอยางถูกตองตามทํานอง        

คลองธรรมของนักบริหารที่ดีที่ทําตามหลักคุณธรรม ทําใหสอดคลองกับหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 

เม่ือสักครูที่สมาชิกสภาฯ ทานหนึ่งก็ไดพูดไปแลววา ถนนพหลโยธินชวงสี่แยกดอนปานมาจนถึง      

แยกทางบิ๊กซ ีเสยีเงนิไปเกอืบสามลานเพื่อลาดผวิถนน ก็ไมไดเห็นฝายบริหารออกมาช้ีแจง หาสิบสามลาน  

ที่ทําจะงอกเงยไปอีกเทาไหร ซึ่งเปนเรื่องที่รับไมได แลวมีอีกกี่เฟส ถาเขียนวาเฟส 1 ผมก็เช่ือวาเฟส 2 

เฟส 3 ยังจะมีตอ ผมกับทานประธานฯ ก็ยังไมไดยินเลยวา มีทั้งหมดกี่เฟส ทั้งวาจา ทั้งลายลักษณ

อักษร เลยทําใหเกิดความคิดวาหาสิบสามลานนี้ ถาสมมติวาสภาฯ ไดผานไปแลว ยอมใหเขาทํา     

บวกไปอกีหาสบิลานพอไหม ที่จะตองไปทํานูนทํานี ่ผมก็ตอบไมได เพราะฉะนั้น ทางที่ดีที่สุดเก็บไวกอน

เถอะครับเรื่องเอาสายไฟลงดินน้ัน เทาที่ผมทราบลําพูนเขาทําไดอยางเรียบรอย เพราะถนนเสนนั้น       

มีวัดวาอารามที่สําคัญอยูหลายวัดทีเดียว แลวเขาก็ทําผานไปดวยความเรียบรอย มีติดขัดบาง          

ในเบื้องตน แตหลายที่ในภาคใตก็ดี ที่กรุงเทพฯ ก็ดี ผูรับเหมาเขาขุดเขาทําอะไรอยางดีมาก ขุดแลว   

เอาดนิออกไป ไมเหลอืเปนขี้ฝุน รองที่เขาขุดเจาะเขาก็เอาแผนเหล็กมาปู รถสามารถวิ่งได เขาไมทิ้งเศษ

อะไรลงไปในทอทางระบายน้ํา ซึ่งจะอุดตันเมื่อฝนตกหนัก ยิ่งในกรุงเทพฯ เท็จจริงไมทราบ แตเพื่อนผม

เลาใหฟงวา แถวถนนสีลมเขาขุดเจาะกันตอนกลางคืน พอตีสี่แผนเหล็กจะปูปดรองที่เขาขุดเจาะ      

พอหลังตีสี่ไปแลวการจราจรเรยีบรอยดี ฝุนไมมี ความปลอดภัยเกิดขึน้ หันกลับมาดูฝนตกเม่ือสัปดาห  

ที่ผานมา สี่แยกธนาคารออมสินนํ้าระบายไมทัน รถมอเตอรไซตหลายคันนาสงสารมาก ลมคว่ําคะมําหงาย 

เพราะไมเห็นหรอกวาถนนที่มีน้ําทวมอยูน้ันเบื้องลางยุบลงไปเปนคบื ถาไดอานดูในขอตกลง MOU ก็ดี   

ในเลมสเีหลอืงพูดไวชัดเจนวา ทัง้สองฝายจะตองต้ังคณะกรรมการหรอืคณะทํางานชุดหนึ่งข้ึนมาบริหาร

การทํางาน ตองมีปายบอก ปายเตือนทุกจุด กลางคืนจะตองมีตะเกียง มีไฟสองในรองในถนนที่เขา     

ขุดเจาะ แตผมกลาเรยีนทานประธานฯ ไดเลยวา เราไมพบสิ่งตาง ๆ เหลานั้นในบานเมืองเรา แมแตปาย

ใหญ ๆ ที่จะบอกสําหรับคนเมืองเองก็ดี หรือคนตางเมืองวาวันนี้ตอนเชาถึงตอนเที่ยงถนนชวงนี้ปด 

ขอใหทานไปใชถนนเสนนั้นเสนนี้ เพื่อเขาไปทําธุรกิจเพื่อไปทํามาหากิน ก็ไมไดปรากฏข้ึน นี่ตางหาก     

ที่เปนสิ่งที่ผมใครอยากจะขอนําเรียนทานประธานฯ และทานสมาชิกสภาฯ วา พักไดแลวโครงการ

สายไฟลงดิน ควรจะทําบานเมืองใหสวยงามเสียกอน ใหประชาชนเขาอยูดีมีสุข สุขภาพดี เมืองนาอยู 

นครแหงความสุข จะสงเสรมิการทองเที่ยวก็ไมอยากจะรื้อฟน เรื่องสตรีทอารตมีหลายคนมาบอก ฝากมา

พูดนิดหนึ่งวา ตอมออารตน้ันหายเงียบไปไหนแลว สิ่งดี ๆ ทําไมเราไมรวมมือกันคิด รวมมือกันทํา      

สิ่งทัง้หลายทัง้ปวง วันนี้กรมอุตุฯ พยากรณวา ฝนจะตกไปจนถงึวันที่ 17 กาดกองตาเคยมีน้ําลนทวมขังมา

เม่ือฝนตกหนักเดือนกอน การแกปญหาที่หาแยกประตูชัย หวังวาจะมีการเตรยีมการปองกันและแกไข 

จะไปตั้งเครื่องสูบนํ้าตรงปลายทอหรอือยางไร ก็กรุณาวางแผนชวยกันใหประชาชนเดือดรอนนอยที่สุด 
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ตรงไหนที่ยังเปนหลุมเปนบอก็ควรจะมปีายไปปก มเีครื่องหมายไปแสดง ทัง้น้ี เพื่อใหเกิดความปลอดภัย

ในชวีิตและทรัพยสิน สรุปสุดทายในวาระที่ 1 เรื่องหลักการและเหตุผลนั้น ก็มีเรื่องหลัก ๆ อยูสองเรื่อง  

คือ เรื่องการบริหารจัดการงบประมาณยังไมดีพอ ไมไดเปนไปตามนโยบาย แลวก็ขอสําคัญที่สุด 

โครงการที่ปกติเรามักจะพูดวา โครงการทั้งหลายนั้นเปนโครงการที่สรางบานแปงเมือง ผมไมอยาก    

จะใหใชคําวา เปนโครงการที่ทําลายเมือง ทําลายเศรษฐกิจ ก็อยากจะขออนุญาตพูดในภาพรวม     

เพียงเทานี้ เพราะในรายละเอียดอาจจะมีสมาชิกสภาฯ ทานอื่นไดมาใหความคิดเห็นตอทานประธานฯ 

ตอไป ขอบคุณครับ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ รอยเอกศักดิช์ัย หงสใจส ี

รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม รอยเอกศักด์ิชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้เปนญัตติเกี่ยวกับ   

เทศบัญญัต ิเรื่องงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ฝายบริหารไดเสนอมานะครับ 

ผมไดอานไดศึกษามาพอสมควร เรื่อง รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ที่ฝายบริหารไดนําเสนอ      

สูสภาฯ เปนงบประมาณใชจายทัง้ส้ิน 768,400,000 บาท แบงเปน งบจัดเก็บ งบประมาณรายจายทั่วไป 

727,000,000 บาท และเปนงบประมาณรายจายเฉพาะการอกี 41,400,000 บาท รวมเปนงบประมาณ

รายจายทั้งสิ้น 768,400,000 บาท ความจริงงบประมาณตัวนี้ ถาเราลงไปในรายละเอียด ก็จะเห็นวา

เปนงบที่เทศบาลจัดเก็บ จํานวน 117,160,000 บาท เปนงบรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรมาใหเทศบาล 

294,420,000 บาท และเปนงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนมา 315,420,000 บาท เปนงบประมาณ

ทั้งหมดตามที่ผมไดนําเรียนไปครั้งแรกนะครับ แสดงวาเทศบาลจะบริหารในงบป 2563 ประมาณการ

รายจายรายรับประมาณหนึ่งรอยสบิเจ็ดลานบาทเทาน้ันเอง ผมอยากจะถามและใหฝายบริหารชี้แจงวา

ในการทํางบประมาณรายจายนี้ ตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่ไดแจกใหสมาชิกสภาฯ          

เปนหนังสือขอซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ในสวนของงบประมาณรายจาย การตั้งงบประมาณรายจายของสวนทองถ่ินที่จาย        

จากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ใหกระทําตามที่มีกฎหมายกฎระเบียบกฎกระทรวง ขอบังคับ หรือ

หนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย ผมอยากจะทราบวางบประมาณตรงนี้ในดานรายจายซึ่งมี

หนังสือซักซอมมาวาการตั้งงบประมาณรายจายเพื่อแกปญหาความเดือดรอนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน การตั้งงบประมาณรายจายเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดอง        

และสมานฉันทของคนในชาต ิการตัง้งบประมาณรายจายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ

และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การตั้งงบประมาณรายจายตามนโยบายของรัฐบาล

และกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณรายจายตามแผนงาน/โครงการขององคกรปกครอง       

สวนทองถิ่น การต้ังงบประมาณรายจายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง การตั้ง

งบประมาณรายจายเพื่อเปนคาใชจายดานบุคลากรทองถิ่น การตั้งงบประมาณรายจายที่ เปน        

ภาระผูกพัน นี่คอืหนังสอืซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณของกระทรวงมหาดไทย แตผมอยากจะให
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ฝายบรหิารช้ีแจงวาการจัดทํางบประมาณดานนี้ ในแตละดานที่ผมพูดทั้งหมด 6 – 7 ดานนี้นะครับวา     

ไดทําไปกี่โครงการ ไปกระจุกอยูดานใดดานหนึ่งหรือเปลา อยากใหฝายบริหารชี้แจงเพื่อผมจะไดนํามา

ประกอบในการพิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการนะครับ วาทานตั้งงบประมาณไดเฉลี่ยครบทั้ง       

6 ดานไหมครับ ผมจะขอยกตัวอยางในงบลงทุน รายจายจรงิของปงบประมาณ 2561 ตั้งไวหกสิบสาม

ลานบาท พอประมาณการของป 2562 ตั้งไวเจ็ดสิบสามลานบาท พอมาป 2563 ที่จะต้ังงบประมาณ

ตอไป ทําไมลดลงมาเหลือแคสามสิบหาลานบาทเอง ทําไมจึงลดลงมาเยอะ แลวจะเกิดปญหากระทบ

กับอะไรหรือเปลา งบลงทุนจึงไดลดลงมาเกือบครึ่งหนึ่งของป 2562 ขอใหฝายบริหารชี้แจงนะครับ   

ผมจะไมลงในรายละเอยีด แลวเมื่อผูบรหิารไดตอบผมก็จะไดอภปิรายตอไป ขอบคุณครับ 

นายกติติ  จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปราย

เชญิ นายสมหมาย พงษไพบูลย 

นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอใชสิทธิสมาชิกสภาฯ 

เพื่ออภิปรายบางประเด็นเก่ียวกับรางเทศบัญญัติ การอภิปรายของผมอาจจะไมเจาะลึกถึงทานใด    

ทานหนึ่ง เพียงแตดูเอกสารแลวบางส่ิงบางอยางอาจจะคลาดเคลื่อนผิดพลาดหรือเปลา ก็ตอง

ขอขอบคุณเจาหนาที่จัดสรรงบประมาณปนี้ รูสึกวาจะทําไดละเอียดมาก ตอนแรกที่มีเจาหนาที ่       

สงหนังสือไปกองสูงมากผมยังตกใจ ทําไมปนี้ เอกสารเยอะ มาดูแลวก็ไมแปลกใจเพราะวา                

มีรายละเอียดเยอะมาก ผมจะเขาเรื่องเลยครับทานประธานฯ กรณีที่ทางฝายบริหารไดตั้งงบอุดหนุน

เก่ียวกับสายไฟฟาลงดิน ผมขออนุญาตทานประธานฯ อานหนังสือที่ทางเทศบาลแจงไปยังการไฟฟา

สวนภูมิภาคในเลมสีเหลือง หนาที่ 27 หนังสือออกเม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอเขารวม

โครงการกอสรางระบบเคเบิลใตดิน เรยีน ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาค  

มีโครงการกอสรางเคเบิลใตดินในพื้นที่ที่มีความพรอม เพื่อสรางทัศนียภาพและความเปนระเบียบ

เรียบรอยของบานเมือง นั้น เทศบาลนครลําปางพิจารณาแลวเห็นวา โครงการกอสรางเคเบิลใตดิน    

เปนโครงการที่จะสรางทัศนียภาพ และความเปนระเบียบเรียบรอยใหจังหวัดลําปาง ดังนั้น เทศบาล  

นครลําปางจึงมีความประสงคจะขอเขารวมโครงการกอสรางเคเบิลใตดิน ชวงตั้งแตบริเวณสามแยก   

หนาคายสุรศักดิ์มนตรี ถึงบริเวณสี่แยกดอนปาน ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ในปงบประมาณ 2563 

โดยยอมรับเงื่อนไขในการเขารวมโครงการ ดังนี้ 1. เทศบาลนครลําปางเปนผูรับผิดชอบงบประมาณ  

ดานโยธา และการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูรับผิดชอบงบประมาณดานไฟฟา 2. เทศบาลนครลําปาง  

เปนผูประสานงานกับหนวยงานสื่อสารในการจัดเตรยีมงบประมาณ และแผนงานในการนําระบบส่ือสาร

ลงดิน ใหสอดคลองกับแผนงานกอสรางของการไฟฟาสวนภูมิภาค 3. เทศบาลนครลําปางยินยอมให

การไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูออกแบบประมาณการและกอสรางงาน ทั้งดานไฟฟา และดานโยธา           

4. เทศบาลนครลําปางเปนผูดําเนินการทําประชาพิจารณ ขอเนนขอนี้นะครับ 5. เทศบาลนครลําปาง        

จะดําเนนิการจัดทําบันทกึความเขาใจ (MOU) หรอืสัญญาทางการปกครอง (MOA) รวมกันกับการไฟฟา
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สวนภูมิภาค จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากผลเปนประการใดโปรดมีหนังสือแจงใหเทศบาล      

นครลําปางทราบดวย จักขอบคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตร ี  

นครลําปาง อันนี้เปนหนังสือจากเทศบาลนครลําปาง เด๋ียวผมจะขออนุญาตอานหนังสือของการไฟฟา

สวนภูมิภาค ที่เขามีโครงการอยูแลว ผมจะขออานรายละเอียดตรงน้ี เรื่อง แจงคาใชจายโครงการ

ปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิลใตดินบริเวณถนนพหลโยธิน ชวงตั้งแตสี่แยกดอนปานถึงถนน

ดวงรัตน อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เรียน นายกเทศมนตรีนครลําปาง อันนี้เขาแจงมา ตั้งแตสี่แยก  

ดอนปานถึงถนนดวงรัตน แตเม่ือสักครูของเราขอเขารวมตั้งแตสี่แยกดอนปานจนถึงสามแยกหนาคาย

สุรศักดิ์มนตรี อางถึงหนังสือเทศบาลนครลําปาง เลขที่ ลป 52004/716 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562   

สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบกอสรางเคเบิลใตดิน จํานวน 1 ชุด 2. ประมาณการคาใชจายดานโยธา จํานวน    

1 ชุด ตามหนังสือที่อางถึง เทศบาลนครลําปางขอเขารวมโครงการ ผมขอเนนตรงนี้ ขอเขารวม 

โครงการกอสรางระบบเคเบิลใตดินชวงต้ังแตสามแยกคายสุรศักดิ์มนตรีถึงสี่แยกดอนปาน อําเภอเมือง

จังหวัดลําปาง ระยะทางรวมประมาณ 5 กโิลเมตร โดยเทศบาลนครลําปางเปนผูรับผดิชอบงบประมาณ

งานดานระบบโยธา และยอมรับเงื่อนไขตาง ๆ ในการเขารวมโครงการ โดยในปงบประมาณ 2563 

เทศบาลนครลําปางขอเขารวมดําเนินโครงการปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิลใตดินบรเิวณถนน

พหลโยธิน (เฟส 1) ชวงตั้งแตส่ีแยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร นั้น    

การไฟฟาสวนภูมิภาค ขอแจงแบบกอสรางเคเบิลใตดินและประมาณการคาใชจาย ในสวนงานโยธา    

ที่ เทศบาลนครลําปางเปนผูรับผิดชอบ เฟส 1 ตั้ งแตสี่ แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน  วงเงิน 

53,884,590.10 บาท เพื่อดําเนินการอุดหนุนงบประมาณใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคตอไป (ราคา

ดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพพื้นที่และการจายไฟเมื่อถึงวันดําเนินการจริง) ทั้งน้ี ราคา

ประมาณการคาใชจายดังกลาวใชสําหรับประกอบการตั้งงบประมาณของเทศบาลนครลําปาง โดยมี

กําหนดยนืยันงบประมาณภายใน 120 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือ หากพนกําหนดดังกลาว การไฟฟา

สวนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเขารวมโครงการ จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ

ตอไป ขอแสดงความนับถือ นายกิตติเมศร กรพัฒนสวัสดิ์ รองผูอํานวยการฝายบรหิารโครงการพิเศษ 

รักษาการแทน ผูอํานวยการฝายบรหิารโครงการพเิศษ ทานประธานฯ ครับ หนังสือ 2 ฉบับนี้ ทางไฟฟา

เขามีโครงการของเขาอยูแลวที่จะทํา เขาเขียนประมาณการมาแลว หนึ่งรอยสามสิบสองลานกวาบาท      

ถาเราพูดแบบชาวบาน เขาทําของเขาอยูแลว โครงการของเขา แลวเราทําไมตองนําเงินต้ังหาสิบสาม

ลานกวาบาทไปรวมกับเขาดวย เรานําเงินสวนน้ีไปทําอยางอื่นดีไหม ถนนหนทางในเขตเทศบาลของเรา  

ก็หลายเสน หลายตรอก หลายซอย ที่จะตองดําเนินการแกไข โดยเฉพาะบอพักตาง ๆ ในชุมชนในเขต

เทศบาลของเรา ฝนตกครั้งหน่ึงนํ้าก็ทวมถนน โดยเฉพาะหาแยกประตูชัยทั้ง ๆ ที่มีโครงการนั้นลงไป   

ตั้งสิบกวาลานแลวก็ยังมีปญหาอยู เราใชงบประมาณสวนนี้ไปดําเนินการแกไขใหกับชาวบานที่มี    

ความเดือดรอนดีไหม แลวอีกอยางกรณีสายไฟลงดินในเฟสนี้ อันนี้เฟสเดียวที่เราจะตองไปสนับสนุน  

หาสิบสามลานกวาบาท แลวเฟส 2 เฟส 3 เฟส 4 เรายังไมรูวาเราตองนําเงินไปชวยเหลืออีกเทาไหร  

ผมขอโยงมาถึงถนนบุญวาทยของเรา ตอนแรกขอมาสามสิบเอ็ดลาน จากการประเมินคาใชจาย      



43 

 

 

ของเทศบาล ตอนหลังมาอาจจะผิดระเบียบ ผิดอะไรซักอยาง การไฟฟาบอกวาทําไมได เงินไมพอ    

ทางฝายบรหิารก็มาขอสภาฯ สมทบอกีแปดลานกวาบาท แตในระเบียบของการเอาเงินเพิ่มเติมโครงการเกา 

จะตองมีรายละเอยีดของเน้ืองานเพิ่มข้ึน แตตอนนัน้ ทางฝายบรหิารนําเฉพาะตัวเลขมาก็ไมถูกข้ันตอน

อยูแลว แตก็มีสมาชิกสภาฯ บางทานยกมือเพื่อใหผานตรงนั้นไปได สวนตรงนั้นจะผิดหรือถูกก็ยัง       

ไมทราบผล ถนนบุญวาทยตอนแรกผมคิดวา จะใชแคสามสิบเกาลานตามที่เราอนุมัติไป แต ณ วันน้ี    

เราตองมาเพิ่มเติมถนน การจราจรอีก ทางเทา ทางไฟฟาอีก เบ็ดเสร็จแลวไมต่ํากวาหาสิบลานนะครับ

ทานประธานฯ แลวที่ผมเคยอภิปรายสมัยที่แลว กรณีถนน ทางการไฟฟาจะตองคืนสภาพเดิมใหกับเรา 

กอนที่จะรับงาน แต ณ วันน้ีเราไปตั้งงบประมาณมาทําไมอีกหาสิบกวาลานบาท อันนี้ผมพูดถึงกรณ ี 

การบานปลายของงบประมาณอยางถนนเสนบุญวาทย เบ็ดเสร็จก็เกือบหาสิบกวาลานแลว เราจะไปทํา

ตรงนี้อกีหรอื ถนนดอนปานจนถงึถนนดวงรัตนหาสบิสามลานกวาบาท ยังไมคดิคาถนนที่เราตองไปทําใหม

จากการขุดเจาะ อาจจะเปนแสงสวางเพิ่มเตมิอกีก็ได ถาไดทําจรงินะครับ ผมอยากขอใหตั้งงบประมาณ

เผื่อตรงนี้ดวย กรณีที่เอาน้ําไปรดถนนกําจัดฝุนละออง เดี๋ยวจะมองภาพวาเทศบาลไปชวยทําอะไรอีก 

อันนัน้มองออกชัดเจนเหมือนวาเทศบาลไปชวยเหลอืผูรับเหมา ผมก็ไมอยากใหเปนขอครหาทีเ่ขาพูดกันทั่ว 

กรณอียางนี้ตองเปนหนาที่ของผูรับเหมา แตทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไดสอบถามกับฝายผูรับผิดชอบ เขาบอกวา

ไมมีการทับซอนผูรับเหมาหรอก เพียงแตวาเราตองชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชนเปนสิ่งที่

ถูกตอง แตถาเราจะทําตอไปก็ขออยาใหเกิดกรณแีบบนี้ ชาวบานเขาไมรูทุกเรื่องหรอกครับ ถาเขาไมรู

แลวเขาไปพูดอะไรเทศบาลก็จะเสียหาย ทุกวันนี้เหมือนมองภาพวาเทศบาลทําอะไรไมมีแผนงาน ไมมี

การวางแผน นึกจะทําอะไรก็ทํา นึกจะแกไขอะไรก็แกไข ไมนึกถึงผูประกอบการ ถาหากไดทําอีกก็ขอ   

ใหวางแผน ใหเรยีบรอยมากกวานี้ นกึถงึปากทองประชาชนเปนอันดับแรก โดยเฉพาะถนนเสนบุญวาทย 

ขนาดรานเล็ก ๆ ขายอาหารตามสั่งยังเดอืดรอน แลวถนนสี่แยกดอนปานถาเรามาทําแบบน้ีโดยไมมีการ

วางแผน ไมมีการวิจัยผลไดผลเสีย จะยิ่งเสียหายมากกวานี้ โดยเฉพาะงบประมาณหาสิบสามลานกวาบาท 

อาจจะกลายเปนมากกวานี้อีก สวนถาเราทําเฟส 1 แลวเฟส 2 เฟส 3 เฟส 4 ก็ตองทําอีก จะตองใช

งบประมาณเทาไหร ผมเปนหวงตรงนี้ เทศบาลเรามีรายไดมากก็จริง แตวาขอใหใชงบประมาณอยาง

ประหยัดและถูกวธิ ีเปนประโยชนตอชาวบานใหมากที่สุด สวนจะถูกระเบียบหรอืเปลา ผมก็ยังไมทราบได 

จากการที่ทางฝายเจาหนาที่สงเอกสารมาให มหีนังสือหารอืจากเทศบาลไปถึงจังหวัด ทางจังหวัดก็ตอบ

กลับมา ผมจะพูดไมเยอะนะครับ ขอใหเพื่อนสมาชิกเปดหนังสือเลมสีเหลือง หนาที่ 75 หัวเรื่อง ลับ   

เพื่อเปนคา ใชจายในระบบงานโยธา การดําเ นินการดั งกลาวจึงเปนไปตามมาตรา 51 (7 )                

แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 สวนกรณีการยกกรรมสิทธิ์ระบบงานโยธาใหการไฟฟา      

สวนภูมิภาคนั้น เนื่องจากการกอสรางงานโยธาดังกลาว โดยหลักการจะตองรองรับการใชงานของ

หนวยงานอื่นหรือเอกชน หากการใชประโยชนดังกลาวมีการจัดเก็บคาใชจายในการใชงานระบบ         

ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคและเทศบาลนครลําปางรวมดําเนินการ ซึ่งในลักษณะเชนนี้เทศบาลนครลําปาง

ไมควรยกทรัพยสินใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ผมขอย้ําตรงนี้นะครับ ไมควรยกทรัพยสินใหกับ      

การไฟฟาสวนภูมภิาค ควรดําเนินการในลักษณะเปน “สัญญาทางปกครอง” เพื่อแบงปนผลประโยชนรวมกัน
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ระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาคและเทศบาลนครลําปาง อันนี้ชัดเจนนะครับทานประธานฯ เพราะวา

เทศบาลทํา (MOU) กับการไฟฟา ตองมอบทรัพยสินสวนน้ีใหกับการไฟฟา แลวกรณีเชนน้ีไมรูวา      

การยกทรัพยสินใหกับการไฟฟาจะตองผานสภาฯ หรือเปลา เพราะวาทางฝายบริหารไปทํา (MOU) กับ       

การไฟฟาวาจะยกให เรื่องนี้จะผดิจะถูกยังไง เราก็ยังไมเขาใจ แตความเขาใจของผมกรณนีี้ ยกทรัพยสิน  

ของเทศบาลเราใหกับหนวยงานอื่น จะตองผานสภาฯ ผมเลยเปนหวงโครงการใหมถาเกิดไดทําจริง   

เราจะไดนําขอนี้ไปพจิารณาดวยวา จะถูกหรอืจะผดิ อันนี้เรื่องสายไฟลงดนิ อาจจะมีเพื่อนสมาชิกสภาฯ 

อภิปรายเพิ่มเติม ผมมีอีกสองเรื่องที่เปนหวงทางเจาหนาที่หรอืวาผูบริหารจัดการงบประมาณเกี่ยวกับ

การศึกษาดูงานของชุมชน อสม. กลุมสตรี อยางป 2562 ที่ทางฝายเจาหนาที่สงไปให ผมมา

เปรียบเทียบกับป 2563 เกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและผูเกี่ยวของ เม่ือป 2562 ตั้งไว 

500,000 บาท ถาเพื่อนสมาชิกสภาฯ มีของป 2562 ก็สามารถเอาข้ึนมาดูไดนะครับ ผมจะบอกใหวา 

อยูหนาไหน เพราะวาบางโครงการอาจจะสลับกัน โครงการของป 2562 ตั้งไว 500,000 บาท แตปนี้      

เพิ่มมาเปน 800,000 บาท รายละเอียดเหมือนเดิมครับ เพื่อจายเปนคาดําเนินงานฝกอบรม             

คาวิทยากร คาเดินทางเหมือนเดิมเลยครับ แตตัวเลขเพิ่มขึ้นมาอีก 300,000 บาท ผมก็อยากให

เจาหนาที่มาอธิบายวาทําไมถึงเพิ่มข้ึนมา ตรงนี้ผมก็เปนหวงเพราะวาเพิ่มข้ึนมามาก แลวรายละเอียด   

ก็เหมือนเดิม เปนหวงเจาหนาที่ของเราเพราะวาทางเทศบาล สตง. เขาตรวจบอยที่สุด ถาไมมีเหตุก็คง

ไมเขามาตรวจ เรื่องนี้ผมก็เปนหวงอยู โครงการสงเสริมกิจกรรมลานคนบาเกา อันนี้ 100,000 บาท    

เทาเดิม แตทั้งนี้ทั้งนั้นกิจกรรมนี้ผมดูแลวกิจกรรมคอนขางนอยไปไหม หรืออาจเปนเพราะเรา           

ไมไดมารับทราบกิจกรรมตรงนี้ เพราะสวนมากสมาชิกสภาฯ จะไมคอยไดเขามารวม ถาเปนไปได

อยากจะใหมีหนังสือเชิญ เราจะไดมาตดิตามโครงการ ไมตองมาถามอะไรแบบน้ี แลวอีกโครงการหนึ่ง

ผมเปนหวงมาก ๆ เลย โครงการสงเสรมิและพัฒนากลุมสตรี อันนีผ้มดูผิดหรอืเปลาฝายบรหิาร ผมขอ

เนนย้ําเลยนะครับ ผมดูผิดหรือเปลา แตผมก็เอาของป 2562 มาดู จากป 2562 ตั้งไว 100,000 บาท 

แตป 2563 ตัง้ไว 800,000 บาท รายละเอยีดเหมือนเดิม ถาจัดกิจกรรมตรงนี้ไปผมวา สตง. ตรวจสอบ

แนเลย จาก 100,000 บาท เปน 800,000 บาท แตโครงการเหมือนเดิมหรือวาจากการที่เราไปศึกษา   

ดูงานกัน 2 - 3 วัน แตน่ีเปน 10 กวาวัน 15 วัน ผมดูในรายละเอียดแลวก็ไมมีเพิ่มเติมอะไร หรือวา

อาจจะไมครบถวน ผมเปนหวงมาก ๆ จาก 100,000 บาท เพิ่มเปน 800,000 บาท แตทั้งนี้ทั้งนัน้ก็ตอง

ขอขอบคุณทางฝายบริหารที่เห็นความสําคัญเกี่ยวกับชุมชน กลุมสตรี กลุม อสม. ที่ไดต้ังงบประมาณ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและตัวบุคคล กรณีของชุมชนเมื่อป 2562 ตั้งไว 1,000,000 บาท อันนี้

เพิ่มมาไมเยอะ เพิ่มมาเปน 1,200,000 บาท แตรายละเอยีดเหมือนเดมิ แตทัง้น้ีทัง้น้ันก็ไมนาหวง เพิ่มมา

แค 200,000 บาท ไมเหมือนกลุมสตรีเพิ่มขึ้นมากเกินไป กลัวจะโดนตรวจสอบและอาจชี้แจง           

ไมครบถวน ทางชุมชนผมวาก็สมควรที่จะตั้งงบประมาณศึกษาดูงาน เพื่อจะมาพัฒนาในเขตเทศบาล

ของเรา เพราะวาปญหาชุมชน ณ วันนี้ไมเหมือนกับ อบต. เทศบาลตําบล ที่จะตองมีกํานันผูใหญบาน    

มีคาตอบแทน แตประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง เทศบาลเมืองไมมีคาตอบแทน เราก็ตองใช

วิธีนี้ เพราะวาแตละทานมีความเสียสละ มีจิตอาสา ที่จะมารวมพัฒนาในองคกรของทาน การตั้ง
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งบประมาณตรงนี้ผมเห็นดวยนะครับ ดูแลวคอนขางจะนอยไปดวยซ้ํา เพราะวากรณีไปศึกษาดูงาน   

จริง ๆ แลวจะไดงานไมมากเทาไหร เพราะวาเปนการเดินทางคอนขางไกล อยางนอยก็ 2 - 3 วัน      

ไปดูงานจริง ๆ ก็ 1 วัน เพราะฉะนั้นสมควรที่จะเพิ่มใหไดศึกษาดูงานจริง ๆ จะไดกลับมาพัฒนาในเขต

เทศบาลของเรา แลวกรณอียางเชน ถนนหนทางประธานชุมชนก็ทําหนาที่ไดดี เสนอมาทางฝายบรหิาร

วาสมควรจะเพิ่มเติมแผน สมควรจะทําตรงไหน อันนี้ที่ทางทานประธานชุมชนไปศึกษาดูงาน ไดไป    

เก็บเกี่ยวประสบการณจากที่อื่นบวกกับศักยภาพของตัวเอง โดยเฉพาะสมาชิกสภาฯ ที่จะไปลงพื้นที่   

แตละหมูบาน ผมวาไมไดละเอียดเหมือนทานประธานชุมชน ทานมีจิตศรัทธาจิตสํานึกที่จะรักบาน    

ของตัวเอง ผมดูแลวโครงการแตละโครงการที่บรรจุเขามาในแผนนี้คอนขางละเอยีด แมแตถนนบางเสน

มผีูอยูอาศัยไมกี่หลังคาเรอืน เราก็เขามาบรรจุทําแผนเพื่อจะสราง มีในป 2563 หลายโครงการอยู ทัง้นี้

ทั้งนั้นก็ขอใหทานทบทวนถึงโครงการที่ไปศึกษาดูงานของกลุมสตรีหนอย จาก 100,000 บาท         

เปน 800,000 บาท แทนที่จะไดไปดูงานไดรับประสบการณ กลับมาจะตองมานั่งชี้แจงใหกับหนวยงานที่

เขาตรวจสอบโครงการ ขออภิปรายเทานี้กอน ผมอาจจะมหีลังจากที่ขอมตอิกีสักหนึ่งรอบ ขอบคุณมากครับ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนชิย 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนชิย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติน้ีก็เปนญัตติในเรื่อง

ของงบประมาณรายจาย ประจําป 2563 ขอพูดถึงวิสัยทัศนของฝายบริหาร ตั้งแตทานรับตําแหนงมา    

6 - 7 ปมานี้ เรายังไมเคยเห็นทานนายกหรือฝายบริหารคนใดลุกข้ึนมาพูดถึงวิสัยทัศน ทิศทางในการ

พัฒนาบรหิารเทศบาลนครลําปาง วาเราจะพัฒนาไปในทศิทางใด ดานใด ปไหนจะเนนในเรื่องใด สวนใด 

แลวบานเมืองเราจะไปทางไหนในอีก 5 ป 10 ปขางหนา เทศบาลนครลําปางของเราจะเปนอยางไร     

ไมเคยไดยินวิสัยทัศนจากฝายบริหารในแงมุมน้ีเลยนะคะ ในการนําเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายของทานผูบริหารนายกกิตติภูมิ นามวงค มีเพียงสามบรรทัดวาทานนายกเทศมนตรีขอเสนอ 

รางดังกลาวเทานั้นเอง ไมมีการพูดถึงแนวทางในการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ในการนําพาองคกร

ประชาชนใหอยูดีกินดีไดอยางไร เราไมเคยเห็นเลยนะคะ แลวทุกวันนี้เทศบาลนครลําปางเราก็ใช

วิสัยทัศนเดิมมาตลอด น่ันก็คือ นครนาอยู ผูคนเปนสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ําคา ซึ่งเปน

วิสัยทัศนเดิมของทานนายกเทศมนตรี แตที่ผานมาการบริหารบานเมืองของผูบริหารชุดนี้ไมไดนําพา

เทศบาลนครลําปางและประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไปสูวิสัยทัศนดังกลาวเลย ดิฉันเปน       

คนลําปาง เกิดที่นี่ โตที่นี่ และก็ทํามาหากินที่นี่ ทุกวันนี้ขับรถไปรอบ ๆ เมือง รูสึกเศราใจและอนาถกับ

บานเมือง ถนนหนทาง รูสึกผิดหวัง เปนไปไดขนาดนี้เลยเหรอ ไมรูวาทานไดขับรถไปดูบางหรือเปลา   

วาตอนนี้สลดหดหูแคไหน บานเมืองทรุดโทรมทุกเขตเลย ไมเวนแมกระทั่งเสนเศรษฐกิจใจกลางเมือง   

ของเรา อับอายขายขี้หนามาก โครงการจบไปแลวไมทราบวาสงมอบงานกันหรือยัง ถนนบุญวาทย

สายไฟก็ยังอยูเหมือนเดิม ระโยงระยางยิ่งกวาเดิม สกปรกเละเทะยิ่งกวาเดิม เสาไฟก็ยังอยู ทานยัง     

มหีนามายื่นอกีโครงการหนึ่ง อกีหาสบิกวาลานบาท ไมทราบวาคดิไดอยางไร ทานทําใหพี่นองประชาชน
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ในเขตเทศบาลนครลําปางเดือดรอนขนาดนี้ ทานลองไปขับรถริมแมน้ําวังดูนะคะ แถวบานดงไชยขับได

ไหมคะ ถนนเสนนั้นตองคอย ๆ ไป เปนหลุมเปนบอปะแลวปะอีก สวนสาธารณะก็สกปรกไมไดรับ    

การดูแลเอาใจใส  ท านลงไป ดูบาง ไหมว า เมืองลํ าปางเราเปนอยาง ไร 6  - 7 ปที่ ผ านมา                  

ทานเปลี่ยนลําปางจากหนามือเปนหลังมือจริง ๆ ขับรถออกไปตรงไหนก็มีความรูสึกแบบนี้ตลอด       

วาเมืองลําปางถอยหลังไดขนาดนี้เลยเหรอ โดยเฉพาะโครงการสายไฟลงดินเสนถนนพหลโยธิน         

ใชงบประมาณถงึ 53,884,600 บาท อันนี้แคเฉพาะที่เปนสวนเทศบาลเราอุดหนุน ยังไมรวมในสวนของ

การไฟฟาที่เขาจะตองใชจายอีกเจ็ดสิบแปดลานกวาบาท รวมแลวใชเงนิทั้งส้ินตามเอกสาร จากสี่แยก

ดอนปานถึงถนนดวงรัตน หนึ่งรอยสามสิบสองลานกวาบาท เปนเงินงบประมาณจํานวนมาก            

ซึ่งไมจําเปนที่จะตองใชจาย เนื่องจากวาปจจุบันนี้สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ถนนหนทาง ฟุตบาท         

แสงสวาง ความปลอดภัย สุขอนามัยของพี่นองประชาชนยังไมไดรับการดูแลอยางเต็มที่ การที่จะนํา

สายไฟลงดินอีกโครงการหนึ่ง แลวใชเงินเทศบาลอีกหาสิบกวาลานบาท เงินงบประมาณทั้งหมด       

อีกหนึ่งรอยสามสิบกวาลานบาท มีความจําเปนคุมคาตรงไหนคะ ที่เราจะเสียเงินกอนน้ีกับการนําสายไฟ

ลงดินอีกเสนหนึ่ง ทําลายเศรษฐกิจของพี่นองประชาชนแถวนั้นอีกหรือคะ แลวยังไมพออันนี้แคเฟส 1     

จะมเีฟส 2 เฟส 3 มาอกี จนไปถึงหนาคายสุรศักดิ์มนตรี ทัง้หมดนี้อาจจะใชเงนิเกือบถึงหารอยลานบาท 

เฉพาะนําสายไฟลงดิน ยังไมรวมที่ทานจะตองตั้งงบประมาณเพื่อทําผิวถนนใหม ทําฟุตบาท แลวก็    

เสาไฟสองสวางของถนนทั้งเสนอีก ไมรูจะตองใชเงินอีกเทาไหร ซึ่งเปนการใชงบประมาณที่สิ้นเปลือง

ซ้ําซอน เพราะทานก็เพิ่งทําถนนพหลโยธินไปหนึ่งชวง แลวฟุตบาท เสาไฟชวงแยกประตูชัยจนถึง     

คายตรงน้ันก็เพิ่งทํามาไมนาน มีความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอยดีอยูแลว ถาทานไปขุดตรงนั้นอีก   

ทานก็ตองตั้งงบประมาณมาซอมแซมแกไขในสวนนั้นอีก ซึ่งเห็นไดชัดวาเปนการใชงบประมาณ          

ที่สิ้นเปลือง ซ้ําซอน และไมมีการวางแผนงานที่ดี อยากจะทราบเหตุผลของฝายบริหาร เพราะอะไร   

ทานถึงเลอืกถนนเสนนี้ทําโครงการสายไฟลงดนิเปนเสนที่สอง มีความเหมาะสมอยางไร ขอฝายบรหิาร

ชวยจดไวดวย แลวก็ชวยตอบคําถามดวยนะคะ ในเอกสาร (MOU) ระหวางเทศบาลกับการไฟฟา        

มีขอหนึ่งที่บอกวา เปนการสงเสริมกิจการทองเที่ยวอันเปนการจัดทําบริการสาธารณะตามภารกิจ

อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด ถนนพหลโยธินเปนแหลงทองเที่ยวตรงไหนคะ มีนักทองเที่ยว   

หรอืคะตรงน้ัน เปนโรงเรยีน เปนโรงพยาบาล แลวบางสวนก็ไมมอีาคาร บานเรอืน รานคา เปนที่วางเปลา 

เรามีประสบการณมาแลวจากถนนบุญวาทย วาฝายบริหารไมมีความสามารถในการบริหารโครงการ   

ที่ดีพอ รวมถึงการไฟฟาดวย ตองบอกเลยนะคะวาไมมีความรับผิดชอบในการบริหารโครงการนี้        

ใหมีผลกระทบกับประชาชนนอยที่สุด เพราะโครงการเดียวแคระยะทาง 1,460 เมตร ทําประชาชน

เดือดรอนไปทั้งเมือง แลวยังไมมีใครออกมารับผดิชอบในการแกปญหาหรือเยียวยาใหพี่นองประชาชน 

วาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพอคา แมคา รานคาที่ถนนบุญวาทย เราจะเยียวยาเขาอยางไร ในเรื่องภาษ ี

เรื่องอะไรตาง ๆ ก็ยังไมมีการพูดถึง ชาวบานมาประทวง 2 รอบ 3 รอบ ก็มีเพียงทานปลัดออกมา

รับหนาเทานั้น แตก็ยังไมมีมาตรการใด ๆ ที่เปนรูปธรรมออกมาเยียวยาพี่นองประชาชน ตอนนี้พี่นอง

ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางหวาดผวากับโครงการตาง ๆ ของเทศบาลมาก สมัยกอนเวลาที่
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เทศบาลจะไปทําถนนหรือไปทําฟุตบาทหนาบานใคร บานนั้นจะดีใจที่ไดฟุตบาทใหมไดถนนใหม เดี๋ยวนี้

ไมใชแลวนะคะ กลับกันกลายเปนกลัวไปหมด กลัวจะเละเทะเหมือนถนนบุญวาทย กลัวจะทํางานทิ้งไว 

ของไมไดขาย เขาเดอืดรอน เงนิกูดอกเบีย้ก็ตองจาย คาเชาก็ตองจาย ลูกนองก็ตองจาย มาขุดหนาบาน

เขาแบบน้ี แลวเขาจะคาขายอยางไร ผลกระทบสูงมากนะคะ ถาฝายบริหารอยากทราบวาสูงอยางไร 

ลองไปขุดหนาบานทานกอนเอาสักโครงการหนึ่ง ทานก็จะไดรูวาถาขายของไมไดแลวจะเปนอยางไร   

ในโครงการของถนนบุญวาทย เอกสารของการไฟฟาระบุวิธีการกอสรางเปนแบบวิธีการดึงทอ       

ตามเอกสารที่เสนอราคามา แตพอเอาเขาจริง ๆ ขุดกันเละเทะทัง้สาย ตั้งแตหาแยกจนถึงวัดบุญวาทย 

แถมในซอกในซอยทุกเสนโดนขุดหมด เปนแบบ opencut ตรงน้ีคาแรงคาทํางานตางกัน แลวงบประมาณ

สวนตางที่เหลือคืนรัฐหรือไม คืนเทศบาลหรือไม ตรงนี้เทศบาลจะตองชี้แจงใหกระจางดวย ทําไม      

ในเอกสารโครงการเปนการทํางานแบบวิธีการดึงทอ ซึ่งมีผลกระทบกับพี่นองประชาชนนอยกวา แตพอ

ทํางานจริง ๆ ทําไมถึงขุดเละเทะขนาดนี้ ซึ่งไมตรงกับเอกสารการเสนอราคาของบประมาณมาเลย     

อีกประเด็นหนึ่งถนนบุญวาทยในสวนของงานโยธาเทศบาลใชเงินไป 34,668,722 บาท ระยะทาง     

1,460 เมตร ตกเปนเงินราคาเมตรละ 23,745 บาท ถัดกันปเดียว ทานยื่นโครงการมาเปนถนน

พหลโยธิน ใชงบประมาณในดานการโยธาของเทศบาลเปนเงิน 53,884,590 บาท ระยะทาง 1,200 เมตร 

นอยกวาถนนบุญวาทย แตหารออกมาแลวระยะทางตอเมตร 44,903 บาท แพงขึ้นเมตรละ 21,158 บาท 

แพงขึ้น 89 เปอรเซ็นต แคปเดียวมันแพงอะไรคะ ทําไมถงึแพงขึ้นมาตัง้ 89 เปอรเซ็นต ไมทราบวาแพง

อะไรคะ แลวในเอกสารการสรุปคาใชจายโครงการนี้จะมีตัวเลขหนึ่งที่บอกวา เปนเงินสํารองเผื่อปรับ

ราคา 10 เปอรเซ็นต สวนของเทศบาลเงินสวนน้ีเพิ่มขึ้นมาอีก 4,578,130 บาท ของการไฟฟาเพิ่มข้ึนมา

อีก 6,650,950 บาท เฉพาะเผื่อปรับราคา 10 เปอรเซ็นต เพิ่มข้ึนมาอีก 10 กวาลานบาท ปรับราคา

อะไรคะ เพราะวาในตารางรายละเอียดการคํานวณราคาคากอสราง มีรายละเอียดคาวัสดุอุปกรณ

แรงงาน ขอโทษนะคะ เอกสารของการไฟฟา มีคาควบคุมงาน 30 เปอรเซ็นต ของคาแรง คาขนสงอีก             

5 เปอรเซ็นต คาเบ็ดเตล็ดอีก 5 เปอรเซ็นต คาดําเนินการทั้งหมดอีก 5 เปอรเซ็นต บวกยิบบวกยอย    

ไมรูบวกอะไรเยอะแยะไปหมด แตบางรายการ บางรายละเอียด บางตาราง คาขนสงคดิ 1.5 เปอรเซ็นต 

คาดําเนนิการคดิ 2 เปอรเซ็นต ก็เลยไมทราบวาตกลงใชเกณฑอะไรกันแน ในการคํานวณมีหลายอัตรามาก 

แลวก็มีหลายรายการทําใหงบประมาณแพงเกินจริง สิ้นเปลืองโดยใชเหตุ แลวก็ไมสมควรที่จะทําดวย    

ซึ่งในโครงการสายไฟลงดินเสนนี้ ไมเห็นดวย 100 เปอรเซ็นตนะคะ เพราะวาที่ผานมาพิสูจนการบริหาร

ของทานแลววา ทานไมสามารถบริหารโครงการใหญ ๆ ขนาดน้ีได แลวถนนเสนนี้ชวงเย็นโรงเรียน  

เยอะมาก ตรงแยกเวียงทองรถติดยาวมาก ๆ ไมอยากจะจินตนาการเลยวา ขุดไปแลวตรงนั้นจะเกิด

อะไรข้ึน จะสนุกสนานขนาดไหนถาขุดไปแลว กอนที่จะจบนะคะ จะขอใหทางฝายบริหารชวยตอบ

คําถามกอน เพราะวาถาทานไมตอบทานก็จะไมตอบเลย ทานก็จะปดประชุมไปเลยเหมือนทุกทีที่ทาน  

ไมเคยตอบเรา ขอตอบคําถามกอนวามีเหตุผลอะไรทําไมถึงเลือกถนนเสนนี้นี่คอืขอแรก ขอที่สองขอให

ทางฝายบริหารสรุปโครงการถนนบุญวาทยใหพวกเราสมาชิกสภาฯ ไดฟงหนอยไดไหมคะวา จริง ๆ 

แลวเสร็จหรือยัง รับมอบงานกันหรอืยัง แลวคางอะไรอกีบาง แลวจะเสร็จจริง ๆ เสร็จสมบูรณเมื่อไหร 
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แลวอีกสองโครงการที่ของบประมาณไปแลวไดดําเนินการไปถึงไหนแลว เราจะไดพอเห็นศักยภาพของ

ฝายบรหิารวาทําไดหรอืเปลา เผื่อจะฟงแลวมีเหตุผลอาจจะสนับสนุนโครงการนี้ก็ไดนะคะ ในเบื้องตน   

ก็ขอเพยีงเทานี้กอน แลวก็ขอใหฝายบรหิารตอบคําถามดวย ขอบคุณคะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตั้งแตเริ่มอภิปรายในญัตตินี้ 

ตั้งแตเชามีสมาชิกหลายทานไดแสดงความเปนหวง และก็มีคําถามพอสมควรที่อยากจะใหทาง        

ฝายบริหารไดตอบคําถาม ไดชี้แจง สมาชิกก็จะไดอภิปรายตอไป ฝายบริหารจะช้ีแจงอะไรเพิ่มเติม   

กอนไหม เชิญนายกไดชี้แจงคําถามเบื้องตนกอน สมาชิกจะไดอภิปรายตอ เพราะวาตั้งแตชวงเชา        

ก็มหีลายคําถามที่สมาชกิฝากไว ก็อยากจะฟงกอน แลวจะไดอภิปรายตอไป เชญิฝายบรหิารครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่จริงต้ังใจวาจะรวบยอดตอบทีเดียวเลย

เพราะวาเหตุผลที่ตองตอบทีเดียว เพราะวาหลังจากการประชุมสภาฯ ในวันนี้แลว ในขั้นรับหลักการ    

ผูยื่นญัตติทั้งหลาย รวมไปถึงคณะกรรมการแปรญัตติก็ไดเชิญเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมาใหคําช้ีแจง      

ในแตละประเด็น ๆ อยูแลว และก็ประเด็นทัง้หมดนี้ที่ผมพรอมทัง้ทมีงานไดรวบรวมเอาไว ก็จะไดสงมอบ

ตอใหกับคณะกรรมการแปรญัตต ิเพื่อจะไดสอบถามเจาหนาที่โดยตรงอยูแลว แตก็ไมเปนไร เพื่อใหเกิด

ความเขาใจในแตละประเด็นก็คงจะใชเวลาในการตอบส้ัน ๆ งาย ๆ ในหลักการ เพราะในขั้นตอน       

รับหลักการก็จะตองตอบเปนหลักการ แลวหลังจากนี้ก็จะขออนุญาตผานไปยังประธานสภาฯ 

เพื่อที่จะใหเจาหนาที่  และบุคคลภายนอก ก็คือ การไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งวันนี้ไดสงเจาหนาที ่         

จากสวนกลางและสวนจังหวัดลําปางมาตอบขอซักถาม ตามที่สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติไดตั้งขอสังเกต

เอาไวใน 2 - 3 ประเด็น แลวก็เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องพวกนี้ก็จะไดตอบ ในแตละประเด็น

ที่รับผดิชอบใหครบถวนเทาที่จะตอบได ในหลักการจรงิ ๆ แลว ในประเด็นแรกที่ผมจะใหความกระจาง 

ก็คือ เรื่องความสอดคลองของการจัดทํางบประมาณ เราในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น           

ในเทศบาลนครลําปางแลว สิ่งที่เราจะตองปฏิบัติไมมีสิทธิที่จะไปปฏิเสธไดทั้งนั้น อันที่ 1 ก็คือ เรื่องของ

ภารกิจหนาที่ของทองถิ่นวามีกฎหมายรองรับหรือไม ภายใตภารกิจแตละหนาที่จะตองสอดคลอง     

กับจังหวัด จังหวัดก็มนีโยบายของจังหวัด แลวนโยบายแหงรัฐก็คือนโยบายชาติ เพราะฉะนั้นสามสวนนี้

จะตองเปนสวนหนึ่งของการจัดทํางบประมาณในแตละป ไมใชปน้ีปเดียว ทุก ๆ ปก็ตองยึดอยางนี้     

โดยหลักการ และก็ทองถิ่นทุกประเภททั่วประเทศไทยก็ใชหลักการเดียวกัน ไมมีอะไรวิเศษไปกวานี้      

อยูแลว เรื่องถัดมาแนวทางการจัดทํางบประมาณของเทศบาลนครลําปางปน้ีใชหลักการอะไร         

จริง ๆ แลวตองทําความเขาใจตรงนี้นิดหนึ่งวา ในการจัดทํางบประมาณในแตละปจะไปเกี่ยวพัน           

อยูสามสวน สวนที่หนึ่ง ก็คือ นโยบายของตัวผูบริหารเทศบาล ซึ่งไปสัญญาประชาคมกับพี่นองประชาชน

เอาไว ไดแถลงตอสภาฯ แหงนี้เอาไว รวมไปถึงยึดหลักของนโยบายจังหวัดและนโยบายแหงชาต ิ         

ในแตละป เพราะฉะนัน้นโยบายตรงนี้ถาไมมีสวนที่สองก็ทําไมได ก็คือ เจาหนาที่งบประมาณ กวาจะมา

เปนงบประมาณใหทานไดพิจารณาในวันน้ี จะตองผานขั้นตอนตั้งแตคณะกรรมการสนับสนุนแผน    

เมื่อไดคณะกรรมการสนับสนุนแผนแลว ก็รางแผนขึ้นมาเพื่อที่จะใหคณะกรรมการแผนพิจารณา      
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แลวก็ไปทําประชาคม เพราะฉะนัน้ทุกโครงการที่เขาสูงบประมาณตองผานการทําประชาคมงบประมาณ

มาเรียบรอยแลว ถึงจะเสนอมาใหนายกวางบประมาณในปนี้มียอดเงินเทานี้เทานั้น อันไหนสําคัญ

เรียงลําดับความสําคัญขึ้นมา เพื่อที่จะจัดทํางบประมาณและหาขอสรุปในยอดเงินตามขอระเบียบ

กฎหมาย และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยทุกประเด็นเลย ถึงจะมาเปนตัวเลขใหทาน          

ไดพิจารณาในวันนี้ ผานข้ันตอนเหลานี้แลวข้ันตอนอีกสวนหนึ่งที่เรา จะปฏิเสธไมได ก็คือ ฝายปฏิบัติ         

มีสมาชิกบางทานที่ไดใหความสนใจวา รายละเอียดของแตละโครงการทําไมโครงการนั้นถึงมี

รายละเอียดขนาดนี้ โครงการน้ีมีรายละเอียดขนาดนั้น ถาเจาหนาที่งบประมาณดูแลววา ไมสามารถ   

ที่จะเขาบรรจุในงบประมานได เขาไมเสนอมาใหผมหรอก แลวผมก็ไมมีอํานาจเหนือกฎหมายใด ๆ       

ที่จะนํามาสูการพิจารณาของทานได เพราะฉะนั้นเจาหนาที่จึงตองมีการสํารวจประมาณการ ไมใช

หลับตานั่งเทียนเขียนวาถนนเสนนี้จะตองใชงบเทานั้นเทานี้ จะตองมีที่มาที่ไป เพราะการจัดทํา

งบประมาณแตละครั้ง โดยเฉพาะระเบียบใหมไมสามารถที่จะไปเพิ่มเติมโดยพลการได เพราะฉะนั้น

ตัวเลขตองชัดเจนในงบประมาณ และก็แผนพัฒนาเทศบาลตองมีตัวเลขที่มีความสัมพันธกัน 

เพราะฉะนั้นเราทํางบประมาณจะตองมีที่มาที่ไป มีเหตุมีผล และที่สําคัญมีขอระเบียบกฎหมายรองรับ

เราถึงจะทําได เพราะฉะนั้นตองมีสามฝาย ถาไมมีขอกฎหมายไมใชหนาที่ของเทศบาลทําไมได 

เจาหนาที่งบประมาณก็ตองทําตามขอระเบียบกฎหมายเทานัน้ อันที่สาม ฝายปฏิบัตกิ็ตองมีอํานาจหนาที่

ภายใตภารกจิหนาที่ของตัวเองที่จะตองไปคนหาขอมูลทั้งหลาย เพื่อจะมาสงใหกับคณะกรรมการจัดทํา

งบประมาณ เพื่อที่จะเสนอใหฝายบรหิารนําเสนอเปนญัตตเิขาสูการพจิารณาของสภาฯ ก็คือ กระบวนการ

เปนแบบนี้อยูแลว ไมมีอะไรนอกเหนือไปจากตรงนี้โดยพิเศษใด ๆ ทั้งสิ้น เรื่องถัดมาความสมดุล

ความสัมพันธของกิจการภารกิจตาง ๆ เพราะฉะน้ันการชั่งน้ําหนักในปหนึ่งอะไรสําคัญ จริง ๆ แลว

หลาย ๆ เรื่องในที่นี้เปนเรื่องที่หลายทานไดใหความสนใจ อยางเชน โครงการทางดานยาเสพติด ทําไม 

ตั้งงบประมาณไวนอย ทั้ง ๆ ที่ยาเสพติดในชุมชน ในหมูบาน ในครอบครัวระบาดกันไปหมด เพราะฉะนั้น     

จะยังไมไดลงลกึรายละเอยีดวาแทที่จรงิงบประมาณที่ตัง้ในแตละหมวดหมูมีความสัมพันธกัน สามารถที่

จะใชงบประมาณในหมวดเดียวกันได ซึ่งจะแยกอยู ในหนวยแตละกองแตละสํานัก อยางเชน 

งบประมาณดานยาเสพติดก็สามารถใชรวมกับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพได ไมใชตั้งอยู              

ที่กองสวัสดกิารสังคมอยางเดียว อยูกับสํานักการศึกษาก็มี อยูในโรงเรยีนของเทศบาลก็มี เพราะฉะนั้น              

มอียูในงบประมาณในแตละหมวดหมู แตกตางกันตรงที่วาแบงภารกจิกันทํา แตวัตถุประสงคคือการตอตาน

ยาเสพติด ผมยกตัวอยางใหฟงหลายโครงการก็ขอขอบคุณที่สมาชิกสภาฯ หลายทานไดใหความสนใจ 

อยางเชนเรื่องของการประหยัดการใชงบประมาณในเรื่องของน้ํามันเช้ือเพลิงทัง้หลาย เรื่องนี้ขออนุญาต

รับไปเปนแนวทางในการที่จะนําไปปฏิบัติและก็จะมอบตอใหกับทางฝายประจํา ซึ่งจะตองรับไปในหลาย ๆ  

เรื่อง เชน การเก็บขยะมูลฝอย เรื่องของการฝงกลบ การใชเงินของคาลวงเวลา เครื่องเสียง เครื่องดนตรี

ทั้งหลาย คาซอมแซมรถดูดโคลนเลนทําไมถึงชา ทําไมไมซอมบานเรา ทําไมตองยกใสรถไปซอม       

ถงึกรุงเทพฯ รถบดอัดทําไมถึงพังงายอะไรเหลานี้ ซึ่งเปนเพยีงแนวทางแคเรื่องปฏบิัตเิทาน้ัน ในเรื่องของ

ผูปฏบิัตงิาน เรื่องของเด็กและเยาวชน เรื่องของการกีฬา เรื่องของหองน้ําหองสวมทั้งหลาย ซึ่งเปนเรื่อง
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ปกติที่เจาหนาที่ประจําจะตองรับผิดชอบอยูแลว สําหรับโครงการกอสรางทั้งหลาย จริง ๆ แลวปน้ี

โครงการที่นําเสนอใหสภาฯ ไดพิจารณา ผมแบงออกเปนสามสวน สวนที่หนึ่งตอนนี้หลังจากที่ผมเอง

และทางเจาหนาที่ลงไปสํารวจถนนหนทาง ตามตรอก ตามซอย ตามมุมตาง ๆ ที่ยังตกคางทั้งหลาย 

จริง ๆ มีโครงการคอนขางจะเยอะ ในปน้ีจะใชงบประมาณคอนขางจะเยอะดวย แตทั้งน้ีเจาหนาที ่       

ก็ไดมาเรียบเรียงความสําคัญของโครงการตาง ๆ แบงเปนสามสวน สวนที่สําคัญที่สุดตอนนี้กําลังเรง         

เม่ือสักครูก็ยังไมสบายใจ ไดลงไปคุยกับทางรองปลัดเทศบาลผูรับผิดชอบเรื่องนี้วาไดทําแบบแปลน

ประมาณการไปถึงไหน เพราะเปนความเรงดวนของพี่นองประชาชน แลวจะใชงบประมาณจากสวนไหน

แกปญหาความเรงดวนในเรื่องถนนหนทาง เรื่องนี้ทางรองปลัดเทศบาลผูรับผิดชอบก็รับปากกับผมวา 

จะเรงดําเนินการให สวนที่สอง เรื่องของความเรงดวนปานกลาง ซึ่งตัวผมเองไดเตรียมการไวใหกับพี่นอง

ประชาชนเรียบรอยแลว ก็คือ เรื่องของงบเหลือจายในงบประมาณ ป 2562 ที่เหลือจายในปน้ี แลวก็จะสรุป 

และนําเสนอตอสภาฯ ในการพิจารณาในวาระที่  2 วาระที่  3 เพิ่ม เติมอีกวาระหนึ่งใหสภาฯ               

ไดพิจารณา สวนงบประมาณที่อยูในเลมที่ทานสนใจ ในงบประมาณ ป 2563 ซึ่งในงบประมาณ ป 2563 

หลังจากที่งบประมาณประกาศใชไปแลว งบประมาณเหลาน้ีเปนงบลงทุนทั้งหมดจะตองอยูที่วา       

เราจัดเก็บภาษีไดเทาไหร เมื่อไหรเงินจะเขาครบ เราสามารถที่จะใชงบประมาณไดอยางเต็มที ่

เพราะฉะนั้นโครงการแตละโครงการไมใชวางบประมาณผานสภาฯ ไปเรียบรอยแลว พรุงนี้ประกาศ  

ใชไดเลย โครงการใชไดเลย ไมใชนะครับ ตองเปนหนาที่ของผูบรหิารและเจาหนาที่ของเทศบาลที่จะตอง

ทําอยางไรใหจัดเก็บภาษีใหไดตามเปาหมาย ซึ่งจะไดนําเงินมาพัฒนาในงบพัฒนาในแตละโครงการ

ตอไป เพราะฉะนั้นโครงการนี้ความเรงดวนอาจจะชานิดหนึ่ง กวาจะไดทําจริง ๆ แลวครึ่งปหลังของ

งบประมาณ ป 2563 ดวยซ้ําไป เพราะฉะนั้นโครงการทั้งหลายอยูที่ความเรงดวนของปญหาของพี่นอง

ประชาชนที่จะไดรับ ซึ่งผมเองตระหนักดีในเรื่องอยางนี้ เพราะฉะนั้นงบประมาณ ป 2563 นี้ ผมก็เช่ือม่ัน  

วาแตละโครงการที่นําเสนอ ไมวาจะเปนเงนิพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ คนพกิารทัง้หลายนั้น ก็มีที่มาที่ไป

วาทําไมตัวเลขมันถงึข้ึนถงึลง บางครัง้ก็เปนโครงการเดิมทําไมถึงตองใชเงนิมากข้ึน แทที่จริงแลวก็ไมได

มีอะไรมากนัก เพราะวาเราก็ตองใหเกียรติกับเจาหนาที่กอนที่จะจัดทํางบประมาณ เขาก็ตอง            

มีการสํารวจ อยางเชน พี่นอง อสม. ปหนาเขาจะพัฒนาศักยภาพพี่นอง อสม. เขาก็ตองสํารวจกอนวา

การจะไปทัศนศกึษาดูงาน ใครจะไปบาง ยอดเงนิเทาไหร เขาก็เอาตรงนั้นมาคํานวณ ยอดเงนิจะไดจาก

ตรงนั้น กลุมสตรีก็เชนเดียวกัน เมื่อเรากอตั้งเราใหกลุมสตรีสรางความเขมแข็งใหสตรี ปที่แลวยังไมมี

โครงการแบบนี้ แตโครงการเหลานี้มีแคการพัฒนาคณะกรรมการ แตปนี้กลุมองคกรสตรีเพิ่มขึ้นมา    

43 ชุมชน แลวก็จะไปทัศนศึกษาดูงาน จะไปกี่คน คณะกรรมการเขาก็ไปสํารวจ เจาหนาที่ของเทศบาล     

ก็ไปสํารวจ ก็นํายอดเงินตรงนั้นมา เปาหมายก็คือจะไปที่ไหน ยอดคนเทาไหร สามารถเบิกจายได

เทาไหร ก็นํามาหารนํามาคูณ ทายที่สุดก็เปนตัวเลขเขาสูการพิจารณาของสภาฯ ก็ไม มีอะไร

สลับซับซอนเลย ในเบื้องตนน้ีในสวนที่ผมรับผิดชอบก็คิดวานาจะครบถวน แตในรายละเอียดแลว       

ก็ขอใหสมาชิกสภาฯ ไดยื่นในขั้นตอนของการแปรญัตติ ซึ่งหลังจากการประชุมในวันน้ี ก็จะมี           

การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ก็สามารถที่จะสอบถามได แลวก็ฝากเรื่องไปยังคณะกรรมการ  
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แปรญัตติ  เพื่อที่จะสอบถามเจาหนาที่ ในแตละเรื่อง เพื่ อที่จะบันทึกในรายงานการประชุม              

แลวคณะกรรมการแปรญัตติก็จะนําเสนอใหกับทานในแตละประเด็นในการประชุม ในวาระที่ 2 และ    

วาระที่ 3 ตอไป ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ประเด็นที่จะใหความกระจางและรายละเอียดเพิ่มเติม   

ในที่นี้ ก็คอื เรื่องของโครงการเคเบิลใตดินของถนนพหลโยธินสายเกาต้ังแตสี่แยกดอนปานถึงหนาคาย

สุรศักดิ์มนตรี จรงิ ๆ แลวถาเรามีเงนิพอทั้งหมด ทัง้ 3 เฟส เสนนี้เราแบงออกเปนสามชวง ถามีเงนิพอ

เราก็จะทําทเีดียวเลยครับ แตเราเจยีดเงนิในงบประมาณปนี้ไดมาประมาณหาสบิสามลานกวาบาท เราก็

เลือกเอา เฟส 1  นี้กอน การจะตัดสินใจวาเพราะอะไรถึงเลือกถนนพหลโยธิน และมีเทคนิคการทํา

อยางไร เรื่องน้ีจะขออนุญาตผานไปยังประธานสภาฯ เพื่อที่จะใหเจาหนาที่จากการไฟฟาไดช้ีแจง หลังจาก

การไฟฟาไดชี้แจงแลว  ก็จะขออนุญาตทานประธานสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง ในการที่จะมอบใหเจาหนาที่

งบประมาณ มอบใหกับฝายกฎหมาย ชี้แจงวาการทํางบประมาณเงินอุดหนุนดังกลาวเปนไปตาม         

ขอระเบียบกฎหมายไหม การทําประชาพิจารณทําอยางไร แนวทางปฏิบัติเปนอยางไร ก็จะขออนุญาต

ทัง้สองประเด็นผานไปยังประธานสภาฯ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะใหเจาหนาที่การไฟฟาช้ีแจง

เพิ่มเตมิใชไหมครับ เชญิครับ 

นายประครอง ศิริภัณฑ การไฟฟาสวนภูมิภาค กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  

ทานฝายบริหาร สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายประครอง ศิริภัณฑ วิศวกรไฟฟา    

สวนภูมิภาคลําปาง ผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง ผมรูสึกเปนเกียรติที่ไดมาชี้แจง           

ในที่ประชุมสภาแหงน้ี กอนอื่นผมอยากจะขออนุญาตทุกทานไดเรยีนถึงการจายไฟฟา ในพื้นที่เทศบาล

นครลําปางของเรา วามีความตองการใชไฟประมาณ 30 เมกะวัตต เปนเทศบาลหน่ึงที่ไมมีสถานีไฟฟา

อยูในพื้นที่ของเทศบาลนครลําปาง เมื่อเทียบกับจังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน และจังหวัดเชียงราย   

เราจะเห็นวาในบางครั้งที่ฝนตกหนักจะมีไฟดับ หรอืบางครัง้ฝนไมตกไฟก็ยังดับ ซึ่งหาสาเหตุไมได ทั้งนี้  

ก็เพราะระบบการจายไฟในพื้นทีเ่ทศบาลนครลําปางของเรายังไมสมบูรณ เมื่อเทียบกับจังหวัดเชียงใหม

ไฟเราดับมากกวา เม่ือเทียบกับเทศบาลลําพูนไฟเราดับมากกวา การพัฒนาไฟฟาในพื้นที่เทศบาล   

นครลําปาง การไฟฟาสวนภูมิภาคมีแผนงานและไดเริ่มแผนงานไปตั้งแต ป 2559 ปจจุบันนี้เรามีการ

กอสรางสถานีไฟฟาในพื้นที่ เทศบาลนครลําปางเรียบรอยแลว ซึ่งเดิมนี้เรารับไฟจากสถานีที่อยู         

ในเทศบาลเมืองพิชัย และก็เทศบาลเมืองเขลางคนคร แตตอนนี้เราสรางสถานีไฟฟาของเรา      

เรยีบรอยแลว อยูที่บริเวณใกล ๆ กับปมปตท.ปาขาม เราใหชื่อวา “สถานีไฟฟาลําปาง 3” ซึ่งจะจายไฟ

ได 100 เมกะวัตต ครอบคลุมโหลดในพื้นที่เทศบาล 50 ป ตอนนี้เรามีโหลดในเทศบาลประมาณ        

30 เมกะวัตต และในระหวางนี้ที่ไมมีการจายไฟเราก็มีการกอสรางสายสง 115,000 โวลต จากพื้นที่      

การจายไฟเดิมบรเิวณสํานักงานการไฟฟาที่บานฟอน เพื่อจะมาจายไฟใหสถานีไฟฟาลําปาง 3 ปจจุบัน

อยูระหวางการกอสรางระบบเคเบิลใตดิน 115 kV. ในพื้นที่ เทศบาลนครลําปาง แตทานอาจจะไมเห็น

เพราะอยูในพื้นที่ของถนนซุปเปอรไฮเวย ซึ่งตรงนี้การไฟฟาใชงบประมาณหนึ่งรอยสี่สิบเกาลานบาท 
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สัญญาจะเสร็จสิ้นในเดอืนธันวาคมปนี้ ก็จะทําใหเราจายไฟสถานีไฟฟาลําปาง 3 ไดในตนป 2563 อันน้ี

คือ การพัฒนาระบบไฟฟาในเขตพื้นที่เทศบาลนครลําปาง และการกอสรางตอนน้ีถาทานไดผานไป    

เสนนัน้ เราอยูระหวางการวางบอแมนโฮล แลวก็จะมีการขุดทอเปน HDD ซึ่งตอนนี้ก็มีการทําที่กัน้

เรยีบรอยแลว อันน้ีคือพื้นที่ปฏิบัติงานจรงิในปจจุบัน เรามองยอนมาเมื่อเรามีสถานีไฟฟาแลว เทศบาล          

นครลําปางเรามีโหลดหลัก ๆ อยูประมาณสามเสน คือ เสนซุปเปอรไฮเวย คือ กลุมหางตาง ๆ ซึ่งไมใช

ธุรกิจของคนลําปางแตมีการใชไฟฟามากที่สุด รองลงมา ก็คอื ถนนพหลโยธิน ที่ทางการไฟฟาบอกวา  

อยากจะทําเปนเคเบลิใตดนิ ระยะทางประมาณ 4.5 กโิลเมตร ถัดมา ก็คอื ถนนบญุวาทย ถนนหลัก ๆ ที่ใชไฟ

ในปริมาณมาก แตเนื่องจากวาการพัฒนาบางอยาง การไฟฟาลําปางสามารถแจงความประสงค        

ไปที่การไฟฟาสวนภูมิภาคสวนกลางเพื่อของบประมาณมาโดยตรง ในชวงสองปที่ผานมาเราขอ

งบประมาณจากสวนกลางไดประมาณ 600 ลานบาท ก็ประมาณ 5 เปอรเซ็นตของงบสวนนี้ก็มาใชจาย

ในการจางแรงงานในพื้นที่ลําปาง เปนคายา คาที่พัก ในสวนน้ีคืองบที่มาจากสวนกลาง นอกน้ันก็เปน 

คาวัสดุในการกอสรางทั้งหมด ทีนี้ลําปางเราถาเราจะพัฒนาแขงขันกับจังหวัดอื่น จังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดลําพูน จังหวัดเชียงราย เราคงจะปฏเิสธไมไดวา ระบบไฟฟาที่มั่นคง ถนนที่สวยงามนั้น เปนปจจัยหนึ่ง

ของการพัฒนาศักยภาพของเมืองในปจจุบัน ผมยกตัวอยาง เราไปเชียงใหม 20 ปที่แลว มีการสราง

ไฟฟาลงดินถนนสายทาแพ ประตูทาแพเชียงใหม ที่ลําพูนกาวหนามากกวาเราไปประมาณสองป         

มไีฟฟาลงดิน เราเปนจังหวัดอันดับที่สามของภาคเหนือ ที่มีระบบไฟฟาลงดินในตัวเมือง ซึ่งผมจะกลาว

ในรายละเอียดตอไป เพราะฉะนั้นลําปางเปนเมืองนาอยู เปนเมืองที่จะตองสงเสริมการทองเที่ยว     

ตามนโยบายของภาครัฐ การพัฒนาระบบไฟฟาก็เปนสวนหนึ่ง ผมขอพูดถึงระบบไฟฟาใตดินที่จะพัฒนา

จะมีประโยชนตรงไหน 1. เปนระบบที่มีความมั่นคง ผมยกตัวอยาง งานประเพณีบานเราทางเหนือ    

ของเรา ทําไมเชียงใหมเขาถึงทําเคเบิลใตดินเขาพยายามจะพัฒนาสถานีไฟฟาเปน sub indoor ตอนนี้

ไฟฟาที่สราง เปน sub indoor คือ ระบบสถิตตาง ๆ อยูดานในหมด เพราะหนึ่งมีการปลอยโคมลอย     

ในเทศกาลตาง ๆ อันนี้เปนสาเหตุของไฟดับ เวลามีเทศกาลตาง ๆ นอกจากจะรบกวนการบิน ตอนเชา

โคมลอยก็ตกลงมาโดนเสาไฟฟา ทําใหไฟดับทั้งเมือง บางครั้งหาสาเหตุไมได 2. ปญหารถชนเสาไฟฟา 

ในถนนหลัก ๆ ที่มกีารจราจรอยางบานเรา ในหน่ึงเดอืนจะมรีถชนเสาไฟฟาไมนอยกวาสามครั้ง สูญเสีย

ทั้งชีวิตทรัพยสินและก็เศรษฐกิจคือไฟดับ การไฟฟาลําปางโดยตัวของการไฟฟาเอง อยากจะพัฒนา

บานเมืองลําปางใหมีศักยภาพทางดานไฟฟาเปนระบบที่สวยงาม เราเสนอโครงการไปที่จังหวัดลําปาง 

คนมาเที่ยวลําปางลงสถานีรถไฟ ผานถนนประสานไมตรี ผานถนนฉัตรไชย ผานถนนบุญวาทย                 

ไปไหวสมเด็จ ร.5 ไหวหลวงพอดํา ไหวหลวงพอเกษม เลี้ยวขวากลับมาที่ถนนพหลโยธิน ยอนกลับมา

ไหวเจาพอบุญวาทย กลับมาที่สถานีรถไฟ อันนีค้ือ ระบบ Underground Cable ในแผน 10 ปของ

ไฟฟาจังหวัดลําปาง แตเนื่องจากวาการไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวัดลําปาง โดยลําพังไมสามารถทําไดดวยตัวเอง 

เพราะหนึ่งรัฐบาลภาครัฐมองวาลําปางเปนจังหวัดที่ไมใหญ ไมใชเชียงใหม ไมใชโคราช ไมใชหาดใหญ 

ไมใชพัทยา ซึ่งไฟฟาลงทุนใหทั้งหมด แตกระทรวงมหาดไทยมีบันทึกมาฉบับหนึ่งถึงการไฟฟา         

สวนภูมิภาคจังหวัดตาง ๆ ถึงเทศบาลสวนทองถิ่นตาง ๆ บอกวา ถามีความประสงคจะพัฒนาเมือง    
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โดยรวมมือกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ตอนนี้การไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งงบประมาณไวที่สวนกลางหนึ่งพัน

สามรอยหาสิบลานบาท มีเมืองประมาณ 12 เมือง ขอใชงบประมาณในสวนนี้กับการไฟฟาสวนภูมิภาค

สวนกลาง ผมเองในความรวมมือก็มีการแขงขัน ในการแขงขันก็มีความรวมมือ ผมก็อยากจะได

งบประมาณกอนนี้มาพัฒนาที่บานเรา อยางเทศบาลเมืองเขลางคนครผมก็เสนอจากศรีชุมไปกาดเมฆ 

เทศบาลตําบลตนธงชัยก็เสนอหนาหลวงพอเกษม เพราะวาโดยภาพรวมถาเทศบาลไหนมีความพรอม

บอกวาจะสนับสนุนงานในดานโยธา การไฟฟาก็จะเทเงนิหนึ่งกอน ซึ่งเปนสวนของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

มารวมทําแลวก็ทําใหบานเมืองนั้นไดรับการปรับปรุงดานระบบไฟฟา อันนี้คือ เปนที่มาวาทําไมจึงม ี  

การรวมมือระหวางองคกร ที่ผานมามผีูตรวจการแผนดินมาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปางหนึ่งครั้ง 

แลวก็มาประชุมโดยภาพกวางของจังหวัดลําปางอีกหนึ่งครั้ง มาสอบถามการไฟฟาสวนภูมิภาคลําปาง    

วามีความรวมมอืกับหนวยงานสวนทองถ่ินอยางไร เพื่อที่จะเอาไปปรับแลวก็ไปพัฒนากับเมืองอื่น ๆ เชน 

เมอืงพษิณุโลก ที่ทานผูการบอกวาตัง้งบประมาณไวหาสิบลานบาท แตทําไมไมไดทําเปนการเสียโอกาส

ของบานเมือง เพราะฉะนั้นการพัฒนาของการไฟฟา ตัวผมเองจึงตองแสวงหาความรวมมือกับผูนํา  

สวนทองถิ่น เพื่อจะดึงงบประมาณชวงชิงงบประมาณจากสวนกลาง เอามาใชที่จังหวัดลําปาง ผมเปน

คนลําปาง เกิดที่ลําปาง เปนลูกหลานคนลําปาง ก็อยากจะพัฒนาระบบของเราใหมันกาวหนาทัดเทียม

กับจังหวัดอื่นที่อยูในกลุมภาคเหนือ ผมขอพูดถึงทําไมเราเลือกถนนพหลโยธิน มีความยาวทั้งสิ้น 4.5 

วงจรกิโลเมตรในแตละดาน สองดานก็ประมาณ 9 วงจรกิโลเมตร แตถนนเสนนี้มีความสําคัญรองจาก

ถนนซุปเปอรไฮเวย ซึ่งเปนธุรกิจของคนตางชาติ  ก็เปนของกลุมหาง ซึ่งตัวน้ีเราไมพูดถึง แตเสนนี้เปนสวน

ของโรงเรยีน ของการศกึษา สวนของอนุสาวรยีเจาพอบุญวาทย เราจะเห็นวาถามองไปผมอยูการไฟฟา

ผมยังมองวาระบบไฟฟาไมมีความสวยงาม เปนขยะทางอากาศ เปนขยะทางสายตา มีสายสื่อสาร     

รกรุงรัง แตผมทําอะไรไมได เพราะหนึ่งคือสายสื่อสารเหลานั้นก็เปนสวนที่จะตองมาบริการใหพี่นอง

ประชาชน ตองใช communications ไฟฟาก็ตองใชเปนโครงสรางพื้นฐาน ระบบเคเบิลใตดินเทานั้น      

คือคําตอบ ในสวนที่จะลดขยะทางสายตาตามนโยบายของภาครัฐ คือ เคเบิลใตดิน ถนนบุญวาทย       

เปนถนนเสนหนึ่ง เปนเสนวัฒนธรรม จากหาแยกหอนาฬิกาไปไหวหลวงพอดํา เลี้ยวขวากลับไปหาแยก

ประตูชัย ยอนกลับมาไหวเจาพอบุญวาทย ยอนกลับไปยังสถานีรถไฟ อันนี้คืออีกเสนหนึ่ง และอกีอยาง

หนึ่งพิจารณา เรื่อง ความเชื่อมโยงของระบบไฟฟา เราสรางสถานีไฟฟาลําปาง 3 รองรับลําปาง 50 ป

วงจรการจายไฟ 10 วงจร ที่จะรองรับ ตัวเทศบาลนครลําปางเดิมจายไฟจากลําปาง 1 ตอมาจายไฟจาก

ลําปาง 2 เรามลีําปาง 3  ใกลที่สุด หางจากเทศบาลประมาณ 400 เมตร การเชื่อมโยงกรณทีี่ลําปาง 3 

มีปญหาจายยอนกลับมา จายจากลําปาง 1 หรือจากลําปาง 2 จะไดทั้งระบบ จะเปนเทศบาลนครที่มี

ความสมบูรณและมีความม่ันคงในการจายไฟฟา เพราะฉะนั้นธุรกิจยอมเกิดขึ้นถาไฟฟามั่นคง        

การทองเที่ยวจะเกิดขึ้นถามคีวามสวยงาม ถามคีวามรวมมือกันระหวางหนวยงานการไฟฟากับเทศบาล

หรือหนวยงานอื่น ๆ เพราะฉะนั้นผมจึงขอเรียนวาการพัฒนาระบบไฟฟาของลําปาง เราเนนย้ําเรื่อง 

ความปลอดภัย ความมั่นคงในการจายไฟ และความสวยงามของบานเมือง สําหรับที่ผานมาโครงการ

ถนนบุญวาทย ผมยอมรับวาการกอสรางยังมีปญหา ถามวาการไฟฟาสวนภูมิภาคถาพูดแลว คือ    
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หนึ่งเราไมมีนํ้ายา เพราะวาอะไรครับ เราทําระบบสายอากาศปกเสาพาดสายในเมืองเราทั้งหมด 

Underground Cable เราอยากได เราผลักดัน ผูออกแบบคือสวนกลาง สํานักงานใหญของการไฟฟา  

สวนภูมิภาค ผูควบคุมงานก็มาจากสํานักงานใหญการไฟฟาสวนภูมิภาค บรษิัทก็ประมูลโดยการไฟฟา

สวนภูมิภาคสวนกลาง แตผมขอพูดถึงภาระหนาที่ของผม ก็คือ พอเราสรางเสร็จไปแลวก็มีโยธา       

กับไฟฟา แตไฟฟาลําปางมีสวนเกี่ยวของ ก็คือ หนึ่งงานปรับปรุงระบบไฟฟาในถนนบุญวาทย ถามวา

สรางเสร็จแลวไฟฟาลําปางจะทําอยางไรตอไป เรามีไลนเชื่อมโยงสถานีไฟฟาเดิมที่เรามีอยู คือ ลําปาง 1 

ลําปาง 2 จะเช่ือมมายังที่เราสรางใหม คือ ลําปาง 3 เดิมทั้งสองดานเราจายไฟสองวงจร วงจรที่สอง 

วงจรที่สาม มีสองดาน แตตอนนี้เราจะเช่ือมเขามาอีกหนึ่งวงจรคอื วงจรที่สาม จากสามสถานี ตอนนี้ 

24 กรกฎาคม 2562 ที่ผานมา เราจายไฟฟาหมอแปลงลูกที่หนึ่งที่ตรอกวัดเชียงราย ถัดมาจายที่

ธนาคาร UOB ถัดมาจายที่ขางโรงงานยาสูบ ถัดมาจายที่แบงกกรุงไทย ถัดมาที่รานนิวเคลียรการไฟฟา 

ถามวาแลวเมื่อไหรถงึจะมกีารยายเสาไฟฟาสายไฟฟาออก ทรัพยสินที่อยูบนเสาไฟฟาใกลตัวที่สุด ก็คอื 

โคมไฟฟาสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง สายดับของเทศบาลนครลําปาง ถัดไปคือสายสื่อสาร    

ของอีก 10 บริษัท รวมทั้งกลองวงจรปด ถัดไปคือระบบแรงดันต่ําของการไฟฟาสวนภูมิภาค บนสุดคือ 

ระบบ 22,000 ของการไฟฟาสวนภูมิภาคคือระบบแรงสูง ณ ตอนน้ีถาเราไปหาแยกหอนาฬิกา       

ดานขวามือ เราจะเห็นวาตั้งแตหาแยกหอนาฬิกาถึงประมาณหนาสํานักงานชลประทานไมมีสาย   

แรงดันต่ําแลว เรารื้อออกเรียบรอย หมอแปลงลูกที่หนึ่งเราจายไฟโดยสมบูรณ เม่ือสองอาทิตย         

ที่ผานมา วันที่ 17 ที่จะถึงนี้ เราจะทําการรื้อสายฝงซายสายแรงสูง 22 kV. และสายแรงดันต่ํา เราจะรื้อ

ตั้ งแตหาแยกหอนาฬิกาถึงชลประทานลําปาง ตอไปวันที่  25 เราจะรื้อสายไปถึงประมาณ               

ขางธนาคารกรุงไทย วันที่ 31 สงิหาคมเราจะรื้อเสาทัง้หมด ตัง้แตหาแยกหอนาฬิกาถึงบริเวณสํานักงาน

ชลประทาน และภายในเดอืนตุลาคมเราจะรื้อสายทัง้หมดออกจากถนนบุญวาทย อันนี้คอืแผนงานของ

การไฟฟาสวนภูมภิาค ทานมองภาพดูผมเปนเด็กลําปาง ผมไปตลาดออมสินตอนเย็น ผมไปซื้อของซื้อผัก

ซื้อปลาเดินตลาด แมคามานั่งขายของ มือหนึ่งขายของอีกมือหนึ่งถือไมไลนกครับ นกกําลังจะข้ีลงมา

เกาะที่สายไฟฟา อันนี้คือความทุกขยากของชาวบาน อันนี้คือความสะอาดของเทศบาลนครลําปาง    

แตตอมาจะไมใชแลว นกจะไมมีที่เกาะสายไฟฟา แลวระบบเราจะลงดินทั้งหมด อันที่สองคนลําปาง    

จะไดใชระบบไฟฟา ถาเรารื้อถอนเสา เราไปเห็นที่ เสาไฟฟา ป  2526, 2536, 2546 และป 2556 

ระบบเสนนัน้ 30 กวาป 40 กวาป เพราะฉะนั้นก็จะเปนระบบที่ใหมที่สุดในภาคเหนือ ผมรูวาลําปางจะมี

ระบบที่ดี ผมไปเทียบกับจังหวัดลําพูนของเราสมบูรณกวา ไปเทียบกับทาแพเชียงใหมของเราสมบูรณ

กวา เพราะวาเรามีสายรองรับมากกวารองรับโหลดมากกวา 30 ป ในอนาคตในถนนเสนบุญวาทย 

เพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เปนคนลําปาง เปนพนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง          

ผมก็ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ไดใหโอกาสการไฟฟาสวนภูมิภาคมาใหขอมูล  

ในเบื้องตน แลวก็ไดใหงบประมาณในสวนที่ผานมากับถนนบุญวาทย เราไมสามารถหยุดอยูกับที่ได    

ถาเราจะพัฒนาจังหวัดลําปาง ผมเขาใจในความขัดแยงยอมมีความรวมมือ และในความรวมมือยอมมี

ความขัดแยง ผมคิดวาความรวมมือที่ทานใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปางเปนความรวมมือ
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สวนทองถิ่น ซึ่งผูตรวจการแผนดินมาดูตัวอยางถึงสองครั้ง อันนี้ผมก็มีความม่ันใจวาเราจะสามารถ

พัฒนาระบบไฟฟาในพื้นที่เทศบาลนครลําปางใหสมบูรณ และทรัพยสินของการไฟฟาสวนภูมิภาค    

ไมใชทรัพยสินของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง แตเปนทรัพยสินของชาติ เพราะการไฟฟา    

สวนภูมภิาคเปนหนวยงานของชาติ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก็คอืทรัพยสนิของรัฐ ขอบคุณครับ 

นายกติต ิจิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนชิย 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ    

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอขอบคุณทางการไฟฟา  

ที่ใหขอมูลเมื่อสักครูนะคะ ฟง ๆ ดูแลว การเลือกถนนพหลโยธินเปนความเห็นและความตองการ     

ของการไฟฟา สาเหตุจากเรื่องความมั่นคง ความปลอดภัยของระบบไฟฟาในเขตเทศบาลนครลําปาง        

ก็ชัดเจนวาเปนความตองการของการไฟฟา แลวทําไมการไฟฟาไมลงทุนเอง ทําไมถึงตองใหเทศบาล

สนับสนุนงานในดานโยธา ในเม่ือเราใชเงนิของเรา เรามีสทิธิเลือกหรือไมวาเสนไหนเหมาะสม เสนไหน

ไมเหมาะสม เปนการเลือกปฏิบัติหรือไมคะวา จังหวัดใหญ ๆ การไฟฟาลงทุนให 100 เปอรเซ็นต       

แตจังหวัดเล็ก ๆ จังหวัดกลาง ๆ ทองถ่ินตองเอาเงินมาสมทบ ในเมื่อเราเปนจังหวัดกลางหรือจังหวัด

เล็กอยูแลว ทําไมการไฟฟาไมสงเสริมเรา เราจะไดเอาเงินสวนนี้ไปทําอยางอื่นที่มีประโยชนตอพี่นอง

ประชาชนมากกวานี้ เพราะวาเหตุผลที่การไฟฟาช้ีแจงมา เปนเหตุผลของการไฟฟานะคะ เราในฐานะ

เจาของเงิน เรามีสิทธิเลือกหรือไมวาเราจะใชเงินงบประมาณของเราในดานใด ในสวนใด มีประโยชน   

ตอพี่นองประชาชนขนาดไหน อาจจะมีความตองการที่จะใหมีสายไฟลงดิน ซึ่งเปนโครงการที่ดีอยูแลว 

แตวาตองดูความเหมาะสมวาเสนไหนเหมาะสม การนําสายไฟลงดิน ผลประโยชนในดานภูมิสถาปตย 

ในสวนของเทศบาลนครลําปาง เราตองการภูมิทัศนที่สวยงาม ถูกตองหรือไมคะ แตในสวนของ       

การไฟฟา เขาก็มองในสวนของความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบไฟฟา ซึ่งในสวนนี้การไฟฟา  

จะชวยเราไดหรอืไม ในฐานะที่เปนองคกรใหญ เราจะไดเอาเงินไปใชอยางอื่น ไปสนับสนุน อสม. สตรี   

ก็ไดนะคะอีกหาสิบกวาลาน และยังมีประเด็นเรื่องขอกฎหมายวาในโครงการของถนนบุญวาทยเรายก

ทรัพยสินใหกับการไฟฟา แตพอมาโครงการถนนพหลโยธิน ใน MOU ขอ 6. วา “เมื่อโครงการกอสราง

ระบบเคเบิลใตดินแลวเสร็จใหระบบงานไฟฟาเปนทรัพยสินของ PEA สําหรับระบบงานโยธา            

เปนทรพัยสนิของเทศบาล ทัง้น้ี เทศบาลยินยอมให PEA จายกระแสไฟฟาผานระบบงานโยธา ตลอดจน

อนุญาตให PEA มีอํานาจเขาไปดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบงานโยธาเพื่อตรวจสอบซอมแซม

หรือแกไขระบบงานไฟฟาที่อยูในความรับผิดชอบของ PEA และอุปกรณอื่น ไดตลอดเวลาตามความ 

จําเปนโดย PEA มิตองแจงใหเทศบาลทราบลวงหนา ซึ่งจะไมมีการคิดคาใชจายจาก PEA และเมื่อมี

ระเบียบหรือขอกําหนดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดใหเทศบาลสามารถมอบทรัพยสิน   

ดานโยธาให PEA ได ทั้งสองฝายจะดําเนินการตกลงกันตอไป ภายหลังจากที่เทศบาลยกกรรมสิทธิ ์   

ในทรพัยสนิงานกอสรางดานโยธาให PEA หากมีผลประโยชนตอบแทนจากการใชทรัพยสินงานกอสราง

ดานโยธาอันเกิดจากการดําเนินกิจการอื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับการจายไฟ PEA 
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และเทศบาลตกลงที่แบงปนผลประโยชนตอบแทนดังกลาวตามสัดสวนที่เหมาะสมและเปนธรรม”    

ทําไมโครงการนี้ไมกลายกทรัพยสินใหเปนของการไฟฟา แตทําไมถนนบุญวาทยจึงยกให และในเรื่อง

ของผลประโยชนที่จะเกดิรวมกันจากการใชทอของระบบสัญญาณตาง ๆ ของถนนบุญวาทยไมมีการพูดถึง 

แตพอถนนพหลโยธินมีการพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมา ตองมีอะไรผิดสักโครงการหนึ่ง จึงมีสองมาตรฐาน 

ตองมีมาตรฐานเดียวที่ถูกตองตามระเบียบกฎหมายที่ทําได แลวการปลอยปละละเลยของเทศบาล   

นครลําปางอกีเรื่องหน่ึง ก็คอื เทศบาลนครลําปางจะตองเปนผูรับผิดชอบที่จะตองประสานงานการยาย

และรื้อถอนระบบสื่อสารที่พาดอยูบนระบบจําหนายกระแสไฟฟาเดิมลงสูระบบเคเบิลใตดิน             

กับหนวยงานที่เก่ียวของ ขอความนี้อยูใน MOU ของถนนบุญวาทยตั้งแตแรกนะคะ ก็เห็นไดชัดเจนวา

เทศบาลนครลําปาง ทางผูบริหารไมไดไปประสานงานกับบริษัทสัญญาณสื่อสารตาง ๆ ใหเตรียม

งบประมาณหรือความพรอมใหทํางานใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด เพราะโครงการถนนบุญวาทยสิ้นสุด

โครงการไปเม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จนถึงตอนน้ีสายสัญญาณก็พาดระโยงระยางไปหมด ก็ยัง  

ไมเรียบรอย นี่ก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่ฝายบริหารผิดพลาด โครงการนําสายไฟลงดินหรือเคเบิลใตดิน 

เปนโครงการที่ดีอยูแลวนะคะ จะทําตรงไหนก็ตองดูความเหมาะสม และความสามารถของการบรหิาร

จัดการโครงการใหไปตามวัตถุประสงค งบประมาณ และระยะเวลา และก็เกิดผลกระทบกับพี่นอง

ประชาชนนอยที่สุด แตที่ ไม เห็นดวยเพราะวาไม ไวใจความสามารถในการบริหารโครงการ              

ของฝายบรหิาร เพราะเห็นเปนที่ประจักษอยูแลววา ทําแลวเปนอยางไร เห็นกับตา ไดสัมผัส ขับรถผาน

ทุกวัน เห็นทุกวันตั้งแตเริ่มทํา จนถึงปจจุบันนี้ การปฏิเสธโครงการสายไฟลงดินถนนพหลโยธิน ไมได

ปฏิเสธตัวโครงการ แตปฏิเสธเหตุผลและหลักการ และวิธีการทํางานของผูบริหารมากกวา             

และความเหมาะสมเนื่องจากเปนงบประมาณของเทศบาล เราก็ตองมีสิทธิที่จะเลือกวาเราจะลงทุน

ตรงไหน เบื้องตนก็มีเทานี้กอน ขอบคุณคะ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นายสมบูรณ  คุรุภากรณ 

นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ        

ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กอนอื่นตองขอขอบคุณ

เจาหนาที่การไฟฟาที่ไดใหขอมูล ไดอธิบายอยางนาฟง ทําใหคลอยตาม จริง ๆ แลวที่ชี้แจงมา           

ผมจับประเด็นได ก็คอื การไฟฟามปีญหาเรื่องไฟตก ไฟดับ เรื่องความมั่นคง นั่นก็เปนงานของการไฟฟา

เองนะครับ ในสวนที่เราอภิปรายในสภาฯ แหงนี้เนื่องจากวา สมาชิกสภาฯ เรามีหนาที่ เรามองแลววา

ทางเลือกของงบประมาณกอนใหญ ถาอะไรที่มีความจําเปนตอคนหมูมาก ในตรอก ในซอย              

เราก็พิจารณาวานาจะทํางานนี้ดีหรือไม เงินหาสิบสามลานบาท ถาไปตกที่ชุมชนละลานบาทก็นาจะ

ดีกวาหรือไม เพราะสายไฟลงดินชวงระยะทางสั้น ๆ เพียงกิโลเมตรกวา ๆ งบหาสิบสามลานบาท      

ผมมองวายังไมจําเปน ไมคุมคา เพราะฉะนั้นพี่นองที่ปรบมือใหกับโครงการนี้ทานรูหรือไมวา เงนิหาสิบสาม

ลานบาทนี้ ทานสามารถเอาไปทํางานในตรอก ในซอย ในชุมชนของทานได เพราะฉะนั้นผมอยากจะให

ขอมูลวาเราตองดูตัวนี้ดวย และทางการไฟฟามาพูดในสภาฯ วามีความขัดแยง เหมือนคลาย ๆ วา      
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มีความขัดแยงระหวางฝายสภาฯ กับฝายบริหาร จริง ๆ ไมใชนะครับ ที่พวกเรามาพูดเพราะเรามีหนาที่ 

เราจะปลอยปละละเลยก็ไมได หนาที่ค้ําคออยู จะมานั่ง ๆ เหมือนคนใบ และมาถึงก็ยกมืออยางเดียว   

ก็ไมใชนะครับ นี่ไมใชความขัดแยงนะครับ เราเพียงแตอภิปรายวามีทางเลือกอื่นไหม ผมก็อภิปรายมา 

ทุกครั้ง บางครั้งผมก็รูสึกเหนื่อยลา รู สึกเปลาประโยชน บางทีผมก็อยากจะขายตัว/สวนนี้มีการ      

(ถอนคําพูดฯ) แตถาทําอยางนัน้ก็เปนการปลอยปละละเลยในหนาที่ ผมเรยีนตรง ๆ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นายณัฐกติติ์ บรรจงจติต 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง วุฒิภาวะของสมาชิกสภาฯ

ไมนาจะพูดคํานี้ออกมา ทานประธานฯ ตองวินิจฉัย และใหผูอภิปรายเม่ือสักครูถอนคําพูดคําวา ขี้ขา

ใครเปนขี้ขาใครครับทานประธานฯ ขอบังคบัการประชุม ขอ 68 ครับ ทานประธานฯ ตองวนิจิฉัยนะครับ 

นายกติต ิจิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ครับ คณุสมบูรณ คุรุภากรณ 

นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมพูดวาตัวผมเอง ผมไมไดวา  

ใหใคร ทุกคนไดยินนะครับ ผมวาถาผมประพฤติตัวแบบคลาย ๆ วาไมไดสนใจการทําหนาที่ ผมหา

ประโยชนสวนตัวดวยการละเลยผลประโยชนของเทศบาลอยางที่พูดไป จะไมดี เปนการกระทํา           

ที่นาละอาย เปนการกระทําที่ เนรคุณตอเทศบาล ใครที่มาฟงผมพูด ไมมีเลยที่ผมจะพูดอะไร              

ที่เปนประโยชนตอตัวเอง ผมก็มีขอมูลขอเท็จจริง มีหลักการพูดในสภาฯ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดถาผิด    

ก็ฟองรองก็ได ผมวาใหตัวผมเอง 

 นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอประทวงครับทานประธานฯ   

ใหเขาถอนหรือไมถอนครับทานประธานฯ การพูดอยางนี้เปนการเสียดสีตามขอบังคับการประชุม       

ขอที่ 68 ทานบอกวา ไปเปนข้ีขา ทานบอกวาคือตัวทานเอง แตคําพูดน้ีสมควรพูดในที่ประชุมสภาฯ    

แหงน้ีหรอืไม ทานประธานฯ ตองวนิจิฉัย ถาเขาไมเช่ือฟง ทานประธานฯ ก็มีสิทธินะครับ ทานประธานฯ

ทําได ทานประธานฯ ตองเปนกลางนะครับ  

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมทําหนาที่ของผมเปนกลาง  

นะครับ เชิญ นายสมบูรณ คุรุภากรณ  อภิปรายตอครับ 

 นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตกลงทานประธานฯ วินิจฉัยวา

อยางไรครับ  

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ถาจะใหเกิดความราบรื่น         

ในการประชุมฯ ก็ขอใหถอนคําพูดคําวา ขี้ขาฝายบรหิาร ออกนะครับ 

นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมเห็นแกทานประธานฯ        

และเห็นแกบรรยากาศการประชุมฯ ขอถอนคําวา “ข้ีขา” ออกนะครับ เรื่องสายไฟฟาลงดินก็คงจะมี

เพียงเทานี้ครับ ผมเห็นเหมือนกับทานสมาชิกสภาฯ ที่อภิปรายไปกอนหนานี้นะครับ ก็คือ ความจําเปน

เรงดวนยังไมมีถึงขนาดนั้น และก็ผลงานที่ผานมา ถนนบุญวาทย ทานก็ทําไมประสบความสําเร็จ      
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เกิดความเดือดรอน โครงการนี้ผมจึงไมเห็นดวยนะครับ โดยที่วาเงินจํานวนนี้ควรจะไปลงในชุมชนที่มี

ความจําเปนเรงดวนมากกวาครับ ขอบคุณครับ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นายณัฐกติติ ์บรรจงจิตต 

นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง บรรยากาศของการประชุมฯ

ในวันน้ีดีมาก มีวุฒิภาวะทุกคน การพูดจาอะไรอยาเอาดีใสตัว เอาช่ัวใหคนอื่นนะครับ (ประธาน :      

ขอโทษครับ คุณณัฐกติติ์ เรื่องนี้จบไปแลวนะครับ) ขอโทษครับทานประธานฯ ผมขออภิปรายตอนะครับ    

ตามที่ผูอภิปรายเมื่อสักครูหรือแมกระทั่งนายกที่บอกวา โครงการเรงดวนที่จะเขาชุมชนแตละชุมชน  

เทศบาลของเราเปนเทศบาลใหญ มีเงินสะสมมากมาย เอาสวนนั้นมาทําสิครับ ฝายบริหารเล็งเห็น     

ถึงประโยชนตรงนี้ก็เอามาทําสิครับ ไมเห็นจะตองมาพูดวาโครงการนี้ไมเหมาะสม เพราะเปนโครงการ  

ที่ใชเงนิงบประมาณปกตนิะครับ มเีพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 

นายกติต ิ จวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ จาสบิเอกสมบูรณ บรรจงจติต 

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมวาจะไมพูดแลว  

แตผมมาฟงผูอภปิรายทัง้หลาย สวนมากก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับ เรื่องไฟฟาหรอืเรื่องอะไรวกไปวนมา 

ผูอภิปรายบางคน ขออนุญาตเอยนาม คุณสมหมายฯ ไดพูดวา เทศบาลเราเอาเงินหาสิบสามลานบาท

ไปใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ไปอานหนังสือที่ทานนายกเขียนถึงผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค และอาน

หนังสือที่การไฟฟาตอบมา เขาลืมอานหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.5/ว 3686 เรื่อง       

การดําเนินงานโครงการ/แผนงานระบบไฟฟาเคเบิลใตดินของการไฟฟาสวนภูมิภาค เรียน ผูวาราชการ

จังหวัดทุกจังหวัด ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 25 กันยายน 2561 เห็นชอบกรอบและงบลงทุน   

ของรัฐวิสาหกิจ ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมีแผนระยะยาวกอสรางเคเบิลใตดิน วงเงนิลงทุนรวม 

1,350 ลานบาท ของการไฟฟาสวนภูมิภาค รวมอยูดวย ซึ่งเปนงานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลหรือหนวยงานภายนอก  มีความประสงคจะปรับปรุงระบบไฟฟาเปนเคเบิลใตดินเพื่อปรับปรุง

ภูมิทัศนใหสวยงาม โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาล หรือหนวยงานภายนอก จะเปน

ผูรับผิดชอบเงินลงทุนงานดานโยธา เขาไมอานตัวน้ี และเอาหนังสือที่นายกถามกับหนังสือที่การไฟฟา

ตอบมาอภิปราย เมื่อสักครูการไฟฟาก็ไดอธิบายวา ทําไมจึงเลือกถนนสายนั้น เขาก็บอกวา ตอไป     

จะเปนเมืองทองเที่ยว เมื่อออกจากเทศบาลไปหลวงพอเกษม กลับมาเจาพอบุญวาทย เขาก็อธิบาย    

ใหฟงแลวนะครับ และบางคนก็ยังทักทวง กลาวหาวา ระบบไฟฟาระโยงระยาง การไฟฟาสวนภูมิภาค   

ก็ไดแจงแลววา เขาจะเริ่มเก็บจากตรงนี้ถึงตรงน้ี วันที่เทานั้นเทานี้ ทําไมไมฟง และบางทานก็บอกวา 

เมื่อการไฟฟาพูดจบมีคนปรบมอืให หรอืเห็นวาคนที่ปรบมือโงครับ ที่ปรบมือใหการไฟฟาเพราะการไฟฟา     

เขาอธิบายใหเขาใจอยางดี สําหรับไฟฟาดับเวลามีฝนตกการไฟฟาก็บอกวาถาสถานีไฟฟาแหงที่ 3     

สรางเสร็จ ไฟฟาก็จะสมบูรณ และเมื่อสรางแลวคิดวาลําปางคงจะดีกวาที่ลําพูน บางคนพูดถึงเรื่อง   
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ถนนบุญวาทย ผมเห็นวาประชุมกันมาหลายครัง้ ก็ยังพูดถึงถนนบุญวาทยตลอด ก็ไมใชเทวดานะครับ  

ที่จะมุดดินไปทํา ตอนนี้กําลังทําก็ตองลําบากหนอย เม่ือทําเสร็จจงึจะดคีรับ ขอบคุณครบั 

นายกติติ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นายสมหมาย พงษไพบูลย 

นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตอนแรกคิดวาจะไมพูด

แลวครับทานประธานฯ แตวาถูกพาดพงิจึงขอพูดสักหนอย เปนความคิดเห็นสวนบุคคลนะครับ จะมาวา

ผมพูดซ้ําซาก พูดเรื่องเดมิ ไมใชนะครับ ความเห็นของผม คือ เทศบาลเปนเจาของเงนิหาสบิสามลานบาท

ตรงนี้ สมควรหรือไมที่จะเอาไปใหเขา และผมก็อางถึงงานที่ผานมาประสบความสําเร็จหรือไมครับ 

ชาวบาน 100 - 200 คน เดอืดรอนมาประทวง และผมบอกไดเลยวาถนนบุญวาทย ผมก็ยกมือสนับสนุน 

เพยีงแตวาการบรหิารจัดการไมดี ทําไมเปน และที่ผมพูดเรื่องเงินหาสิบสามลาน ผมกลัวเกิดเหตุการณ

เชนนี้ ตอนนั้นเงินสามสิบเกาลานบาทยังเดือดรอนขนาดนี้ แลวเงินหาสิบสามลานบาทจะเดือดรอน

ขนาดไหน หาผูรับผิดชอบไมได ดีนะครับที่มีคนข่ีมาขาวมาชวยแกหนาใหเทศบาลได เขามายืนดาหนา

เทศบาล ผูรับผิดชอบโครงการหายไปไหน ผมเคยพูดในที่ประชุมฯ คราวที่แลว ขอบคุณทานปลัดเทศบาล    

ทานมาแกหนาใหเรา ภาพเทศบาลดีข้ึนมาตั้งมากมาย กรณีเปนขอพิพาทกัน ถาอีกฝายหนึ่งไมอยู      

ไมอธิบายใหจะยิ่งพูดมากกวานี้ นี่เปนความคิดเห็นของผม ไมใชวาผมไปผานข้ันตอนอะไร แลวมาพูด

ตรงนี้ แลวเรื่องรายงานการประชุมฯ ที่ทานอานไมเขาใจ เพยีงแตเจาหนาที่เขาไมไดเวนวรรคใหเทานั้น 

ทานอานขอความรวดเดียวเลยไมเขาใจ ถาเวนวรรคตามที่แกก็จะเขาใจ แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไมเปนไร เขาใจ

กันคนละอยางได แตละคนจะคิดไมเหมือนกัน แตทั้งนี้ทั้งนั้นผมเปนหวงชาวบานที่ตองมาเดือดรอน  

อยางถนนบุญวาทย เรื่องของเรื่องเปนโครงการของการไฟฟาเขา เราเอาเงินไปทําอยางอื่นดีกวาหรือไม 

แคนี้เองที่เปนความคิดเห็นของผมที่ไมเห็นดวยกับโครงการนี้ ใครจะเห็นดวยก็แลวแต แตผมก็ทําหนาที่

ของผม และผมก็เปนหวงโครงการหลาย ๆ โครงการของเทศบาลเรา มีหลายเรื่องมากที่ไมสําเร็จ    

ตามวัตถุประสงค และผมถามในสภาฯ หลายครั้งก็ไมมีคําตอบ แมกระทั่งเรื่องศาลหลักเมืองก็ยังไมมี

คําตอบจนทุกวันนี้ ไมไดพูดไปเรื่อยนะครับ คราวทีแ่ลวเพื่อนสมาชิกสภาฯ บอกวาผมอภิปรายไปเรื่อยเปอย  

ไมมีหลักเกณฑ เราโยงหากันได เรามาพิจารณา ถางานราบรื่นเหมือนสมัยแลวมา เราก็ไมวากัน       

ไมมีใครขวาง ก็สนับสนุนกันตลอดเวลา ตลอด 6 ปมาน้ีฝายบริหารเสนอโครงการมา เราเห็นดวยหมด 

ไมเคยขวาง เพียงแตการบริหารจัดการไมดีเทานั้น ครั้งนี้ก็เหมือนกันเราก็ทวงติง นี่คือ หนาที่ของ

สมาชิกสภาฯ นะครับ ตรวจสอบโครงการ ติดตามโครงการ เปนความเห็นของผมนะครับ เม่ือสักครู

เพื่อนสมาชิกสภาฯ ทวงติงผม ผมจงึอยากจะอธบิายตรงนี้ ขอบคุณครับ 

นายกติต ิจิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นายจาตุรงค  พรหมศร 

นายจาตุรงค พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ        

ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้ก็เปนอกีครัง้หน่ึง

ที่สภาฯ แหงนี้ไดมีโอกาสพิจารณารางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําป วันนี้เราก็มาพิจารณา



60 

 

 

รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 1 รางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายนั้นถือเปนหัวใจสําคัญที่จะเปนเครื่องมือของฝายบริหาร เพื่อเอาไปทํา เอาไปพัฒนา          

ตามบทบาทหนาที่ ฉะนั้น ผมในฐานะสมาชิกสภาฯ ผมดูในเรื่องคําช้ีแจงงบประมาณก็ดี หลักการ    

และเหตุผลก็ดี วันนี้ผมดูโดยรวมในวาระแรก เรื่องหลักการ ผมมองวา การจัดทํางบประมาณที่เสนอ  

ตอสภาฯ ในวาระแรกนั้น โดยหลักกวาง ๆ แลว ผมคิดวาเปนไปตามวิธีการงบประมาณ เปนไปตาม

ระเบยีบ กฎหมาย เปนไปตามหนังสอืสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่กําหนดไว สวนขอผดิพลาดเล็ก ๆ 

นอย ๆ ผมเรียนตอทานประธานฯ วา การพิจารณางบประมาณน้ัน เราพิจารณากันเปนสามวาระ คือ

วาระรับหลักการ วาระแปรญัตติ และวาระใหความเห็นชอบ ใหตราเปนเทศบัญญัติฯ ฉะนั้นสิ่งไหนที่ยัง

ขาดตกบกพรองอยู ผมคิดวาเราไปคุยกันในขั้นแปรญัตติ สวนในวาระข้ันรับหลักการนั้น ผมพิจารณา

แลววา ไดมีการต้ังจายเปนไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณถูกตอง สิ่งที่เปนรายจายประจําก็ด ี      

ในเรื่องงบประมาณ งบพัฒนาก็ดี ผมก็มองวาเปนไปตามสัดสวน แตทั้งนี้ทั้งน้ันความคิดเห็นที่แตกตาง 

ก็เปนเรื่องปกติ เพราะผมดูงบพัฒนาปนี้ในเรื่องคาที่ดินและสิ่งกอสราง มีประมาณ 30 กวาโครงการ   

ก็ถือวางบประมาณนี้ยังใหความสําคัญอยู สวนประเด็นในเรื่องเงินอุดหนุนการไฟฟาเกี่ยวกับโครงการ

เคเบิลใตดิน ผมจะไมลงรายละเอียด ซึ่งที่ประชุมฯ ก็ทราบขอเท็จจริงตรงนี้ สิ่งที่ผมจะนําเรียนตอ      

ทานประธานฯ ก็คือ ผมมาพิจารณาในเรื่องการตั้งเงินอุดหนุน เราก็ตองพิจารณาตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ผมพิจารณา

โดยรวมแลว การที่เทศบาลจะอุดหนุนในสวนของงานโยธานั้น ถาเราดูตามระเบียบแลว งานโยธา       

ที่จะตองทํานั้นเปนภาระหนาที่ของเทศบาล และถามวาอุดหนุนการไฟฟาไดหรือไม ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ 

ในระเบียบดังกลาวที่ผมพูดถึงนี้ การไฟฟานั้นอุดหนุนไดครับ อีกสวนหนึ่งครับ เมื่ออุดหนุนไดแลว    

สวนที่อุดหนุนไปนัน้ ถามวาประชาชนของผูอุดหนุนไดรับประโยชนหรอืไม ถาผมพิจารณาโดยรวม ไดฟง

จากหลักการ จากแผนงานของรางเทศบัญญัตกิ็ด ีจากที่การไฟฟาไดชี้แจงก็ด ีผมคดิวาประชาชนก็ไดรับ

ประโยชน โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัย เรื่องความปลอดภัยเปนเรื่องที่สําคัญมากที่สุด        

เราจะเอาตัวเงินมาเปนตัวต้ังไมได ผมประทับใจการไฟฟาที่พูดในเรื่องชีวิต ในเรื่องทรัพยสิน                

ถาเปรียบเทียบสัดสวนเรื่องความปลอดภัยของสาธารณะกับเรื่องตัวเองแลว ในความคิดของผม      

เอามาเปรียบเทียบกันไมได สวนการอุดหนุนนั้น ผมคิดวาเม่ืออุดหนุนไปแลว การใชจายเงินอุดหนุน    

ยังตองมีหลักการ มีหลักเกณฑ ในสวนตัวผมเห็นดวยในหลักการนี้ แตการที่จะเบกิจายเงนิได เราก็ตองดูวา 

ถงึเวลานัน้ทางเทศบาลมเีงนิไดเขามาหรอืไมที่จะเบิกจายใหกับการไฟฟา และหากเบิกจายได มีเงนิครบถวน 

ตามจํานวนที่อุดหนุน และก็ยังมีการทําบันทึกขอตกลง การไฟฟาก็ยังตองมีแผนงาน มีโครงการที่ตองมาแสดง

กับทางเทศบาลดวย อีกสวนหนึ่งที่ผมบอกวาเราตองยึดหลักตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

เงนิอุดหนุนฯ ผมดูจากหนังสือของจังหวัด หนังสอืของคณะรัฐมนตรี หรอืหนังสืออื่น ๆ ผมจะไมกลาวถึง

รายละเอียด แตผมจะกลาวถึงวา ตามระเบียบของเงินอุดหนุนนั้น เทศบาลรับผิดชอบในสวนของ      

งานโยธา การไฟฟาก็มีงบประมาณสวนหนึ่งที่จะมาใชจายในเรื่องเกี่ยวกับงานซึ่งเปนภาระหนาที่โดยตรง  

ของการไฟฟา สวนจะมากนอยเทาไหร ตัวเลขตรงนี้ผมไมพูดถึง แตผมมองวาเขาหลักเกณฑการอุดหนุน          
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เมื่อเทศบาลใหการไฟฟาเขามาสมทบ อกีสวนหนึ่งที่เก่ียวของและเกี่ยวเนื่อง ก็คือ โครงการที่หลาย ๆ คน

พูดถึงในเรื่องการบริหารจัดการ การดําเนินการที่อาจจะมีผลกระทบตอพี่นองประชาชน ไมวาในเขต

เทศบาลหรือผูใชถนนก็ดี ตรงนี้ผมคิดวากอนเริ่มโครงการผมอยากแสดงเปนขอสังเกตวา ทางเทศบาล

กับทางการไฟฟาจะตองมีการชี้แจงและรับฟงความคิดเห็น ซึ่งสวนนี้ก็ตองดําเนินการใหเปนไปตาม

ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นตอประชาชน พ.ศ. 2548 นี่เปนอีกสวนหนึ่ง 

ผมใหขอสังเกตวา การรับฟงความคิดเห็นตรงนี้ไมใชเปนภาระของเทศบาลแตเพยีงฝายเดียว การไฟฟา

ตองมีสวนรวมดวย เพื่อใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกฯ ในเรื่องการรับฟงความคดิเห็น ผมพูดมาถึง

สวนนี้ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะใหขอสังเกต คือ โครงการนําสายไฟฟาลงดินนั้น เรามองแตเรื่อง

สายไฟฟา มองแตเรื่องการไฟฟา แตยังมีองคกรอื่นที่จะตองมีสวนรวมในโครงการนี้ดวย นั่นก็คือ     

การสื่อสาร สายสื่อสารตาง ๆ ที่ผมอยากใหทั้งเทศบาลและการไฟฟาชวยประสานทําไปในคราวเดียวกัน 

เพราะงบประมาณที่เทศบาลตัง้อุดหนุนงบประมาณ ป 2563 ในหมวดเงนิอุดหนุนนั้น เราอุดหนุนเฉพาะ

การโยธาเกี่ยวกับเรื่องการไฟฟาเทานัน้ เราไมไดอุดหนุนการส่ือสาร เพราะไมสามารถอุดหนุนได ฉะนั้น

ในสวนของการสื่อสารตองจัดหางบประมาณเอง แลวเขาตองรูวาทางการไฟฟาและเทศบาลไดทํา

ขอตกลงความเขาใจความรวมมือกันเพื่อที่จะนําสายไฟฟาลงดิน ในเฟสที่ 1 ตองใหการสื่อสารรูดวย 

เพื่อที่จะไม ให เกิดปญหาในการทํางาน จะไดเสร็จสิ้นไปคราวเดียวกันและในเวลาอันสมควร                 

แลวเกิดผลกระทบตอประชาชนนอยที่สุด ซึ่งตรงนี้ผมขอกราบเรียนตอทานประธานฯ ผานที่ประชุมฯ   

แหงนี้ดวย อีกสวนหน่ึงในเรื่องการอุดหนุนนั้น ถึงแมเราอุดหนุนไปเปนกอนก็จริง แตระเบียบในเรื่อง  

การอุดหนุน เวลาการเบิกจายผูรับเงินอุดหนุนก็ตองมีหลักฐานมาแสดงในการเบิกจาย เราอุดหนุนไป  

หาสิบสามลานบาทกวาก็จรงิ แตการใชจายเปนเพยีงเรื่องการประมาณการ ไมใชขอเท็จจริง จะใชมาก 

ใชนอย ใชอยางไร ผมยังไมทราบ แตในระเบียบเงินอุดหนุนถึงแมเราจะใหไปทั้งกอน เม่ือทํางานเสร็จ   

หักกลบลบกันแลวในทางบัญชี หากมีเงินเหลือก็ตองสงคืนเทศบาล ผมนําเรียนอยางนี้วา ในขั้นตอน

เรื่องเงินอุดหนุนผมก็ไมคอยที่จะกังวลเทาไหร ส่ิงที่ผมลุกขึ้นมาพูด เพียงแตตองการยืนยันวา          

การตัง้งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหมวดเงนิอุดหนุนนั้น ในช้ันรับหลักการ 

ผมไดพิจารณาระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       

พ.ศ. 2559 แลวเห็นวาอยูในหลักเกณฑ และเปนไปตามระเบียบตรงน้ัน ซึ่งผมคิดวาในสวนนี้ในเรื่อง  

เงินอุดหนุน นอกจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ผมนําเรียนตอทานประธานฯ แลว สิ่งสําคัญที่สุด

เก่ียวกับรายจายของเทศบาลนั้น ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ในมาตรา 67    

ก็ยังไดกําหนดเอาไววา เทศบาลมีรายจายอะไรบาง มีทั้งหมด 9 ขอ มี ต้ังแตเงินเดือน คาจาง           

เงินคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินอุดหนุน และในมาตรา 67             

ที่ผมกลาวถึง (9) ยังเปนกฎหมายที่แกไขใหม โดย พ.ร.บ.เทศบาล ฉบับที่  14 พ.ศ. 2562 (9)      

รายจายอื่นใดที่จําเปนตองจายในการปฏิบัติหนาที่หรือตามขอผูกพัน หรือรายจายตามที่มีกฎหมาย 

หรือระ เบี ยบของกระทรวงมหาดไทย กําหนดไว  ซึ่ ง ตรง น้ีที่ ผมกํ าลั งพูดถึ ง เ รื่ อ งระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุนฯ ก็ไปสอดคลองกับ พ.ร.บ.เทศบาล มาตรา 67 (9) ฉะนั้น ผมขอ
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ใชเวลาตรงนี้เพียงส้ัน ๆ ครับวา เกี่ยวกับญัตติรางงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในวาระแรกนั้น ผมไดพิจารณาแลว ผมเห็นวาหลักการฯ เปนไปตามระเบียบกฎหมาย ผมในฐานะ

สมาชิกสภาฯ ผมจึงเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ   

พ.ศ. 2563 ในวาระหนึ่ง ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายแพทยวัฒนา               

วานชิสุขสมบัต ิ

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธาน   

สภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง รางเทศบัญญัติ

งบประมาณใด ๆ ก็ดี เชื่อวาเจาหนาที่งบประมาณยอมทําไปตามระเบียบกฎหมายที่กําหนดไว           

ทุกประการ รางเทศบัญญัติฉบับนี้ก็ดี แนนอนตองทําไปตามระเบียบกฎหมายทุกประการ เพราะฉะนั้น

คงไมตองมีความจําเปนใด ๆ ที่ผมจะตองยกขึ้นมากลาวอางวาถูกระเบียบขอใด มาตราใด แตปญหา  

อยูที่สิ่งที่เรากําลังทวงติงหรืออภิปรายกันอยูนั้น งบเงินอุดหนุนเรื่องเคเบิลไฟฟาลงดินหาสิบสาม     

ลานบาทเศษนัน้ มีความเหมาะสม มีความคุมคาหรอืไม อยางไร ระเบียบกฎหมายเขาก็เขียนไวอยางกวาง ๆ 

เจาหนาที่งบประมาณก็ทํามาอยางถูกตอง ก็อยูในระเบียบน้ันแลว วันนี้เปนวันแรกและครั้งแรกที่ผม   

ไดฟงรายละเอียดจากเจาหนาที่การไฟฟา น่ันหมายถึงวา การทําประชาพิจารณหรือประชาสังคม       

ไมเคยทําเลยใชหรอืไม ถาทําแลวเอามาแสดงใหผมทราบหนอยไดหรือไม วาทําเม่ือไหร ที่ไหน อยางไร 

วัน เวลา รายละเอยีด ขอทราบดวย ทําตามอําเภอใจ แผนงานโครงการซึ่งจะตองเกี่ยวพันกับหนวยงาน

ของรัฐอีกหลายหนวยงานตองมีการวางแผนโครงการ แลวทําประชาพิจารณ ทําการประสานงาน         

ใหเรียบรอยลวงหนา ใหสําเร็จ มิใชหมายความวา นึกอยากจะทํา แลวก็ทําหนังสือไป อยากจะทําดวย 

เดือนกุมภาพันธทําหนังสือไป มีการทําประชาพิจารณหรือไม ผมวานี่เปนสาระสําคัญที่สุด สวนสาระ

เรื่องระเบียบแบบแผนก็สําคัญ แตเปนรองวาแผนงาน โครงการที่จะทํานั้นมีความคุมคาหรือไม          

มีความจําเปนเรงดวนเพียงใด ถาไมทําในปนี้การทองเที่ยวเมืองลําปางไมเติบโตหรืออยางไร 

นักทองเที่ยวที่มาเขาจะแหงนมองแตสายไฟหรอือยางไร ที่รถชนเสาไฟฟานั้นความปลอดภัยไมไดอยูที่

เสาไฟในเขตเทศบาล แตอยูที่สัญญาณการจราจรบนทองถนน ผมพูดมาเปนปสองปแลว ไดทํากันหรอืไม 

ตรงถนนเจริญประเทศ บริเวณโคงโรงพยาบาลแวนแซนวูดนั้น หลายปกอนก็มีคนเสียชีวิต เพราะเสน

ขอบจราจรขางถนน เคยมีแตเลือนหายไป ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีอีกหลายประการ       

ที่ควรจะตองทําอยางยิ่ง แตฝายบริหารไมเคยสนใจใหความสําคัญในเรื่องชีวิตของมนุษย เสาไฟฟาที่จะ

เกิดไฟดับบอยนั้น คือ ถนนหลวง ถนนใหญ ถนนซุปเปอรไฮเวยที่คนขับรถดวยความเร็วเกินกําหนด

ตางหาก ในเขตเทศบาลนัน้มีนอย ถึงเกดิขึ้นโอกาสที่เสาไฟจะลมแลวสายไฟมาพาดจนไฟดับนั้น ผมเชื่อวา   

นอยมาก การที่กระแสไฟตก ไฟฟาดับก็เปนเรื่องทางเทคนิคที่ทางการไฟฟามีหนาที่และความรับผิดชอบ      

ที่จะตองดูแลแกไข ที่สําคัญที่สุด การที่จะตองแจงวาเม่ือไฟดับแลวจะแกไขใหไฟกลับมาดีในเวลา       

กี่ชั่วโมง กี่นาที ซึ่งเรื่องนี้เทศบาลนครลําปางก็ตองมีสวนรับผิดชอบที่จะตองประสานงานกับการไฟฟา 
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แตทานประธานฯ เคยไดฟงรถประชาสัมพันธเทศบาลออกมาประกาศหรือไมวา ถนนเจริญประเทศ     

มไีฟฟาดับจากเหตุนัน้เหตุน้ี จะใชเวลาแกไขในเวลาอกีกี่นาที กี่ชั่วโมง คณุแมบานทํากับขาว ลูกคากําลัง

สระผม ดัดผมดวยเครื่องไฟฟา ขาวของรานอาหารที่แชในตูเย็นเสียหายขึ้นมา ไมไดรับทราบเลยวา 

ไฟฟาจะมาเมื่อไหร รายที่สุด ก็ คือถนนบุญวาทยที่โดนขุดเจาะนี่แหละครับ ไฟฟาดับเม่ือไหรไมมีใครรู  

มาเปดตูเย็นอกีท ีของเสยี น้ําแข็งละลายหมดแลว ความรับผิดชอบเบื้องตนน้ีตางหากที่ควรไดรับการดูแล

แกไข ผูรับผิดชอบไปทําอะไรกันอยู ไมเอาเคเบิลลงใตดินตอนนี้ อีก 3 ปสายไปหรือไม อีก 5 ปสายไป

หรือไม ไมไดสายไปเลย ถาเมืองนี้จะเปนเมืองที่นาอยู ผูคนมีความสุข ลําเหมืองสาธารณะตองด ี       

ไมมีขยะทิ้งเรี่ยราด สถานที่สาธารณะไมตองถูกบุกรุก ลําเหมืองน้ําใสไหลสะอาด แผนงานโครงการ  

เคยทําไวหรือไม เอามาเรียบเรียงโครงการ ชุมชนก็ทําแผนความตองการออกมาแลว จะใหขุดลอก     

ลําเหมือง ทําขึ้นมาแตไมปรากฏในแผนพัฒนา มีแตแผนเพิ่มเติม แลวอยางนี้จะใหสมาชิกสภาฯ      

อยางผมเขาใจเปนอยางอื่นไดอยางไร ความไววางใจไมมีใหครับ การที่จะมาบอกวาสอดคลองกับ

แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาแหงชาตกิ็ด ีไมม ีเอามายนืยันใหผมหนอยไดหรอืไมวาทานสอดคลองกับ

แผนพัฒนายุทธศาสตร 20 ป อะไร เอาแผนจังหวัดก็ได ถนนวัฒนธรรมของลําปาง ผมหยิบแผนพับ

ออกมานาอดสูมาก มีใครรูหรือไม ทําไวอยางสวย แตเดี๋ยวนี้เปนอยางไร ในเฟสบุคมีแตชาวบานบน  

เขาออกบานก็ลําบากจะทําอยางไร ถนนถูกขุด จะเปนงบประมาณของใครก็แลวแต แตเทศบาล      

นครลําปางที่มีหนาที่รับผิดชอบตองดูแล ทําไมปลอยใหเกิดเรื่องเชนนี้ข้ึนได ขุดถนน จะทําอะไร      

เสร็จเม่ือไหร ทําอยางไร ผลกระทบจะเกิดอะไรขึ้นบาง จะบริหารปองกันแกไขอยางไร มีใครรับทราบ

รับรูบางหรือไม ผมยังไมไดไปดูซอยขางรานเบตง ถนนพหลโยธิน ขุดทอ เห็นบอกวาขุดแลวก็ทิ้งราง  

คางคาไวกี่วันแลว ก็ไมทราบ น่ีตางหากเปนสิ่งที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบจะตองไปดูแลและแกไข แมวา  

ฝายปฏิบัติงานเขาจะลนมือก็ตาม แตผูรับผิดชอบสูงสุดทั้งดานนโยบายและฝายบริหารก็คงหนีไมพน

นายกเทศมนตร ีผมขอนําเรยีนทานประธานสภาฯ เพยีงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตต ิจวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนชิย 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ       

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอประเด็นเดียวคะ ที่ถาม

เมื่อสักครู เรื่องวิธีการกอสรางสายไฟลงดิน จากเอกสารของถนนบุญวาทยเปนการกอสรางแบบ HDD 

หรือการดึงทอ แตที่เห็นเปนการขุดถนนแบบ opencut นะคะ อยากถามวาถนนพหลโยธินจะดําเนินการ      

วิธีเดียวกันหรือไม แตเอกสารเปนดึงทอ ก็กังวลวาจะทําเหมือนถนนบุญวาทย และจะเกิดผลกระทบ

เหมือนเดมิ ตรงน้ีก็ยังไมไดรับคําตอบนะคะ 

นายกติต ิจิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ เจาหนาที่การไฟฟา 

นายกิตติเมศร กรพัฒนสวัสดิ์ รองผูอํานวยการฝายบริหารโครงการพิเศษฯ กราบเรียน

ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายกิตติเมศร  กรพัฒนสวัสดิ์ รองผูอํานวยการ

ฝายบริหารโครงการพิเศษฯ ขออนุญาตช้ีแจงเรื่องแรกกอน ก็คือ ที่ผานมาเมื่อป พ.ศ. 2546             
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มตคิณะรัฐมนตรไีดมีโครงการเคเบิลใตดิน จะมี 2 กลุมงาน ป พ.ศ. 2546 จะใหมีความรวมมือระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามมต ิครม. ป พ.ศ. 2546 องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่มีความพรอมใหรวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาคทําเคเบิลใตดิน ณ ตอนนั้นจะมีโครงการ   

18 เมืองใหญ ตอนนั้นไมมีลําปาง และโครงการที่ เปน pilot projects ของการไฟฟา มี 2 แหง ก็คือ      

ถนนทาแพ ชางคลาน จังหวัดเชียงใหม และถนนทวีวงศ ก็คือหาดปาตองในปจจุบันนี้ ถนนทาแพ      

ชางคลาน ทําเสร็จเม่ือป พ.ศ. 2553 ทําต้ังแตป พ.ศ. 2550 เทศบาลลงทุนงบเคเบิลใตดินประมาณ   

หนึ่งรอยเจ็ดสิบเกาลานบาท การไฟฟาสวนภูมิภาคลงทุนประมาณแปดสิบแปดลานบาท ซึ่งโครงการนี้

ผมเปนผูควบคุมงานกอสรางเอง ปจจุบันเคเบลิใตดินในสวนถนนปาตอง ทวีวงศ จังหวัดภูเก็ต เพิ่งจะได

ผูรับจางเมื่อตนปที่ผานมา เหตุผลที่ลาชาเนื่องจากสภาพพื้นที่ที่เปนเมืองการทองเที่ยวและมีการ 

เปลี่ยนแบบบอยครั้ง ตรงนี้ผมนําเรยีนใหที่ประชุมสภาฯ ไดทราบ ข้ันตอนที่สองที่มีคําถามตอมา คือวา 

ทําไมการไฟฟาสวนภูมิภาคจึงลงทุนเองไมได เราจะมี 2 กลุมงาน กลุมงานที่ 2 ก็คือ เม่ือป พ.ศ. 2559  

มีมติ ครม. บอกใหการไฟฟาสวนภูมิภาคลงทุนทั้งหมด 100 เปอรเซ็นต จํานวน 4 เมืองใหญ ก็คือ 

นครราชสีมา เชียงใหม หาดใหญ และพัทยา แตกอนหนานั้นเมืองหลัก ๆ เหลาน้ัน ที่ ครม. จะให      

การไฟฟาสวนภูมิภาคลงทุน 100 เปอรเซ็นต เชน หาดใหญ ถนนนิพัทธอุทิศ 1 2 3 และเสนหานุสรณ  

ซึ่งผมก็เปนคนดําเนินการเหมือนกัน เทศบาลก็ลงทุนในสวนงบงานโยธา ตามเงื่อนไข ครม. ที่ระบุในป 

พ.ศ. 2546 นะครับ จังหวัดภูเก็ตก็เหมือนกัน เชน ถนนถลาง เราเคยไปถนนถลาง เม่ือกอนเปนตึก

สมัยกอน เปนตึกชิโนโปรตุกีส การไฟฟาภูมิภาคก็ทํา และถนนดีบุกหรือถนนเยาวราชตามที่อยูในเขต

เมืองตรงนั้นก็ทํา ปจจุบันโครงการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจะมีสองกลุมงาน ในกลุมงานสวนที่สอง 

จะใชงบประมาณทัง้สองสวน ก็คอื เทศบาลรับผดิชอบทางดานโยธาและการไฟฟารับผิดชอบงานในสวน  

ของไฟฟา ก็มงีบประมาณ 1,350 ลานบาท (หน่ึงพันสามรอยหาสบิลานบาทถวน) เนื่องจากงบประมาณ

มีจํากัด ผมคนหนึ่งที่รับผิดชอบงานทางดานทั้งเคเบิลใตน้ํา เคเบิลใตดิน และการกอสรางทั่วประเทศ  

ผมก็เห็นวาเราจะดูในสวนของวิสัยทัศนของผูบริหารระดับทานรองผูวาการฯ หรือทานผูวาการฯ        

จะมองวา เราจะเลือกเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมที่อยากจะดําเนนิการ เหตุผล

เพราะวาเทศบาลที่มีความพรอมจะตองเปนเจาภาพในฐานะเปนเจาของพื้นที่เนื่องจากปญหาปจจุบัน  

ถาเทศบาลไมมคีวามพรอมการดําเนนิการจะเริ่มตนไมไดเลยนะครับ เพราะวาเราไมไดเปนเจาของพื้นที ่ 

สวนที่สอง ก็คือ ปญหาเรื่องสายส่ือสาร เหมือนที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามมาเมื่อสักครู            

ผมขออนุญาตนําเรยีนวา เทศบาลจะตองเปนเจาภาพในการประชุมฯ สวนหนวยงานสื่อสาร เม่ือเขาทราบ

โครงการของการไฟฟาสวนภูมิภาความีการดําเนินการเอาสายไฟลงดินในแตละถนน ในขอเท็จจริง

หนวยงานสื่อสารเขาจะมีการตอรองกับการไฟฟาสวนภูมิภาควา ขอชะลอโครงการ แตเนื่องจาก        

ที่ผานมาการไฟฟาสวนภูมิภาคจะดําเนินการขอใหหนวยงานสื่อสารเอาแบบของการไฟฟาสวนภูมิภาค

เปนหลัก เพราะถามีการยืดระยะเวลาออกไปก็จะมีการใชงบประมาณในการกอสรางเกินและสาย        

ก็ไมสามารถนําลงใตดินไดตามมติของคณะรัฐมนตรี หรือเปนยุทธศาสตรของชาติขอหนึ่งนะครับ  

หลังจากที่การไฟฟายืนยันในการนําสายไฟลงใตดินกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานสื่อสาร 
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TOT หรอื CAT เขาจะเลือกกันเองวาใครจะเปนเจาภาพในการทําทอสายสื่อสาร อยางเชน ถนน       

บุญวาทย ผมก็ยอมรับในฐานะที่เปนหนวยงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคสวนกลางตองมีการบริหาร

จัดการใหดีกวานี้สําหรับในโครงการตอไปนะครับ คือ การบริหารจัดการนี้ผมรับทราบวาประชาชน    

เกิดความเดือดรอนในชวงที่มีการกอสราง ผูรับจางอาจจะเกิดความบกพรองในบางหนาที่ สําหรับ       

ในโครงการสวนที่สองเราจะดําเนินการ คือ ถาโครงการนี้เกิดขึ้นไดนะครับ เราจะดําเนินการเขียนเงื่อนไข

เฉพาะงานใหเปนประโยชนตอทองถิ่น ก็คือ ระหวางการกอสรางจะทําเปนชวง ๆ ประมาณชวงละ 100 

ถงึ 200 เมตร โดยการกอสรางนัน้จะมแีผนเหล็กปดถนนปดตามชวงที่มกีารกอสรางทําเหมือนกรุงเทพฯ 

ก็คือ ตอนกลางวันจะใหรถสัญจรและมีการโรยยางมะตอยหรือแอสฟลทตามขอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส       

หรอืสี่เหลี่ยมผนืผาแลวแตสภาพหนางานที่เราเปด สําหรับการเปดถนนในโครงการเคเบลิใตดนิถนนบุญวาทย     

แรงสูงเราใชระบบดันทอ ก็คือ ดึงทอไปกลับ หรือเราเรียกวา HDD และแรงต่ําเราจะมีการเปดถนน   

Semi Buried แตสําหรับถนนพหลโยธินชวงที่หนึ่งทัง้การกอสรางแรงสูงและแรงต่ําจะใชการดันทอ    

โดยไมมีการเปดหนาดิน หรือที่เราเรียกวา HDD นะครับ แลวจะมีการขุดเปดถนนขึ้นไปตามเมนชายคา

เฉพาะในสวนของงานแรงต่ําที่ เราเรียกวา Service Line เทานั้น และระบบการจายไฟของการไฟฟา  

สวนภูมิภาคที่จะดําเนินการในสวนที่สองคือโครงการที่สองนี้ ก็คือ เราจะมีตูจายไฟอัตโนมัติ ที่ควบคุม

ดวยระบบ SCADA ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคใชทั่ว 12 เขต ถือวาเปนระบบการจายไฟที่ทันสมัย        

ก็คอื การไฟฟาสวนภูมิภาคจะลงทุนมากขึ้น จะสังเกตวางบประมาณในสวนของงานโยธาหรือของการ

ไฟฟาสวนภูมภิาคที่รับผดิชอบงานทางดานไฟฟา งบประมาณทางดานการไฟฟาจะเยอะกวา เนื่องจากเรา  

จะมีอุปกรณที่ เปนระบบการจายไฟอัตโนมัติเหมือนกับเขตเชียงใหมที่ดําเนินการอยูในขณะนี้          

เรื่องตอมา ก็คือ การยกทรัพยสินในสวนของถนนบุญวาทย ปจจุบันเทศบาลยังไมไดยกทรัพยสิน       

ใหการไฟฟาสวนภูมภิาค แตเทศบาลหรือการไฟฟาสวนภูมิภาคมีความเห็นรวมกันวา ควรจะสงวนสิทธิ ์  

ใหการไฟฟาสวนภูมภิาคเขาไปดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาระบบเคเบิลใตดนิในอนาคตได เนื่องจาก 

เรามองวาถาไมมีการบํารุงรักษา เทศบาลจะมีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดาน Under ground 

โดยตรงหรือไม ซึ่งลักษณะนี้เกิดที่เทศบาลนานมาแลว หรือเทศบาลอื่น ๆ หรือทางภาคใต เปนตน    

การที่เราจะตองไปดําเนนิการบํารุงรักษาระบบเคเบิลใตดินใหกับเทศบาลตามภาระหนาที่ของการไฟฟา

สวนภูมิภาคที่รวมกับเทศบาลตาง ๆ นั้น มีความจําเปน เพราะเราจะตองตั้งงบประมาณลวงหนา       

ในแตละพื้นที่ ปจจุบันผมดําเนนิการขออนุมัติตอทานผูวาการฯ วาในสวนที่เทศบาลทํามาเกือบ 20 แหง 

การไฟฟาสวนภูมิภาคจะตองทํางบประมาณเพื่อบํารุงรักษาที่เปนสินทรัพยในสวนของเทศบาล     

เพราะถาเราไมไดตัง้งบประมาณไวลวงหนา อยางเชน คอบอทรุด หรอืมีการ overlay ถนน และจะตอง 

มกีารตอคอบอแมนโฮล ผมยกตัวอยางภาพที่ เปน physical งาย ๆ ใหทานสมาชกิสภาฯ ทราบนะครับ  

เชน ถาเราไมมกีารตอคอบอตามสภาพผวิถนน แลวเทศบาลมีการ overlay ถนนไป เราจะไมเห็นฝาบอ

แมนโฮล เราจะไมรูวาระบบเคเบิลใตดินหรือบอแมนโฮลที่บอพักสายในสวนของแรงสูงอยูตรงไหน   

หรือบอแมนโฮลในบอพักสายของทางดานแรงต่ําอยูตรงไหน  นี่คือที่เรามีแผนการดําเนินงานแบบนี้    

ในสวนตอมา การรื้อถอนที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปางตองรับผิดชอบ ผมก็จัดสรรงบประมาณ
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มาให เนื่องจากการทําเคเบิลใตดินไมไดจบที่วาเอาสายลงใตดิน การไฟฟาสวนภูมิภาคจะตอง

ดําเนินการปรับปรุงระบบจําหนายที่เปนระบบเหนือดินเชื่อมตอกับระบบเคเบิลใตดิน ถาเรามองตาม

ขอเท็จจริง จริง ๆ ก็คือ การไฟฟาสวนภูมิภาคลงทุนมากข้ึนเพื่อรวมพัฒนากับทองถ่ิน แตการ          

ตั้งงบประมาณแตละสวนเราตองตั้งงบประมาณลวงหนา แลวเราก็จะมีแผนการทํางานชัดเจน ผมขอ     

นําเรียนทุกทานหรือผูที่เกี่ยวของทุกทานใหทราบวา ทุกอยางเม่ือเราตั้งงบประมาณลงมาในทองถิ่น

หมดแลว เราก็จะดําเนินการใหเสร็จตามแผนงานตามเปาหมายที่วางไว สําหรับสายในสวนของ       

สายสื่อสาร ผมนําเรียนตรง ๆ ก็คือวา การนําสายสื่อสารลงดินเปนสิ่งที่ยากมาก แมแตในเขต

กรุงเทพมหานคร การไฟฟานครหลวงก็ประสบปญหาที่มีสายรกรุงรัง เนื่องจากสายสื่อสารเยอะมาก 

เราจึงตองมีโครงการนี้ข้ึนมาตามยุทธศาสตรชาติ ในขอที่สองเราก็รวมกับ กสทช. เพราะวาเราตอง

ยอมรับตามขอเท็จจริง ก็คือ ระบบที่สายรกรุงรังนี้เกิดจากสายสัญญาณที่เกาะในสวนของเสา           

ถาสายสัญญาณพวกนี้ ถาเราจัดใหเปนระเบียบ ปจจุบันโครงการเคเบิลใตดินของถนนบุญวาทย        

ที่เกิดประเด็น คอื มีสองหนวยงานที่รวมทําพรอมกันก็คอื การไฟฟาสวนภูมิภาค และ TOT ที่เปนเจาภาพ

ของทางดานสื่อสาร แตผมยอมรับวาการประสานงานหรือการทํางานไมคอยเปนไปในทางเดียวกัน    

เนื่องจากเม่ือการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการทํา TOT ผูรับเหมาก็จะมาขุด เพราะฉะนั้นเหมือนกับ     

ที่ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานเกิดความกังวลครับ สําหรับโครงการใหมทางการไฟฟาสวนภูมิภาค จะเขียน

เงื่อนไขเฉพาะงานใหเขมขนมากข้ึน และจะตองมีทั้งฝายบริหารของทางเทศบาล และในสวนของ       

การไฟฟาสวนภูมภิาค และภาคประชาชน เราอาจจะใชสื่อที่เปนประโยชนก็คอืโซเชยีลและตัง้อยูใน LINE 

กลุม ซึ่งปจจุบันเราใชที่ถนนธรรมนูญวิถีที่หาดใหญ ซึ่งไดรับผลการตอบรับจากประชาชนไดอยางดี 

และกอนที่เราจะดําเนินการก็คือการใชโซเชียลใหเปนประโยชน ก็คือ จะแจงกอนดําเนินการ 3 วัน    

หากประชาชนคนไหนมีขอคอมเมนตหรือขอเดือดรอนเราจะเรงรัดการประชุม และผมเรียนในฐานะ     

ที่เปนเจาหนาที่ของการไฟฟาคนหนึ่งวา  เราจะทําใหเกิดปญหาใหนอยที่สุด ที่ผานมาถือวาเปนบทเรียน

ที่สําคัญของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่จะตองปรับปรุงที่จะเริ่มดําเนินการในโครงการตอ ๆ ไปที่ผานมา     

บางครั้งอํานาจหนาที่เราก็มีขอจํากัด ผมคิดวาเราจะวางแผนการดําเนินการใหดีที่สุด เพื่อใหเกิด 

ผลกระทบตอประชาชนใหนอยที่สุด คําถามตอมาก็คอืวา โครงการนี้ตองดําเนินการในปตอไปไดหรือไม  

หรืออีกสามปหรือหาป ผมขอนําเรียนในสภาฯ ครับวา เนื่องจากงบประมาณมีจํากัด ตรงนี้เปนเรื่อง     

ที่เทศบาลหรือทางสภาฯ ตองเปนผูพิจารณาในเรื่องนี้ หากไมดําเนินการ การไฟฟาก็จะไมเปนประเด็น     

ในสวนเรื่องเคเบิลใตดิน เราก็จะยายงบประมาณที่จะลงอีกสองรอยกวาลานไปพัฒนาที่อื่น เพราะวา 

หนึ่งพันสามรอยหาสบิลานบาท ทางการไฟฟาสวนภูมิภาคเราเลือกในสวนของลําปางสวนหนึ่ง และมีที่ที่เรา

จะตองไปคุยในวันพรุงนี้ ก็คอื ลําพูน และแมสาย ที่เราดําเนนิการ MOU ไปแลว และก็หนองคาย เหตุผลที่เรา

จะตองเรงรัดในเวลาอันสั้น เนื่องจากเราจะไดขออนุมัติใหทองถิ่นที่สนใจอยูในแผนที่จะพัฒนาระบบ   

เคเบิลใตดินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับเรื่องถนนพหลโยธินในสวนที่หนึ่งนี้ ปจจุบัน 

สวนของ MOU หรือ MOA อะไรก็ตาม การไฟฟาสวนภูมภิาคหรอืเทศบาลในเรื่องการรับมอบทรัพยสิน 

ตรงนี้ เรายังเขียนเปนกฎกวาง ๆ แตในสวนของทานสมาชิกสภาฯ ที่ มีคําถามวาไฟฟาจะไป              
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หาผลประโยชนในสวนของทอรอยสายหรอืไม เราคงไมไดทําครับ เพราะวาเราจะรอยสายในสวนเฉพาะ

สายไฟฟาและสายสื่อสารที่เปนระบบควบคุมในการจายไฟเทานั้น แตเราจะไมมีการที่จะใหหนวยงาน

ของเอกชนมารอยสายแลวเราเรยีกหาผลประโยชน ซึ่งเราไมไดทําใหขัดแยงกับ MOA ที่ เราตกลง       

ในระหวางสองหนวยงานครับ สวนทรัพยสินผมขอยืนยันชัดเจนวา ปจจุบันเทศบาลยังไมได           

มอบทรัพยสินใหการไฟฟาสวนภูมิภาค เพียงแตเทศบาลจะขอใหการไฟฟาเปนผู เขามามีสิทธิ์                 

ในการบํารุงรักษา ตรงนี้ผมขอนําเรียนทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานเปนประโยชนกับหนวยงานเอง        

กับของเทศบาลและกับของประชาชน เพราะวาการบํารุงรักษาน้ีเราตองตั้งงบประมาณเปนจํานวนเงิน        

ที่สูงมาก และในขอตอมาการนําเคเบิลใตดินเขามาใชในเมืองใหญ ๆ เราตองพัฒนาบุคลากรเพื่อมา

รองรับในระบบเคเบิลใตดิน เชน จังหวัดเชียงใหม ถนนทาแพ ชางคลาน ณ ชวงป พ.ศ. 2553 ผมได 

training ระบบพนักงาน และทําระบบ taber shooting ยกตัวอยาง คือ เกิดมีกรณไีฟดับแตละกรณ ี      

เราจะใหพนักงานทํา  switching order ตามขั้นตอนการจายไฟทั้งหมด เพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับ

ประชาชนในพื้นที่ สําหรับลําปางก็เหมือนกันเราจะวางบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญดานเคเบิลใตดิน         

เพื่อบรกิารประชาชนในสวนนี้ ผมขออนุญาตนําเรยีนเพิ่มเตมิก็คอื อาจจะมคีําถามวาจังหวัดอื่นทําไมจึงมี

การลงทุน 100 เปอรเซ็นต กอนที่จะมีการลงทุน 100 เปอรเซ็นต ตาม ครม. เห็นชอบ เชน เชยีงใหม    

ทําที่ถนนทาแพ ชางคลาน ก็ทําดวยงบที่เทศบาลรับผิดชอบในสวนของงานโยธา และการไฟฟารับผดิชอบ          

ในสวนของไฟฟานี่ก็เปนจุดเริ่มตน ถามวาจังหวัดลําปางถือวาเปนเมืองลําดับตอ ๆ ไปที่การไฟฟา    

สวนภูมิภาคพิจารณาหรือไมที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรี ก็เปนสวนหน่ึง แตเราก็จะดูวาแตละถนน        

ที่เทศบาลมีแผนดําเนินการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ มีแผนดําเนินการตอไป เราอาจจะ

นําเสนอในสวนของคณะรัฐมนตรเีขาไป สมมุติเทศบาลลงทุนไปสามชวงใชงบ 50 / 50 ตอไปเราอาจจะ

ทําเหมือนเชียงใหมก็ได หรือทําเหมือนนครราชสีมาก็ได ผมจึงนําเรียนทานประธานสภาฯ และทาน

สมาชิกสภาฯ ทุกทานไดรับทราบครับ ผมก็มขีอชี้แจงเพยีงเทานี้ ขอบคุณครับ 

นายกติติ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต 

นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ดวยความเคารพครับ    

ทานประธานฯ ผมขอเรยีนปรึกษาหารอืนะครับ ตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาฯ ขอ 62 เม่ือได

อภิปรายไปพอสมควรแลว ถาสมาชิกสภาทองถิ่นเสนอญัตติขอใหปดอภิปราย เพื่อใหลงมติวาจะรับ

หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณหรอืไม ทานประธานครับ ผมเห็นวาเปนการอภิปรายพอสมควร

แลวจะตองตัง้คณะกรรมการอะไรอกีเยอะแยะครับ ผมเพยีงปรกึษานะครับ ขอบคุณมากครับทานประธานฯ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันน้ีเปนการประชุมพิจารณา  

รางเทศบัญญัติงบประมาณประจําป ซึ่งก็เปนตัวเลขที่คอนขางสูงผมก็เปดโอกาสใหสมาชิกทุกทาน    

ไดอภปิรายอยางเต็มที่นะครบั จะไดไมมขีอของใจอะไร ผมขอพักการประชุม 15 นาทคีรับ 
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พักการประชุม เวลา 16.20 น. 

เร่ิมประชุมเวลา 16.35 น. 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เ ม่ือครบองคประชุมแลว         

ผมขอดําเนนิการประชุมตอนะครับ มีสมาชกิทานใดจะอภิปรายครับ เชญิ นายนพดล ผดุงพงษ 

นายนพดล  ผดุงพงษ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายนพดล ผดุงพงษ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้ เปนการอภิปรายงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เหมือนเชนเจาหนาที่การไฟฟาไดกลาวไว ในความรวมมือยอมมี       

ความขัดแยง เห็นดวยครับ ถาทุกสิ่งทุกอยางยังไมกระจาง ถาเปนการพูดคุยปรกึษากันภายในหนวยงาน

ในวงสนทนาระหวางเพื่อนก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง แตวันนี้เรามาถึงการอภิปรายใหความเห็นชอบในการ    

รับรางงบประมาณรายจายประจําป 2563 เงินก็ไมใชสิบบาท ยี่สิบบาทหรือรอยบาท จํานวนหลาย      

รอยลานบาท เพราะเราตั้งงบประมาณไวเจ็ดรอยยี่สิบเจ็ดลานบาท เปนจํานวนเงินคอนขางสูงนะครับ ฉะน้ัน

จะมาคุยกันสองสามนาทใีหจบงาย ๆ แลวก็แลวกันไป เราก็มาสังเกตตัวเราเอง ผมก็สังเกตตัวเองตลอด 

วันนี้ผมมาในฐานะอะไร อยูในชุดยูนิฟอรมซึ่งเปนขาราชการ ขาของแผนดิน ฉะนั้น ตองมาทําหนาที่     

ใหอยางเต็มที่ครับ ถึงจะขัดแยง ถึงจะตองหาขอเท็จจริง หาความรวมมือ หาบทสรุป ตองพูดครับ     

จะมาบังคับไมใหพูดหรือขอรองไมใหพูดหรือพูดนอย ๆ พูดอยูในประเด็นที่ตองพิจารณาโดยไมม ี    

การอางองิ ยกเอาเหตุการณตาง ๆ มาประกอบในการพิจารณาไมได ผมขอฝากทานประธานฯ ผานไป

ถงึผูบรหิารวา วันนี้มารับฟงขอเท็จจรงิ และขอขอบคุณเจาหนาที่ ซึ่งเปนขอที่เราถกตอนทายนี้ คอืเรื่อง

สายไฟฟาลงดิน ซึ่งใชงบประมาณถึงหาสิบสามลานบาทเศษมาในการอุดหนุน เพื่อจะใหบานเมือง           

มีความเจริญตามที่ทานปรารถนา ก็มีหลาย ๆ ทานไดพูดไปแลววา ไมใชวาเขาไมเห็นดวยนะครับ      

เราไมไดไมเห็นดวยในรางทั้งหมดของป 63 มีเพียงบางประเด็นเทานั้น ที่เรายกมาวานาจะหาขอสรุป   

ขอกฎหมายก็พูดแลว ความเปนจริงก็พูดแลว ทีนี้เราก็รูวาเหตุการณตอไปในวันขางหนาก็ยังมีอะไรให

ติดตามกันอีกมากมาย ทุกคนมีความปรารถนาดี อยากจะใหบานเมืองมีความสวยสดงดงาม             

มคีวามเจรญิรุงเรอืง อยากจะใหเหมือนกับที่ทานนายกไดพูดบอย ๆ วา เราอยาทิ้งใครบางคนไวขางหลัง 

อยากใหมองไปแตขางหนา โดยมีพี่นองประชาชนของเราอีกหลายรอยครอบครัว ซึ่งเขามีความจําเปน  

ในสวนที่เขาตองการเหมือนกัน ตนทุนแตละคนไมเหมือนกันนะครับ ทานประธานฯ ครับ งบประมาณ   

ที่จัดสรรมาทุกป หรือจัดทําทุกปนั้น ตองขอขอบคุณเจาหนาที่งบประมาณของเทศบาล ซึ่งไดใช     

ความพยายามจัดทํารูปเลมเปนรางออกมาดูสวยงาม อานดูแลวก็พอจะไดทราบสาระความจําเปน   

ของฝายบรหิารที่จะตองไปดําเนนิการใหพี่นองประชาชน ในสวนนี้ผมก็บอกวาดี ยิ่งดีขึ้นเมื่อเราไดรับฟง

การช้ีแจงจากเจาหนาที่ของการไฟฟาที่ตองมารวมวงการกับเทศบาลนครลําปางของเรา ถาไมฟงตั้งแตตน 

เราก็ไมทราบวาอะไรที่ทานพูดบอกวาจะดี เราก็ตองเชื่อตามที่ทานพูดทุกสิ่งทุกอยางเชนนั้นหรือ       

ผมเห็นโครงการตาง ๆ ที่ทางฝายบริหารไดจัดทํามาตลอดส่ีหาปที่ผานมา ไมมีโครงการไหนที่ไมม ี    



69 

 

 

ขอขัดแยง มีขอรองเรียน มีความเดือดรอนที่ปะปนกันมา กับทั้งสื่อ กับทั้งตัวของพี่นองประชาชนเอง  

ถาจะใหยกตัวอยางสาธยายก็ไมหมดครับ เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้ในฐานะที่เปนสมาชิกสภาเทศบาล      

ก็ยอมพิจารณาใหอยางเขมงวดนะครับ อยางนอยเราก็ตองปองกันตัวเราเองไว ฝายบริหารเสนอมาวา

จะทําโนนทําน่ีเปนสิ่งที่ด ีแตในการพจิารณาอนุมัตงิบประมาณในแตละครัง้ขึ้นอยูกับฝายสภาฯ ที่จะตอง

รวมหัวจมทายกับทานดวย และไมไดเปนผูบริหารเปนผูกระทํา ถาทานไมทํา ตรงนี้แหละที่สมาชิกฯ    

ในสวนที่ไมเห็นดวยเขาก็จะคิดกัน จะใหเขาไปไววางใจในทุกอยางที่ทานพูด ก็เปนไปไมไดนะครับ         

มขีอแยง ขอปฏิบัตเิกิดข้ึนมาอยูแลว หลัก ๆ ของการใชจายในงบประมาณแตละป ก็จะหนักไปทางดาน

การบริหารจัดการสาธารณูปโภคตาง ๆ น่ีก็ทํากันเปนประจําทุกป ส่ิงใหม ๆ ที่อาจจะมีข้ึนมา ก็คือ      

จะทําในสิ่งที่บางครั้งก็ไมไดเปนนโยบายที่ไดเสนอวสิัยทัศนมาใหแกเทศบาลต้ังแตเริ่มตนเขามาบริหาร 

บางครั้งอยากจะทําอะไรก็จะทํา สิ่งที่เขาตั้งกระทูถาม หรือเรื่องตาง ๆ ที่ฝายบริหาร ไดกระทําไปแลว 

หรือยังทําไมแลวเสร็จนั้น เม่ือกระทูถามก็มีการชี้แจง ซึ่งอาจจะไมถูกกับที่เขาถาม หรือตอบไมตรง

คําถาม หรือถามไมตรงคําตอบ ก็เลยยุงอยูทุกวันนี้ ฉะนั้น การอางอิงขอกฎหมายอะไรข้ึนมาทุกอยาง 

เหมือนกับทานสมาชิกสภาฯ ทานหนึ่งไดบอกวา เราทุกคนก็ปฏิบัติไดตามขอกฎหมาย ระเบียบส่ังการ

อยูแลว เพียงแตเรามาพิจารณาวาในสิ่งที่ เราจะใหไปนั้น คุมคา มีประโยชน และประหยัดกับ

งบประมาณของทางราชการหรือไม สําหรับงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2563 ในวาระแรกนี้  

ถาจะถามผม ผมก็จะตองบอกวา อาจจะใหผาน เห็นชอบในวาระที่ 1 แตมีขอโตแยงที่จะตองคุยกัน      

ในประเด็นในการพจิารณาในช้ันแปรญัตตเิพื่อใหสภาฯ ไดผานไป ผมก็ไมอยากใหสภาฯ แหงนี้เกิดความ

ไมเขาใจกันในสภาฯ อยากใหราบรื่นเวลาพูด เวลาอภิปราย ใหฟงเหตุผลซึ่งกันและกัน ไมใชยกมือแยง

อะไรขึ้นมาซึ่งเปนเรื่องไรสาระ ก็ไมเปนประโยชนสําหรับพี่นองประชาชน ผมอยากจะใหเปนลักษณะ

อยางนั้น กอนที่การอภิปรายจะสิ้นสุดในวันนี้ ก็อภิปรายกันมาเต็มที่ เรื่องซึ่งบางครั้งการอภิปราย     

แตจริง ๆ แลวเราเปนผูอาสารับสมัครคัดเลือกเขามาทั้งสิ้น ทําอะไรก็ใหประโยชนตอประชาชนทั้งสิ้น 

เหตุการณทั้งหมดที่สมาชิกสภาฯ ไดพูดไดกลาว ไมใชขอกลาวหา แตเปนขอเท็จจริงมาใหทาน       

ไดรับทราบ ไดปรับปรุงวา สิ่งไหนที่จําเปนเรงดวนกวากัน ก็รับเอาสิ่งนั้นไวพิจารณา ถาทานคิดวา     

ของทานดกีวา ก็แสดงหลักฐานหรอือะไรตาง ๆ ที่เราเคยโตแยงวาเอกสารไมครบถวน การพิจารณาเรา

ขาดหลักฐานตาง ๆ ขอรองนะครับ อยาไปคิดวาเกิดจากมีสมาชิกสภาฯ ไมเห็นพองตองกันทั้งสภาฯ    

นะครับ เปนไปไมได มีคนเห็นดวย และคนแสดงความคิดเห็นเปนธรรมดาอยูแลว สําหรับเรื่องอื่น ๆ ก็มี

สมาชิกสภาฯ หลายทานไดอภิปรายไปพอสมควร ผมก็ไมอยากจะไปยอนกลาวขึ้นมาใหเปนประเด็นอกี 

สรุปคือ ฝายบริหารก็ไมผิดในการที่นําเสนองบประมาณตาง ๆ เขามาสูในการพิจารณาของสภาฯ     

และก็ไดรับฟงความเห็นตาง ๆ ทัง้ชี้แนะ ทั้งเสนอแนะ ทัง้ตําหน ิก็ตองรับฟง และสภาฯเอง ก็ไมไดจะไป

ตรวจสอบหรือไปต้ังขอสังเกตอะไรผิด ๆ จากฝายบริหารอยางจริงจังนะครับ เพียงแตวาพฤติกรรม   

หรือการปฏิบัติที่ผานมาเห็นชัด คือ ประจักษอยูในสายตา เพราะฉะนั้นในความไววางใจบางขอ       

บางรายการก็อาจจะไมเห็นดวย ตรงน้ีก็ฝากใหทานประธานฯ พจิารณาดวยครับ ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ทานใดอภิปราย 

อีกหรือไม ไมมีนะครับ ฝายบริหารมีอะไรจะเพิ่มหรือไมครับ ไมมีนะครับ เม่ือไมมี ผมจะปดอภิปราย 

และจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอรางเทศบัญญัติฯ (วาระที่  1                   

ขัน้รับหลักการ) สมาชกิฯ ทานใดเห็นชอบรับหลักการ โปรดยกมือข้ึน  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบรับหลักการ ในวาระที่ 1  

15 เสยีงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบ   

รับหลักการในวาระที่ 1 โปรดยกมือข้ึน    

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมีครับ นอกนั้น   

งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการของรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง (วาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ) จํานวน 15 เสียง  

ไมเห็นชอบ  ไมม ี, งดออกเสยีง 4 คน 

 นายกติติ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อที่ประชุมเสยีงขางมาก จํานวน 

15 เสียง มีมติเห็นชอบรับหลักการฯ ในวาระที่ 1 แลว ผมจะขอนําเรียนปรกึษากับสมาชิกสภาฯ ในเรื่อง

การแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ และกําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติ และระยะเวลา   

การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยจะใหทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงถึงข้ันตอน          

และระเบียบการประชุมฯ เชญิทานเลขานุการสภาฯ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

และทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล       

นครลําปาง เกี่ยวกับญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของเทศบาลนครลําปาง วาระที่ 1 (ข้ันรับหลักการ) เม่ือมติที่ประชุมเสียงขางมาก 15 เสียง เห็นชอบ  

รับหลักการไปแลว จากนี้ไปเรื ่องซึ ่งที ่ประชุมจะไดปรึกษาหารือกัน ซึ ่งผมมีระเบียบขอบังคับ          

การประชุมสภาฯ ที่จะเรียนแจงตอที่ประชุม เพื่อใชประกอบการพิจารณาตอไป เกี่ยวกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ในขอ 45 

วรรค 3 มีหลักการวา ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และ   

ในการพิจารณาวาระที่สอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต

สภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น  ประกอบกับ ขอ 49 กําหนดไววา 

ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติ

พิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัตินั ้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา    

โดยละเอียด และที่ประชุมสภาทองถิ่นจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ
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แปรญัตติดวย ขอ 49 วรรคสอง ความวา ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกําหนด

ตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติ

ก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่น

รับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติฯ จากระเบียบขอบังคับที่ผมไดนําเรียนไปเมื่อสักครู เมื่อสภาฯ     

มีมติรับหลักการแลว จากนี้ที่ประชุมสภาก็จะตองมีการพิจารณาในประเด็นแรกที่สภาฯ แหงนี้     

จะปรกึษาหารอืเพื่อลงมติก็คอื 1.) จะตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเพื่อแปรญัตติรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําป 2563 จํานวนกี่คน ระหวาง 3 – 7 คน 2.) สมาชิกสภาคนใดจะได  

รับเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ การเลือกนี้จะตองเลือกทีละคน ประเด็นตอไป 3.) ที่ประชุม

แห ง นี ้ จ ะต อ งกํ าหนดระยะ เ วลา เ สน อคํา แป รญ ัตต ิต อค ณะกรรมการแป รญ ัตต ิ ทั ้ง น้ี               

ตองกําหนดเวลา เสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการ

แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเด็นที่ 4.) ที่สภาฯ 

แหงนี้จะตองพิจารณา ก็คือ กําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติ

ไดรับไว สรุปแลวมีอยู 4 ประเด็นตามที่ผมไดนําเรียน เมื่อที่ประชุมแหงนี้เขาใจและไมมีขอสงสัย 

ผมจะไดนําเรียนตอทานประธานสภาฯ นําปรึกษาตอที่ประชุมแหงน้ีตามลําดับตอไปครับ  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ทานเลขานุการสภาฯ      

ไดช้ีแจงเรื่องขอระเบียบใหสมาชิกฯ ไดรับทราบเมื่อสักครู ผมขอนําปรึกษาที่ประชุมแหงนี้ไดเสนอ

จํานวนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2563    

เสนอครับ วามกีี่คน เชิญ นายสันต ิ เขยีวอุไร 

นายสันต ิเขยีวอุไร สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ

รางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จํานวน 3 คน 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง นายสันติ เขียวอุไร เสนอใหมี

คณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 3 คน ขอผูรับรองครับ มีผูรับรองถูกตองนะครับ จะมีสมาชิกฯ    

ทานใดเสนอเปนอยางอื่นหรอืไม ไมมีนะครับ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 3 คน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อ

สมาชิกสภาฯ ที่จะทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผมจะใหมีการเสนอชื่อทีละคน และจะขอมตใินที่ประชุมฯ เชิญ นายพทิักษ 

แสนชมภ ูเสนอ คนที่ 1 ครับ 
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นายพทิักษ  แสนชมภ ู สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายพิทักษ แสนชมภู สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสันติ เขียวอุไร ทําหนาที่เปน

คณะกรรมการแปรญัตตริางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 1 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีผูเสนอ นายสันติ เขียวอุไร   

เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 ขอผูรับรองครับ มีผูรับรองถูกตองนะครับ จะมีสมาชกิฯ ทานใด

เสนอทานอื่นหรอืไม ไมมีนะครับ   

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให นายสันติ  เขียวอุไร ทําหนาที่เปนคณะกรรมการ

แปรญัตตริางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที ่1 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อ

สมาชิกสภาฯ ที่จะทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 2 เชญิ นายเกษม  ปญญาทอง 

นายเกษม  ปญญาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายเกษม  ปญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสุบิน ชุมตา ทําหนาที่เปน

คณะกรรมการแปรญัตตริางรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 คนที่ 2 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีผูเสนอ นายสุบิน ชุมตา      

เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 ขอผูรับรองครับ มีผูรับรองถูกตองนะครับ จะมีสมาชิกฯ ทานใด

เสนอทานอื่นหรอืไม ไมมีนะครับ  

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให นายสุบิน  ชุมตา ทําหนาที่เปนคณะกรรมการ       

แปรญัตตริางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 2 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอช่ือ

สมาชิกสภาฯ ที่จะทําหนาที่เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 3 เชิญ นายสุบนิ  ชุมตา 

นายสุบิน ชุมตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายสุบิน ชุมตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายเกษม ปญญาทอง ทําหนาที่  

เปนคณะกรรมการแปรญัตตริางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 3 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีผูเสนอ นายเกษม ปญญาทอง  

เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 ขอผูรับรองครับ มีผูรับรองถูกตองนะครับ จะมีสมาชิกฯ ทานใด

เสนอทานอื่นหรอืไม ไมมีนะครับ  

มติที่ประชุม ที ่ป ระช ุมม ีมต ิเ ห ็นชอบ ให  นายเ กษม ป ญญาทอง  ทํ าหน าที ่เ ป น

คณะกรรมการแปรญัตตริางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 3 
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เปนอันวาสภาแหงนี้ไดเลือก

สมาชิกสภาฯ ทําหนาที ่เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน  3  ทาน  คอื 

1. นายสันต ิ   เขยีวอุไร    

2. นายสุบนิ    ชุมตา  

3. นายเกษม    ปญญาทอง 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแตงตั้งสมาชิกสภาฯ จํานวน 3 ทาน ทําหนาที่เปน

คณะกรรมการแปรญัตตริางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไดแก 

1. นายสันติ  เขียวอุไร    

2. นายสุบนิ  ชุมตา  

3. นายเกษม  ปญญาทอง 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไป ผมขอเชิญทานสมาชิก 

สภาฯ ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตตก่ีิวัน เชญิ พันตรวีชิานนท แดงสรอย 

พันตรวีชิานนท  แดงสรอย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม พันตรีวิชานนท แดงสรอย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอระยะเวลา    

ในการเสนอคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563       

เปนระยะเวลา 3 วัน คอื วันที่ 14 , 15 และ 16 สงิหาคม 2562 ตัง้แตเวลา 8.00 – 16.30 น. ของแตละวัน  

ณ หองสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง พันตรวีิชานนท แดงสรอย เสนอ

ระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 เปนระยะเวลา 3 วัน คือ วันที่ 14 , 15 และ 16 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 8.00 – 16.30 น.       

ของแตละวัน ขอผูรับรองครับ มีผูรับรองถูกตองนะครับ จะมีสมาชิกฯ ทานใดเสนอเปนอยางอื่นหรือไม     

ไมมีนะครับ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง เปนระยะเวลา 3 วัน 

คอื วันที่ 14 , 15 และ 16 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 8.00 – 16.30 น.  ของแตละวัน ณ หองสมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไปผมจะขอทานสมาชิกฯ        

ได เ สนอระยะ เ วลาในการพิจ ารณาคําแป รญัตติฯ ของคณะกรรมการแปรญัต ติฯ  กี่วัน                   

เชญิ พันตรวีชิานนท แดงสรอย 
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พันตรีวิชานนท แดงสรอย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม พันตรีวิชานนท แดงสรอย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอระยะเวลา    

ในการพิจารณาคําแปรญัตติฯ  ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จํานวน 2 วัน คือ วันที่ 18 และ            

19 สิงหาคม 2562 ตัง้แตเวลา 8.00 – 16.30 น. ณ หองสมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง พันตรีวิชานนท แดงสรอย    

เสนอระยะเวลาในการพจิารณาคําแปรญัตติฯ ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 2 วัน คอื วันที่ 18 

และ 19 สงิหาคม 2562 ตัง้แตเวลา 8.00 – 16.30 น. ณ หองสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอผูรับรองครับ 

มผีูรับรองถูกตองนะครับ จะมสีมาชิกฯ ทานใดเสนอเปนอยางอื่นหรอืไม ไมมีนะครับ  

มตทิี่ประชุม ที่ ประชุมมีมติกํ าหนดใหมี ระยะเวลาในการพิจารณาคํ าแ ป ร ญ ัต ต ิฯ            

ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 2 วัน คือ วันที่ 18 และ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา           

8.00 – 16.30 น. ณ หองสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 1 เปนอันเสร็จสิ้นเรียบรอย จากนี้ไป  

จะใหคณะกรรมการแปรญัตตฯิ ไดทําหนาที่ตามระยะเวลาทีส่ภาฯ กําหนดและมอบหมายไวนะครับ 

ระเบยีบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ  

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ   

มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมขอขอบคุณทุกทานที่ไดเขารวมประชุม

ในวันนี้ ผมขอปดการประชุมครับ 
 

เลกิประชุม  เวลา  17.05 น. 

 

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

(นายจาตุรงค  พรหมศร) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

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

(นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

หมายเหต ุ ที่ประชุมสภาฯ ไดมมีตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  

 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1 ประจําป 2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562  

 ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2562  

 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 
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