รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563
วันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
รายนามผู้เข้าประชุม
1. นายกิตติ
2. นายจาตุรงค์
3. นายแพทย์วัฒนา
4. นายสมหมาย
5. นายสุบิน
6. นายพิทักษ์
7. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
8. นางสาวอมลยา
9. นายสันติ
10. นายนพดล
11. นายจรูญ
12. นางสุดารัตน์
13. นายสมบูรณ์
14. นายวิบูลย์
15. นายณัฐกิตติ์
16. พันตรีวชิ านนท์
17. นายเกษม
ผู้ไม่มาประชุม
1. จ.ส.อ.สมบูรณ์
2. นายนวพัฒน์

จิวะสันติการ
พรหมศร
วานิชสุขสมบัติ
พงษ์ไพบูลย์
ชุ่มตา
แสนชมภู
หงษ์ใจสี
เจนตวนิชย์
เขียวอุไร
ผดุงพงษ์
เติงจันต๊ะ
บุญมี
คุรุภากรณ์
ฐานิสรากูล
บรรจงจิตต์
แดงสร้อย
ปัญญาทอง
บรรจงจิตต์
ไหวมาเจริญ

รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายสมเกียรติ
อัญชนา
2. นายสุรทัศน์
พงษ์นิกร
3. นายสุวรรณ
นครังกุล

ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาและเลขานุการ
สภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ลาป่วย)

สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง (ขาด)
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
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4. นางนพวรรณ
5. นางจันทร์สม
6. นายสุคนธ์
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชาตรี
2. นายยุทธนา
3. นายพีระยศ
4. นางสาวอุษา
5. นายสุนทร
6. นายวิชญ์ศคิ ภัทร์
7. นางชัญญานุช

ธนะสุวัตถิ์
เสียงดี
อินเตชะ
สุขารมย์
ศรีสมบูรณ์
วิรัตน์เกษ
สมคิด
จวงพลงาม
วงศ์มณี
ทองคา

รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง

ปลัดเทศบาลนครลาปาง
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
ผูอ้ านวยการสานักการศึกษา
ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รก.ผูอ้ านวยการกองคลัง
8. นายสวัสดิ์
แก้วกระจ่าง
ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา
9. นายมนัสพี
เดชะ
นายช่างเขียนแบบอาวุโส
รก.ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
10. นายชูศักดิ์
สมแก้ว
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
รก.ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
11. นายสวาท
จาปาอูป
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
12. นายมนัส
ใหม่คา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
13. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง
14. นางสาววิไล
วงศ์พรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
15. นางสาวนริศรา
หงสกุล
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
16. นายศุภชัย
วงค์บรรใจ
หัวหน้าฝ่ายนิตกิ าร
17. นายวรดล
หวานแหลม
นิตกิ รชานาญการพิเศษ
18. นางเบญจวรรณ
จินตนพงค์พันธุ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
19. นางเกสร
คาอ่อง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ
20. นางอัปสร
หมอมูล
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
21. นางนฤมล
สุขขา
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
22. นายวันชัย
เรืองวิไลรัตน์
นายช่างโยธาอาวุโส
23. นางเลิศลักษณ์
ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
24. นายอนุพงษ์
คาฟู
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
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25. นายเสวก
จันทวงศ์
26. นางสาวพิมพ์ณารา ทองคา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คนงานสารบรรณ
ฯลฯ

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
1. นายกฤษดา
2. นางสาวกัญชัช

สมบูรณ์
ทองดีแท้

การเคหะแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
ฯลฯ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ท่ า นทั้ ง หลายที่เคารพ วั น นี้
เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 บัดนี้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงชื่อเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว คือจานวน 17 คน จากสมาชิกฯ ทั้งหมด 19 คน
ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลาปาง หัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนครลาปาง ตลอดจน
ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย และได้เวลาตามกาหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 09.30 น.
ในการนี้ กระผม นายจาตุร งค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเชิญ
นายกิต ติ จิว ะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ได้ขึ้นมาทาหน้าที่เป็นประธานฯ ในที่ประชุม
ครั้งนี้ ขอเชิญครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครล าปาง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 2 ครั้ งที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่ อ ถึ ง ก าหนดเวลานั ด ประชุ มฯ
และสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ ในนามสภาเทศบาลนครลาปาง
ขอต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ ม าร่ ว มรั บ ฟังการประชุมในครั้ ง นี้ ด้วยความยิ น ดี ยิ่ ง ก่ อ นที่ จ ะ
ด าเนิ น การประชุ ม ตามระเบี ย บวาระการประชุ ม ขอเชิ ญ ท่ า นเลขานุ ก ารสภาฯ อ่ า นประกาศฯ
และหนังสือจากเทศบาลนครลาปาง เชิญครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ และสมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปางทุ ก ท่ า น กระผม นายจาตุ ร งค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครล าปาง เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวาระการประชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 ในวันนี้ ผมมีข้อเรื่องที่จะเรียนแจ้งต่อที่ประชุม
เป็นลาดับดังนี้ คือ
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ประกาศสภาเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี 2563
---------------------------ตามมติที่ประชุมและ/หรือประกาศสภาเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กาหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ได้ ก าหนดสมัยประชุ มสามัญ สมั ยที่ 2 ประจ าปี 2563 มี ก าหนด 30 วั น เริ่ มต้ นตั้ งแต่วั นที่ 1 – 30
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ดังความแจ้งแล้วนัน้
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญั ติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประธานสภาเทศบาลนครลาปางจึงประกาศเปิดสมัยประชุม และ
เรีย กประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2563 มีกาหนด 30 วัน
เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
กิตติ จิวะสันติการ
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
และหนังสือ
ที่ ลป 52001/3543

สานักงานเทศบาลนครลาปาง
ถนนฉัตรไชย ลาปาง 52100

26 พฤษภาคม 2563
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลาปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติ และตอบกระทู้
ต่อสภาเทศบาลนครลาปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001(สภา)/32 ลงวั น ที่ 21 พฤษภาคม 2563
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลาปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 48
เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯ
และตามความในข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้ า พเจ้ า นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค์
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นายกเทศมนตรี น ครล าปาง ขอมอบหมายให้ ร องนายกเทศมนตรี น ครล าปาง ที่ รั บ ผิ ด ชอบส านั ก
และกอง เป็ น ผู้ อ ภิ ป รายชี้ แ จงหรื อ แถลงญั ต ติ แ ละตอบกระทู้ ต่ อ สภาเทศบาลนครล าปาง
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสมเกียรติ
อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
2. นายสุรทัศน์
พงษ์นิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
3. นายสุวรรณ
นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
4. นางนพวรรณ
ธนะสุวัตถิ์
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
ผมก็มีข้อเรื่ อ งดั ง ที่ แ จ้ ง ต่อที่ประชุมฯ รวมสองเรื่อง จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานได้ดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระของการประชุมในวันนี้เป็นลาดับต่อไปครับ
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
ประจาปี 2563 (วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน
การประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุ ม สามั ญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
ประจาปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ
เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เ คารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ ไ พบูล ย์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอหารือ กั บ ท่ า น
ประธานนะครับ กรณีในบันทึกการประชุมสภาฯ เมื่อวันพฤหัส บดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตามตาราง
ที่ลงรายชื่อ รายนามผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร อันดับ ที่หนึ่งมี นายกิตติภูมิ นามวงค์ ณ วันนั้นมา
แต่ไม่ได้อยู่รว่ มประชุม เราจะต้องบันทึกอย่างไรครับท่านประธาน เพราะว่าในรายงานส่วนของผู้เข้าร่วม
ประชุม ท่านมาแต่ท่านไม่อยู่ เราจะลงบันทึกอย่างไรครับ ขอบคุณมากครับ
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นายกิตติ จิว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่น จะแก้ไ ข
รายงานเพิ่ ม เติ ม อี ก หรื อ ไม่ ค รั บ เมื่ อ สั ก ครู่ คุ ณ สมหมายฯ หารื อว่ า รายงานการประชุ ม มี รายนาม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม นายกเทศมนตรี นายกิตติภูมิ นามวงค์ ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมใช่หรือไม่ครับ
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง ท่านมาลงชื่อว่ามาประชุม
แต่ ณ วันนัน้ อย่างที่เราเห็นกันนะครับ ลงชื่อมาประชุมแต่ไม่อยู่ร่วมประชุม ขอปรึกษาท่านสมาชิกสภาฯ
ด้วยครับ ว่าจะให้แก้ไขอย่างไรเพื่อความถูกต้องครับ เพราะถ้าลงบันทึก ว่ามาประชุม แบบนี้ไม่ถูกต้อง
นะครับ เพราะท่านไม่อยู่ในที่ประชุม แม้แต่วาระเดียวท่านก็ไม่อยู่ตรงนี้ ขอบคุณมากครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นด้วยกับคุณสมหมายฯ
นะคะ เพราะว่ าวั นนั้นท่านนายกฯ เข้ามาเพีย งครู่เ ดีย ว แล้วก็ มีก ารโต้ เ ถีย งกั นในเรื่ องของระเบีย บ
ว่าไม่ยอมรับในเรื่องของญัตติที่สมาชิกสภาฯ ขออภิปรายทั่วไป เพราะว่าไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ให้เกียรติ
สภาฯ เมื่อประธานวินิจฉัย ไปแล้วว่าท าได้ ท่านนายกฯ ก็ เดินออกไปเลย จริง ๆ แล้วถ้าในรายงาน
การประชุมจะบันทึกว่าเป็นผูเ้ ข้าร่วมประชุมแบบนี้ ก็ไม่คอ่ ยตรงกับข้อเท็จจริงเท่าไหร่ค่ะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในเรื่องรับรองรายงานการประชุม
ก็อยู่ที่สมาชิก ถ้าจะขอแก้ไขก็ลงมติวา่ จะแก้ไขหรือไม่ และจะรับรองหรือไม่ จะให้แก้ไขก็เสนอให้แก้ไขครับ
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตครับท่านประธาน
เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุมสภาฯ คราวที่แล้ว ท่านมาแต่ท่านไม่อยู่ในที่ประชุม เราก็ต้อง
บันทึกในความเป็นจริงตรงนั้นครับ ถ้าเราไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ถูกต้อง ผมขอเสนอให้บันทึกว่า
“ร่วมลงชื่อมาประชุมแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม” ตั้งแต่ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไข
ตามที่คุณสมหมายฯ เสนอ คือ “ไม่อยู่ในที่ประชุม” โปรดยกมือขึ้นครับ เห็นชอบให้แก้ไขฯ 7 เสียงนะครับ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงตามเดิม โปรดยกมือขึน้ ครับ เห็นชอบให้คงตามเดิม 5 เสียงนะครับ นอกนั้น
งดออกเสียงนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสีย งข้างมากจานวน 7 เสียง ให้แก้ไขรายงานการประชุม สภา
เทศบาลนครลาปาง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย แรก ครั้ ง ที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อวั น พฤหั ส บดี ที่
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27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 1 รายนามผู้ เ ข้ า ประชุ ม 1. นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี
นครลาปาง เพิ่มเติมข้อความว่า “ไม่อยู่ในที่ประชุม”
นายกิตติ จิวะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิ ก เห็ น ชอบรั บ รอง
รายงานฯ 11 เสียงครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิ ก ท่า นใดไม่ เ ห็ น ชอบ
โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
3.1 เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนบุญวาทย์
ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถึงโรงเรียนเทศบาล 3 (โดย ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิก
สภาเทศบาลนครลาปาง)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
ข้อ 3.1 เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณ
ห้ า แยกหอนาฬิ ก า ถึ ง โรงเรี ย นเทศบาล 3 (โดย ร้ อ ยเอกศั ก ดิ์ ชั ย หงษ์ ใ จสี สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครลาปาง) เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ทีเ่ คารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้ า พเจ้ า ร้ อ ยเอกศั ก ดิ์ ชั ย หงษ์ ใ จสี สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ขอตั้ ง กระทู้ ถ ามต่ อ
นายกเทศมนตรี น ครล าปาง เรื่ อ ง โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ทางเท้ า และระบบไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า ง
ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหกนาฬิกา ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 ดังต่อไปนี้
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1. การก่อสร้างปรับปรุงได้ดาเนินการไปแล้วอย่างไร
2. โครงการนีไ้ ด้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ร้อยเอก ศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ผูต้ ั้งกระทู้ถาม
(ศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิก สภาฯ ทุก ท่า น กระผม นายสมเกีย รติ อัญ ชนา รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รั บ
มอบหมายจาก นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เสนอญัตติ
และตอบกระทู้ถ ามตลอดจนตอบชี้แจงข้อซัก ถามต่าง ๆ ของท่า นสมาชิก สภาผู้ท รงเกีย รติทุก ท่า น
ในวันนี้ ก่อนอื่นกระผมใคร่ขอกราบขอบพระคุณ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เสนอกระทู้ถามมาในวันนี้
เนื่องจากเป็นกระทู้ถามที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปาง ต้องเป็นที่
ยอมรับ ว่าถนนบุญวาทย์เป็นถนนสายยุท ธศาสตร์ที่สาคัญที่สุดของจังหวัดลาปาง เป็นสายสาคัญทาง
เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมต่าง ๆ ก็อยู่ที่ถนนสายดังกล่าวนี้ กระทู้ถามที่ท่านถามนั้น ผมขออนุญาต
ตอบในประเด็นที่หนึ่งและที่สองก่อน ถ้ากระผมตอบแล้วและยังไม่เป็นที่พอใจของท่าน ผมก็จะได้ให้ทาง
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตอบในรายละเอียดต่อไป ในกระทู้ข้อที่หนึ่ง ทางเท้าถนนบุญวาทย์ดังกล่าว
เริ่มต้นตั้งแต่หา้ แยกหอนาฬิกาไปสิ้นสุดบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครลาปางได้ว่าจ้างให้
บริษัท ชินาภัคคอนกรีต จากัด เป็นผู้รับจ้างในวงเงิน 12,222,222.22 บาท (สิบสองล้านสองแสนสองหมื่น
สองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์) สัญญาเริ่มการทางาน 29 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่
11 มิถุนายน 2563 ณ วันนีส้ ัญญายังไม่ครบกาหนดระยะเวลาการก่อสร้าง ถ้าผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จ
ก็จะต้องถูกปรับตามสัญญาวันละ 30,555.56 บาท (สามหมื่นห้าร้ อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบหกสตางค์)
จนถึ งวันนี้ ทางผู้รับจ้างยั งไม่ได้ ด าเนินการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างแม้แต่งวดเดียว งานได้ก่อสร้างค่างาน
ประมาณ 24 เปอร์เซ็นต์ ในสัปดาห์นี้ผู้รับจ้าง จะก่อสร้างทางเท้าบริเวณธนาคารออมสินไปจนถึงหน้า
โรงเรียนเทศบาล 3 ทางเท้าดังกล่าวนี้ มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่หลายประการก็คือ เทศบาลได้ส่งมอบพื้นที่
ให้กับ ผู้รับ จ้างแล้ว แต่ก็ไม่สามารถที่จะปิดการจราจรถนนสายดังกล่าวได้ เพราะว่าเป็นเส้นทางการ
คมนาคมที่สาคัญ การก่อสร้างก็มีความจาเป็น หมายความว่า ผู้ก่อสร้างก็ก่อสร้างไป ในขณะเดียวกัน
ผู้ใช้ยานพาหนะต่าง ๆ ก็ใช้เส้นทางดังกล่าวไปด้วย ก็ทาให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทางานได้อย่างเต็มเม็ด
เต็ ม หน่ ว ย ถึ ง ฉะนั้ น ก็ ต า มบ า งที ผู ้ ร ั บ จ้ า ง เขาก็ จ ะวางกองหิ น ก องท รา ยบ น ถน น สายดั ง กล่ า ว
แต่จนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น นะครับ เพียงแต่ว่าการสัญจรอาจจะไม่สะดวก
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ไม่คล่องตัวเท่าที่ควรเท่านั้น โครงการก่อสร้างทางเท้าดังกล่าว เกี่ยวพันกับถนนด้วย ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บนถนนบุญวาทย์ในสถานที่เดียวกัน เทศบาลได้ว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจากัดเทพเทวัญก่อสร้าง เป็นผู้รับ
จ้างในวงเงิน 5,429,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สัญญาเริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2563
สิ้นสุดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เกินมาแล้วครับในเดือนนี้ สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
มีคา่ ปรับวันละ 13,572.50 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ผู้รับจ้างได้เบิก
งวดงานไปแล้วสองงวด เป็นเงินประมาณ 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ยังขาดงวดที่สาม
งวดสุดท้าย จานวนเงิ น 2,171,600 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) เหตุที่
ผู้รับ จ้ างไม่ส ามารถปฏิบั ติ งานจ้างได้ เพราะว่า มีสองงานไปซ้าซ้อนอยู่ใ นสถานที่ก่ อสร้า งเดี ย วกั น
งานถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งวดที่สามประกอบด้วย การยกระดับขอบบ่อ มีสัญญาณจราจรต่าง ๆ
เช่น สีแบ่งครึ่งถนน ที่จอดรถอะไรต่าง ๆ ป้ายจราจร รวมทั้งการซ่อมแซมส่วนอื่น ๆ ด้วย ก็ยังไม่สามารถ
ทาได้ ต้องรอให้งานก่อสร้างทางเท้าเสร็จสิ้นไปก่อน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตดังกล่าวถึงจะเริ่มกลับมา
ทาอีก ทีหนึ่ง ถึ งฉะนั้นก็ตาม เท่าที่เ ราติดตามผลอยู่ตลอดเวลาการสัญ จรของประชาชน ยังสามารถ
สัญจรได้บ้าง ได้ดีพอสมควร ความเดือดร้อนของประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่สองฟากถนนดังกล่าวก็มีบ้าง
แต่ก็ไม่มากนัก ยังสามารถทามาค้าขาย ยังสามารถดาเนิ นกิจการได้ ทางคณะผู้บริหารได้เร่งรัดทาง
เจ้าหน้าที่ประจาคือ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับงาน ให้เร่งรัดผู้รับจ้างให้รีบ
ปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นภายในกาหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง จึงเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งสองงานให้กับ
ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ ยื่ น กระทู้ ถ ามเป็ น ประการแรก ส่ ว นในประการที่ ส องท่ า นได้ ก รุ ณ าถามว่ า
การก่อสร้างถนนดังกล่าวได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่นั้น ถ้าเกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณแล้ว กระผมก็ขอเรียนว่า ทางเทศบาลนครลาปางได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
วิธี ก ารงบประมาณถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ กล่าวคือ โครงการดังกล่าวก็ บ รรจุไ ว้ใ นแผนพั ฒ นาเทศบาล
โครงการดั ง กล่ า วก็ ไ ด้ ตั้ ง จ่ า ยงบป ร ะ ม า ณ เอาไว้ ใ นงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ตามระเบี ย บ
ที่กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดไว้ ส่วนกฎหมายประการอื่นนั้น ผมไม่ทราบว่าท่านเจ้าของกระทู้ ท่านจะ
หมายถึงกฎหมายประการอื่นใดบ้าง กระผมยินดีที่จะตอบชี้แจงท่าน แต่ขอให้ท่านถามในสิ่งที่ท่าน
ต้องการจะถามนะครับ กราบขอบพระคุณในเบือ้ งต้นครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เจ้าของกระทู้ ที่ท่านรอง
นายกเทศมนตรี ไ ด้ ต อบค าถามว่ า โครงการนี้ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ไม่ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องที่ผมจะสอบถามท่านประธานสภาฯ ไปยังฝ่ายบริหารก็คือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เ สริ ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร พ.ศ. 2550 และที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กฎกระทรวงก าหนดสิ่ ง อ านวยความสะดวกในอาคารสาหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และคนชรา
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พ.ศ. 2548 กฎกระทรวงกาหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกหรือบริการ
ในอาคารสถานที่ ห รื อ บริ ก ารสาธารณะอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารสามารถเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
พ.ศ. 2555 ซึ่งในตัวนี้ก็จะโยงมาจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 50
มาตรา 53 และมาตรา 56 ที่ก าหนดให้เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร มีอานาจหน้าที่
ที่ตอ้ งทาในเขตเทศบาล โดยหน้าที่ที่สาคัญ เช่น รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้ราษฎรได้รับ
การศึกษา อบรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ และบารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และมาตรา 50 (9) ของ พ.ร.บ.เทศบาล กาหนด “ให้เทศบาลมีหน้าที่อื่น
ตามที่ก ฎหมายบัญ ญั ติ ใ ห้เป็นหน้าที่ของเทศบาล” ซึ่งในพระราชบัญ ญั ติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 48 เตรส ข้อ (6) “ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัตินี้
และกฎหมายอืน่ ” ซึ่งจะเลี่ยงไปไม่ได้เลยว่า ไม่รู้ ไม่ทราบ ไม่ทา ไม่ได้ เพราะกฎหมายเขาบังคับ เขียนไว้
อย่างนี้ ผมจะสอบถามว่าโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและระบบไฟฟ้าสองสว่างถนนบุญวาทย์
ตั้ ง แต่ บ ริ เ วณห้ า แยกหอนาฬิ ก าจนถึ ง หน้ า โรงเรี ย นเทศบาล 3 ได้ จั ด ท าทางลาดให้ ค นพิ ก าร
ตามกฎกระทรวงหรือไม่ครับ ถ้ามี ผมขอดูแบบว่าแบบออกมาแบบไหน ผมก็จะสอบถามฝ่ายบริหาร
ในเบือ้ งต้นเท่านีก้ ่อนครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสมเกี ย รติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กระผม
ขอชี้แจงในคาถามของท่านเพิ่มเติม ในประการแรกท่านถามว่า การก่อสร้างทางเท้าดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
พระราชบัญญั ติควบคุมอาคารหรือไม่ กระผมขอเรียนว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่ขึ้นอยู่กับกฎหมาย
ควบคุ ม อาคาร ขอยื น ยั น ส่ ว นในประเด็ น ที่ ส องท่ า นได้ ถ ามว่ า ทางเท้ า ดั ง กล่ า วได้ จั ด สิ่ ง อ านวย
ความสะดวกให้กั บ คนพิก ารหรือไม่ เช่น ทางลาด ทางขึ้ น เข้า ใจว่าตรงนี้คงจะเป็น ประเด็ นส าคั ญ
ในกระทู้ของท่านว่า เทศบาลได้คานึงถึงตรงนี้หรือไม่ ผมก็ยอมรับว่ามีกฎหมายที่อานวยความสะดวก
ให้กับคนพิการอยู่ ผมจะสอบถามเรื่องนี้ไปยังสานัก การช่างให้ตรวจสอบแบบให้ละเอียดอีก ครั้งหนึ่ง
ถ้าไม่มีอยู่ใ นแบบก็หมายความว่า คณะกรรมการตรวจรับ ก็ จะท าการตรวจรับ สิ่งก่อสร้างดังกล่าว
ตามสัญ ญารูป แบบไปก่อน หลังจากที่ตรวจรับไปแล้วเทศบาลก็จะดาเนินการท าทางลาดหรือแก้ไ ข
ในสิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ ให้ กั บ ผู้ พิ ก ารในโอกาสต่ อ ไป ตรงนี้ ผ มต้ อ งขอเวลาตรวจสอบ
ขอบพระคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ทีเ่ คารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมได้ฟังฝ่ายบริหารตอบ
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ผมมาว่า ไม่มีใ นกฎหมาย ท่านก าลั งจะตอบเลี่ย งไปในสิ่งที่ไ ม่ถูก เพราะว่าพระราชบัญ ญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2552 ก็ มี ก ฎกระทรวง ก็ ก าหนดสิ่ ง อ านวยความสะดวกส าหรั บ คนพิ ก าร โดยให้
ความหมายของค าว่า อาคาร หมายถึงพื้นที่ใ นส่วนของอาคาร ทั้งนี้ สถานที่ หมายถึง สถานที่ที่ใ ห้
ประชาชนเข้าไปหรือใช้ประโยชน์ได้ทั้งกรณีที่มีการจัดเก็บค่าบริการ และกรณีไม่มีการจัดเก็บค่าบริการ
ซึ่งจะหมายความรวมถึงทางสัญจรสาธารณะด้วย กฎกระทรวง เขียนไว้แบบนี้ครับ ท่านจะบอกว่าไม่มี
กฎหมายได้อย่างไรครับ มีรัฐธรรมนูญ มี พรบ. พรก. และก็มีกฎกระทรวงมีระเบียบ แสดงว่าท่านทา
อะไรลงไปในแต่ละโครงการของเทศบาล ท่านไม่ได้ศึกษาให้ ถ่องแท้ ผมจะขอให้ท่านประธานสภาฯ
ได้อนุญาตให้ผมนาภาพมาแสดง ผมจะให้ดูว่า คนพิการเขาลาบากอย่างไร การสร้างถนนปรับปรุงทางเท้า
เมื่อคนพิการจะใช้เส้นทางนี้ ผมขอแสดงภาพนะครับ ถ้าท่านประธานอนุญาต (ประธานอนุญาต) ภาพแรก
ครับ รถวีล แชร์มาถึงทางเท้า ตรงนี้แถวชลประทาน พอมาเจอตรงนี้จะไปได้หรือไม่ครับ ถามใจดู
ถ้าลงไปข้างล่าง เดีย๋ วความพิการก็ได้หายครับ คนพิการเขาหายจากความพิการได้หรือไม่ครับ พิการแบบผม
จะหายจากความพิการได้หรือไม่ครับ ได้นะครับ ก็คือเสียชีวิตครับ ถ้าลงไปด้านล่างก็เรียบร้อยเลยครับ
ภาพที่ส อง จะเห็ นท าแบบนี้ เราจะต้องนึก ถึงคนพิก ารนะครับ เรื่ องราวที่เ กิดขึ้น ในสภาพแวดล้อ ม
ทางสาธารณะที่เป็นอุปสรรค และกดขี่ความเท่าเทียมของคนพิการยังมีอยู่มากครับ ปัญหาของเรื่องนี้
ไม่ใช่อยู่ที่งบประมาณแล้วครับ เรามีคนเก่ง ๆ ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมมากมาย แต่ความคิดที่เรา
มีต่อคนพิการ ความพิการเป็นปัญหาใหญ่สาหรับคนพิการนะครับ ยังเป็นรากฐานในเรื่องของความคิด
ที่ว่า การลงทุน กั บ คนพิ ก ารคุ้มหรือ ไม่คุ้ ม และปัญหาวนอยู่ กั บในเรื่ องของเทคนิค เราคงจะหนีไม่พ้ น
การเอาเปรียบคนพิการ ภาพต่อไป ภาพนี้ก็กีดขวางทางของคนพิการทาให้ลาบาก ภาพต่อไป ถ้าคน
พิการข้ามทางม้าลายนะครับ ภาพต่อไปคือ เขาจะขึ้นได้อย่างไร ก็ต้องยกสิครับ ถ้าคนพิการมาคนเดียว
จะทาอย่างไร ภาพนีบ้ ริเวณหน้าโรงแรมเก้ามิถุนา ก็ต้องหามขึน้ หามลงแบบนี้ นี่คือปัญหาของสังคมไทย
ที่ไม่เอื้อต่อความพิการ มีแบบให้ดูหรือไม่ครับว่ามีทางลาดให้คนพิการหรือไม่ ผมฝากท่านประธานถาม
ไปยังฝ่ายบริหาร จะมีแบบให้ผมดูหรือไม่ครับ ผมเห็นป้ายประกาศการจัดทาโครงการก่อสร้างฯ มีชื่อ
ผู้ควบคุมงานโครงการ ขออนุญาตเอ่ยนามครับ นายวุฒิกร ขาประไพ วิศวกรประจาโครงการ , นายครรชิต
พิมลสิงห์ ผูค้ วบคุมงานประจาโครงการ และผู้ควบคุมงานคือ นายชาลี ใจเร็ว นายช่างสารวจชานาญงาน ,
นายมณเฑียร ยารัง ษี นายช่างไฟฟ้าอาวุโ ส ถ้าผมจะสอบถามท่านผู้ควบคุมงานเหล่านี้ ท่านประธาน
จะอนุญาต ว่าได้มแี บบการก่อสร้างหรือไม่ ว่าได้มีทางลาดสิ่งอานวยความสะดวกให้คนพิการหรือไม่ครับ
ได้หรือไม่ครับท่านประธานครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ฝ่ายบริหารจะให้เจ้าหน้าที่สานัก
การช่างตอบหรือไม่ครับ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ไม่ใช่ว่าเป็น
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การออกตัว กระผมเองในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่ง เราก็ได้คานึงถึงความสะดวกสบายของผู้พิการ
มาโดยตลอด ไม่เคยบกพร่องในการปฏิบัติงานเพื่อคนพิการเลย แต่ว่าในการก่อสร้างนี้ทางฝ่ายบริหาร
ก็ไม่ได้เป็นฝ่ายเทคนิค คือ ผมก็สามารถที่จะตอบในเบื้องต้น ในเรื่องของสัญญากับส่วนที่เกี่ยวข้องได้
ส่วนในเรื่องของรายละเอียดว่าเหตุผลใดที่จะมีหรือไม่มีไม่ทราบ แต่จะขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่สานัก
การช่างเป็นผู้ตอบรายละเอียดแทน ผมคิดว่าท่านคงจะยินยอม ผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่สานักการช่าง
ที่รเู้ รื่องนีเ้ ป็นผู้ตอบ เชิญครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ เจ้าหน้าที่สานักการช่าง
นายมนัสพี เดชะ รักษาการผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ทีเ่ คารพ กระผม นายมนัสพี เดชะ รักษาการผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง เกี่ยวกับทางเท้าและ
รูปแบบ แต่เดิมเป็นทางเท้าที่มคี ันหิน ไม่มที างลาดคนพิการ และเป็นการก่อสร้างที่มปี ัญหาเรื่องแนวเขต
ระหว่างอาคารกับพื้นที่จราจร ผิวทางเท้าจะเป็นผิวทางที่ไม่ขนานกัน มีพื้นที่แคบบางส่วน มีพื้นที่กว้าง
บางส่วนและอีกส่วนหนึ่งที่ช่างออกแบบไม่ได้วางแผนไว้เกี่ยวกับทางลาดของคนพิการ และพื้นผิวของคน
ตาบอด ผิว ที่เ ป็นปุ่ม ๆ จะต้องประกอบกั น อีก อย่างถ้าท าทางลาดคนพิการและมีพื้นที่ปุ่มทางเดิน
สาหรับคนตาบอดจะใช้งบประมาณสูงกว่านี้ งบประมาณของเราที่ตั้งขึ้นไม่เพียงพอและจาเป็นต้องทา
คันหินที่วา่ ไม่มที างลาดเอียง ทีอ่ านวยความสะดวกให้สาหรับคนพิการ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศัก ดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ได้ฟังท่านมนัส พี เดชะ
ได้ตอบคาถามว่า มีปัญหาเรื่อง คุ้ม ไม่คุ้ม เป็นการเอาเปรียบคนพิการหรือไม่ครับ คนพิการแบบผม
ก็เสียภาษีนะครับ แล้วผมไม่มีสิทธิ์ใช้หรือครับ ผมถามในที่ประชุมนี้เลยนะครับ ทาไมคนพิการต้องเป็น
พลเมืองชั้นสอง นึกจะไม่ทาก็ไม่ทา อ้างนู่น อ้างนี่ว่าทาไม่ได้ ภาพต่อไปครับ ก็แค่ทางลาด ภาพนี้คือ
ทางขึน้ ข่วงนคร เห็นหรือไม่ครับ ว่าเขาก็ทา ภาพต่อไปครับ ฟุตบาทก็ทาไม่ได้มากครับ แค่ปรับสโลปลง
รถวีลแชร์ก็สามารถไปได้แล้วครับ แค่นั้นเอง ท่านบอกว่าทาไม่ได้ ไม่คุ้มกับงบประมาณ แล้วภาษีที่ผม
เสี ย ไปล่ ะ ครั บ ผมมี สิ ท ธิ์ ใ ช้ ห รื อ ไม่ ค รั บ เข้ า ถึ ง ทุ ก คนหรื อ ไม่ ค รั บ ถ้ า สร้ า งแล้ ว ก็ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ว่ า
สาธารณะต้องใช้ได้หมด แล้วคนพิการใช้ไม่ได้ ท่านบอกท่านไม่ทา แล้วผมจะให้ใครทาให้ผมหรือครับ
จะต้ อ งเปลี่ ย นมุ ม มองนะครั บ ผมว่ า ไม่ แ น่ สั ก วั น เราอาจจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลของความพิ ก าร
เพราะอาจจะด้ว ยความเจ็บ ป่ว ยหรือ อุบัติ เ หตุ ความพิก ารเลื อกไม่ไ ด้ ว่า ใครจะพิ ก ารหรือ ไม่พิ ก าร
ความจริงเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชน คนพิการก็คือ มนุษย์คนหนึ่ง แต่ขาดความสมบูรณ์ของร่างกายไป
บางส่วน สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ควรจะได้รับ ผมก็ต้องได้รับด้วย ถ้าเทศบาลตอบแบบนี้ ผมก็ไปไม่เป็น
เหมื อ นกั น ครั บ ถ้ า ท่ า นไม่ ท าก็ จ ะต้ อ งมี ค นกลางเข้ า มาตั ด สิ น ตรงนี้ ฝากท่ า นประธานถามไปยั ง
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ฝ่ายบริหารว่า ท่านจะทาให้หรือ ไม่ทา หรือ รอแก้แ บบหรืออะไรก่อ น ผมก็ยังสงสัย ว่า ถ้าท่านไม่ทา
ผมก็ต้อ งหาคนกลางมาเป็น ผู้ ตัดสิน เพราะว่าการช่วยเหลือคนพิการก็เป็นปัญ หาหนึ่งที่สังคมไทย
ยังมองคนพิการว่าควรจะอยู่กับบ้าน แต่ คนพิการเขาก็ต้องการใช้ชีวิตตามปกติ ผมได้สอบถามและผม
ก็ได้เนื้อความว่า ท่านไม่ทาให้ผมแน่ ผมก็ต้องหาคนกลางมาเป็นผู้ตัดสิน ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กระทู้ของท่าน
ในประเด็นนี้ กระผมจะรับไว้เพื่อให้ทางสานักการช่างได้ไปพิจารณาว่า จะมีจุดไหนบ้างที่จะสามารถ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขสิ่งก่อสร้างให้อานวยความสะดวกแก่คนพิการได้ แต่ในช่วงนี้การแก้ไขสัญญาการแก้ไข
รูปแบบคงจะไม่สามารถทาได้ เพราะว่าถ้าไปทาแล้วการก่อสร้างก็จะล่าช้า กว่ากาหนด แล้วก็จะเป็น
ปัญหายืดเยือ้ ผมขอรับว่าจะรับเรื่องนี้ไปพิจารณาหลังจากที่ทาการตรวจรับแล้ว หรือว่าหลังจากที่ทาง
สตง. ได้มาตรวจสอบสิ่งก่อสร้างแล้ว สิ่งต่าง ๆ ที่ท่านเสนอมานั้น ผมก็คิดว่าอยู่ในเกณฑ์ความสามารถ
ที่จะสามารถแก้ไขให้ท่านได้ จึงกราบขออภัยในความผิดพลาดมา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง
(เทศบาลนครล าปาง) ไปทดรองจ่ายเพื่อ บริหารกิจการสถานีขนส่ งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง
(เทศบาลนครลาปาง) เป็นเงินจานวน 829,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 ญัตติ
เรื่อง เรื่องขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง)
ไปทดรองจ่ายเพื่อบริหารกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) เป็นเงิน
จานวน 829,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เชิญ ผูเ้ สนอ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่า นสมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่า น กระผม นายสมเกี ย รติ อัญ ชนา รองนายกเทศมนตรี นครลาปาง ได้ รั บ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอแถลงญัตติฯ
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ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมของสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนคร
ลาปาง) ไปทดรองจ่ายเพื่อบริหารกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารจั ง หวั ด ลาปาง (เทศบาลนคร
ลาปาง) เป็นเงินจานวน 829,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ
ยืมเงินสะสมของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) ไปทดรองจ่ายเพื่อบริหาร
กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) เป็นเงินจานวน 829,000 บาท (แปดแสน
สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เทศบาลนครลาปางได้รับการถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง)
จากสานักงานขนส่งจังหวัดลาปาง กรมการขนส่งทางบก ตามแผนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาล
นครล าปาง) เป็นกิ จการด้านบริการสาธารณะให้กั บประชาชนเกี่ยวกั บการคมนาคมอันมีลักษณะเป็ น
กิจการพาณิชย์ กล่าวคือ เป็นกิจการที่เทศบาลมีรายได้หรือผลพลอยได้อันเกิดจากการกระทาตามอานาจ
หน้าที่ ได้แก่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบริการสถานที่จาหน่ายสินค้า ค่าบริการสถานีขนส่ง และรายได้เบ็ดเตล็ด
อื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจาเป็นต้องขอยืมเงิน
สะสมของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) ไปทดรองจ่ายเพื่อบริหารกิจการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) เป็นเงินจานวน 829,000 บาท (แปดแสน
สองหมื่ น เก้ า พั น บาทถ้ ว น) โดยขอความเห็ น ชอบจากสภาเทศบาลนครล าปางตาม ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 88 วรรคสาม
ขออนุญาตแก้ไขตัดคาว่า วรรคสาม ออก
เหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) ประสบกับปัญหา
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ
โควิด 19 (COVID-19) ประกอบกับกรมการขนส่งทางบกมีคาสั่งกรมการขนส่งทางบกที่ 225/2563 เรื่อง
ระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะเป็นการชั่วคราว ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร ทาให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารหยุดการเดินรถโดยสารชั่วคราวทั่วราชอาณาจักร
เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามนโยบายรัฐบาล ทาให้สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) ไม่สามารถจัดเก็บ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบริการสถานที่จาหน่ายสินค้า
ค่าบริการสถานีขนส่งได้ จึงเป็นสาเหตุทาให้การจัดเก็บรายได้ของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานี
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ขนส่ งผู้โ ดยสารจั งหวั ดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) ที่ตั้งประมาณการไว้ ไ ม่เ ป็ นไปตามเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนคร
ลาปาง) มีค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องจ่ายในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนภารกิจสถานีขนส่งในห้วงวิกฤต
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19) ระหว่างเดือน
เมษายน – กรกฎาคม 2563 (4 เดือน) เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 829,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
(1) ค่าจ้างพนักงานจ้าง จานวน 180,000 บาท
(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จานวน 20,000 บาท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 64,260 บาท (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจและทหาร)
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน 107,000 บาท
ค่าใช้สอย
(5) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 34,000 บาท (ค่าถ่ายเอกสาร ขสบ.64)
(6) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 59,000 บาท (ค่าซ่อมแซมห้องน้า/ครุภัณฑ์)
ค่าวัสดุ
(7) วัสดุสานักงาน จานวน 57,000 บาท (พิมพ์ใบรับค่าบริการสถานีขนส่ง/วัสดุสานักงานอื่น)
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 32,000 บาท (จัดซื้อหลอดไฟ)
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 27,000 บาท (จัดซื้อวัสดุทาความสะอาด)
(10) วัสดุก่อสร้าง จานวน 15,000 บาท (จัดซื้ออ่างล้างมือ/วัสดุซ่อมห้องน้า)
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2,400 บาท (จัดซือ้ หมึกคอมพิวเตอร์)
ค่าสาธารณูปโภค
(12) ค่าไฟฟ้า จานวน 180,000 บาท
(13) ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล จานวน 40,000 บาท
(14) ค่าบริการโทรศัพท์ จานวน 1,340 บาท
งบกลาง
งบกลาง
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จานวน 10,000 บาท
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 829,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพั น บาทถ้ ว น) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้าย
ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 “ให้เทศบาล เมืองพัทยา
และองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลมี อานาจและหน้า ที่ใ นการจัด ระบบบริก ารสาธารณะเพื่ อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร”
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ข้อ 88 วรรคสาม ขออนุญาตตัดคาว่า วรรคสาม ออก และข้อ 88 มีข้อความดังนี้ วรรคแรก “กิจการใด
ที่มงี บประมาณรายจ่ายประจาปีอนุญาตให้จา่ ยได้แล้ว แต่ระยะสามเดือนแรกของปีงบประมาณ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการตามงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจนาเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ ” วรรคสอง “กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้ง
การจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุ ประสงค์ให้ไปดาเนินการตามอานาจหน้าที่ยกเว้นงบลงทุน
แต่ยังมิได้รับเงิน หากมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสม
ทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ เมื่อได้รับเงินงบประมาณดังกล่าวแล้วให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมที่ยืมตาม
วิธีการที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกาหนด” วรรคสาม “กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
มี กิ จ การพาณิ ช ย์ หากมี ค วามจ าเป็ น กิ จ การพาณิ ช ย์ อ าจขอยื ม เงิ น สะสมขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไปทดรองจ่าย เพื่อบริหารกิจการก่อนได้ โดยขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและให้ส่ง
ชดใช้เ งิ น ยื ม เงิ น สะสม เมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมาณ” วรรคสี่ “กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มี ผู้ รั บ
บานาญรายใหม่หรือผู้รับบานาญที่ย้ายภูมิลาเนาและประสงค์จะโอนการรับเงินบานาญไปรับในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันในท้องที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ อาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายให้กับผู้รับบานาญนั้นได้ โดยอานาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น และเมื่อได้รับเงินคืนให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่ งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกาหนด”
แบบรายงานยอดเงินสะสมของสถานีขนส่งฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
กิจการขนส่งหรือสถานีขนส่งฯ มีเงินสะสมของตนเอง ซึ่งไม่ใช่เงินของเทศบาลนครลาปาง
เงินสะสม
จานวน
5,389,728.66 บาท
หัก กันเงินสะสมสารองจ่ายค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร
จานวน
300,000.00 บาท
จานวน 6 เดือน ๆ ละ 50,000 บาท
สารองกรณีสาธารณะภัย 10%
จานวน
310,000.00 บาท
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คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้จ่ายได้
จานวน
4,779,728.66 บาท
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อให้ความเห็นชอบยืมเงิน
สะสมของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) ไปทดรองจ่ายเพื่อบริหารกิจการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจั ง หวั ด ลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) เป็นเงินจานวน 829,000 บาท (แปดแสน
สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผูเ้ สนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้ เมื่อสักครู่ทางฝ่าย
บริหารขอแก้ไขญัตติในส่วนของหลักการ บรรทัดสุดท้ายข้อความว่า “พ.ศ. 2561 ข้อ 88 วรรคสาม”
ขอแก้ไขโดยตัดคาว่า “วรรคสาม” ออก และในหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 3 ข้อความว่า “88 วรรคสาม...”
ขอตัดคาว่า “วรรคสาม” ออก เมื่อฝ่ายบริหารขอแก้ไขข้อความในญัตติ ผมจะขอมติในที่ประชุมสภาว่า
จะให้แก้ไขข้อความในญัตตินี้หรือไม่นะครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กรณีที่ท่านประธานสภาฯ
ขอความเห็นชอบการแก้ไ ขข้อความในญัตตินี้ ผมดูญั ตตินี้ได้เอาข้อ 88 มาอ้างอิง ซึ่งเป็นเงินสะสม
ของเทศบาล แต่เอามาอ้างอิงว่าเป็นเงินของขนส่ง ผมคิดว่าญัตตินี้ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้ว เมื่อมาขอ
แก้ไขจะมีผลอะไรครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เอาทีละเรื่องนะครับ ตอนนี้ผม
ขอมติในที่ประชุมว่า ทางฝ่ายบริ ห ารขอแก้ ไ ขข้อความในญัตติ โดยขอตั ด คาว่า “วรรคสาม” ออก
สมาชิ ก สภาฯ เห็น ชอบหรื อ ไม่ ตอนนี้ ข อพู ด ในเรื่อ งนี้ ก่ อ นนะครั บ ผมจะขอมติ ใ นที่ ป ระชุ ม นะครั บ
ว่าสมาชิกฯ เห็นชอบให้แก้ไขข้อความในญัตตินหี้ รือไม่ แล้วขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงต่อครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านประธานฯ จะขอมตินะครับ
เนื่องจากญัตตินี้มีการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว ทางผู้แถลงญัตติได้ขอแก้ไขญัตติ โดยตัด
ข้อความคาว่า “วรรคสาม” ออก ซึ่งต้องดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุม สภา
ท้องถิ่น ข้อ 55 ดังนั้นที่ประชุมต้องพิจารณาตรงนี้ก่อนนะครับว่า จะยินยอมให้แก้ไ ขหรือไม่ ยินยอม
ให้แก้ไข ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นที่ท่านจะอภิปรายก็ไปว่ากันอีกทีนะครับ

18
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ
สมาชิกท่านใดยิ นยอมให้ผู้เสนอญัตติแก้ไขข้อความในญัตติ โดยตัดข้อความคาว่า “วรรคสาม” ออก
โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ยินยอมให้แก้ไขฯ 9 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาล นครลาปาง สมาชิ ก ท่ า นใดไม่ยินยอม
ให้แก้ไขฯ โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่ยินยอมให้แก้ไขฯ ไม่มคี รับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติยินยอม 9 เสียง ให้แก้ไขข้อความในญัตติข้อ 5.1 โดยตัดข้อความ
คาว่ า “วรรคสาม” หน้าที่ 1 ในส่วนของหลั ก การบรรทั ด สุ ด ท้ า ย และหน้ า ที่ 3 บรรทั ด ที่ 3 ออก,
ไม่ยินยอม ไม่ม,ี งดออกเสียง 8 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่จะให้ท่านสมาชิกอภิปราย
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ญัตติตามระเบียบ
วาระที่ 5 ข้อ 5.1 ที่ทางผู้เสนอญัตติได้ แ ถลงต่ อ ที่ ประชุมไปแล้วนั้น ผมมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ที่มีหลักการเกี่ยวข้องกับญัตตินี้ ผมขอกล่าวถึงข้อ 88
ตามระเบียบดังกล่าว จะอยู่ในหมวด 8 หมวดเงินสะสม ข้อ 88 วรรคแรก “กิจการใดที่มีงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีอนุญ าตให้จ่ายได้แล้ว แต่ระยะสามเดือนแรกของปีงบประมาณ องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการตามงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนาเงิน
สะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้” วรรคสอง “กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ แจ้งการจัดสรร
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ให้ไปดาเนินการตามอานาจหน้าที่ยกเว้นงบลงทุน แต่ยังมิได้รับเงิน
หากมีค วามจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่ อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไป
พลางก่อนได้ เมื่อได้รับ เงินงบประมาณดังกล่าวแล้ว ให้บันทึกบัญ ชีส่งใช้เงินสะสมที่ยืมตามวิธีก าร
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด” วรรคสาม “กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจการ
พาณิชย์ หากมีความจาเป็นกิจการพาณิชย์อาจขอยืมเงินสะสมขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นไป
ทดรองจ่ายเพื่อบริหารกิจการก่อนได้ โดยขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและให้ส่งชดใช้เงินยืมเงิน
สะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ” วรรคสี่ “กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีผู้รับบานาญรายใหม่หรือ
ผูร้ ับบานาญที่ย้ายภูมิลาเนาและประสงค์จะโอนการรับเงินบานาญไปรับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ประเภทเดียวกันในท้องที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใหม่อาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายให้กับผู้รับบานาญนั้นได้ โดยอานาจของผู้บริหารท้องถิ่นและเมื่อได้รับ
เงินคืนให้บันทึกบัญชีสง่ ใช้เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด” และยังมี
ระเบียบเดียวกันที่เกี่ยวข้องคือ ข้อ 4 วรรคสอง “ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติ
ตามระเบี ย บนี้ ไ ด้ ให้ ข อท าความตกลงกั บ ปลั ด กระทรวงมหาดไทยก่ อ นการปฏิ บั ติ ” วรรคสาม
“ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอานาจตามวรรคสองให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือผูว้ ่าราชการจังหวัดก็ได้” ในระเบียบดังกล่าวข้อ 5 ให้นิยามคาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 5
(1) “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล รวมทั้ ง กิ จ การพาณิ ช ย์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย ” นี่ คื อ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินฯ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ญั ต ติ นี้ ส่วนเรื่องการพิจารณาทางท่าน
ประธานจะได้นาเรียนท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณาปรึกษาหารือกัน ญัตตินี้เป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการสภา
พิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ อนุมัตหิ รือไม่อนุมัติ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายครับ
เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ท่านเลขาฯ อ่านระเบียบ
เมื่อสักครู่น้ี ผมจับใจความว่าเป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการสภา แต่ญัตตินี้เป็นการยืมเงินของกิจการขนส่งเอง
แล้วทางสภามีสว่ นเกี่ยวข้องได้อย่างไรครับ ตรงนี้เป็นความคิดเห็นของผมนะครับ เพราะผมดูญัตติแล้ว
ถ้าเป็นคน ก็ คือ เป็นการยืมเงินของตัวเองแล้วจะให้คนอื่นมาอนุมัติ ตรงนี้ใ ช่อานาจหน้าที่ของสภา
หรือไม่ครับ ผมอยากให้นิติกรของเทศบาลมาวินิจฉัยตรงนี้ว่า ความแคลงใจของสมาชิกสภาฯ ซึ่งผมคิดว่า
น่าจะทุกคน เมื่ออ่านญัตติน้ีแล้ว ขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมของกิจการขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดลาปาง
แต่ที่ท่านเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบเมื่อสักครู่ เป็นกิจการของสภา ผมอยากให้นิติกรของเทศบาล
มาวินจิ ฉัยตรงนีว้ ่า เกี่ยวข้องกับกิจการสภาของเราหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสั นติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิก ท่านใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง จากญัตติที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอมา
ผมคิดว่า เป็นญัตติที่มคี วามจาเป็นและมีผลกระทบต่อบุคลากรของเทศบาล ที่จะต้องอาศัยข้อพิจารณา
ของญัตตินี้ ที่นาเสนอเข้ามาเพราะเป็นญัตติที่จะต้องหางบประมาณไปเป็นค่าใช้จ่ายให้บุคลากร ในเรื่อง
ของค่าตอบแทน ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะโรคโควิด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีข้อสงสัยจากการเสนอญัตติมา
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พอสมควร ก็ ค งไม่แ ตกต่างจากท่านสมาชิก สภาฯ ที่ไ ด้สอบถามไปก่ อนล่วงหน้า ญั ตติที่ เ สนอมานี้
เพื่อขอยืมเงินสะสมของสถานีขนส่ง โดยจ่ายจากเงินสะสมเองซึ่งก็ จะมีข้อสงสัย ข้อสังเกตของผม
นะครับว่า เมื่อเรามีเงินสะสมสถานีขนส่งจังหวัดลาปางเองอยู่ในเทศบาลของเรา ทาไมเราต้องยืมเงิน
สะสมของตัวเองเพื่อไปใช้จ่าย นี่คือ ข้อสังเกตประการที่หนึ่งนะครับ และตามระเบียบข้อ 89 ที่ยกมา
เรื่องเงินสะสม ทาไมเราไม่ขอจ่ายจากเงินสะสมของเราเองเลย สาเหตุที่สอบถามเพราะว่า ประเด็นที่หนึ่ง
เมื่อมีการขอยืมแล้ว ตามระเบียบจะต้องมีการชาระคืนก่อนสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือน
จากเหตุผลที่ขอยืมเงินมาในญัตตินี้ เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องสถานีขนส่งไม่สามารถจัดเก็บค่าเช่า
ทรั พ ย์ สิ น ค่ า บริ ก ารสถานที่ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ค่ า บริก ารสถานี ข นส่ ง ได้ ก็ เ กิ ด ปั ญ หาไม่ มี เ งิ น มาจ่ า ย
เงินเดือน ในสถานการณ์ขณะนี้ พ.ร.ก ฉุกเฉินก็ยังประกาศต่ออายุออกไปอีก ในอีกหนึ่งเดือน เราก็จะ
เหลือเวลาอีกสองเดือนจะสิ้นปีงบประมาณ ประเด็นสงสัยแรกที่บอกว่า ยืมแล้วจะต้องชาระคืนก่อน
สิ้นปีงบประมาณ จะเอาเงินที่ไหนมาคืน และรายได้อีกสองเดือนข้างหน้าหากสถานการณ์ดีขึ้น ก็จะมี
ค่าเช่าที่ก่อให้เกิดรายได้ แต่จะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ ต้องหาคาตอบจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ในส่วน
ข้อที่ 2 เมื่อข้อ 89 เปิดโอกาสให้เราใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยไม่ต้องส่งคืนเพราะเป็นเงินตัวเอง ทาไมเรา
ไม่ใช้จ่ายตามข้อ 89 เพื่อที่จะไม่มภี าระผูกพันในสองสามเดือนก่อนงบประมาณข้างหน้า ถ้าเราใช้ข้อ 88
ถึงแม้จะมีรายได้ก็จะตกมาเป็นเงินสะสมอยู่ดีใช่หรือไม่ครับ นี่ก็เป็นข้อประเด็นสงสัยนะครับ ที่อยากจะให้
ฝ่ายบริหารที่เสนอญัตติเข้ามาได้พิจารณา แต่ส่วนตัวผมคิดว่า จาเป็ นที่ต้องใช้เงินก้อนนี้ เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับบุคลากรของเราหลายสิบคนที่บริหารสถานีขนส่งอยู่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่สอบถาม
เพื่ออยากจะให้ถูกต้อง และไม่เป็นภาระในภายภาคหน้า ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิ ป ราย
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ฝ่ายบริหารจะชีแ้ จงหรือไม่ครับ เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และท่านสมาชิกผู้ท รงเกี ย รติ ทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ขอกราบขอบพระคุ ณที่ ไ ด้ ก รุ ณาท้ ว งติง เพื่ อให้ถู ก ต้อ งตามระเบีย บคือ ถ้ าพู ดถึง ความจาเป็น แล้ ว
มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ จ่ า ยเงิ น เป็ น เงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง ค่ า ใช้ จ่ า ยอะไรต่ า ง ๆ ให้ กั บ สถานี ข นส่ ง
เป็นรายจ่ายทีไ่ ม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ถึงแม้ว่าเราจะปิดสถานีขนส่งไปแล้วก็ตาม แต่เราไม่สามารถเลิกจ้าง
พนักงานเหล่านั้นได้ เพราะจะมีปัญหาต่าง ๆ ตามมา แต่ว่าขณะนี้สถานีขนส่งก็ยังปิดโดยไม่มีกาหนด
ปิดทั้งคาสั่งของจังหวัดลาปาง ปิดทั้งคาสั่งของกรมการขนส่ง คือหมายความว่า เราไม่สามารถเข้าไป
จัด หาผลประโยชน์ใ ดใด ต้องปิด โดยเอาแผงเหล็ก มากั้น ไม่ใ ห้คนเข้าไป แต่ภายในบริเ วณดังกล่าว
ก็ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ข องเรารั ก ษาทรั พ ย์ สิ น และพร้ อ มจะเปิ ด ถ้ า มี ค าสั่ ง ของจั ง หวั ด หรื อ กรมการขนส่ ง
เปลี่ยนแปลงมา ผมเข้าใจว่าในประเด็นของความจาเป็นนี้ ท่านสมาชิกทุกท่านคงให้ความเห็นใจ คงไม่มี
อะไรขัด ข้อง แต่ตอนนี้จะมีปัญ หาในเรื่อ งของการใช้ จ่ายเงินอย่างเดียวว่า จะใช้จ่ายตรงไหน เพื่อให้
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ถูกต้องตามระเบียบ ไม่ให้มีปัญหาติดตามมา ที่จริงแล้วผมขอเรียนชีแ้ จงในกรณีแรกก่อนว่า ทาไมสถานี
ขนส่งมีเงินของตัวเองถึงห้าล้านกว่าบาท ทาไมไม่เอาเงินตัวนั้นมาจ่ายเลย ทาไมต้องเอาเข้าสภา คือเป็น
ระเบียบของวิธีการงบประมาณครับท่าน กิจการขนส่งจะมีเงินเฉพาะการของเขา มีประมาณการรายรับ
มีประมาณการรายจ่าย แต่ตอนนี้รแู้ น่ ๆ แล้วว่า ประมาณการรายรับที่ตงั้ ไว้ได้ไม่ถึงที่ตั้งไว้อย่างเด็ดขาด
แต่รายจ่ายต้องจ่ายเต็มตามนัน้ ไม่สามารถลดได้ ถ้าใช้ไปก็เท่ากับว่าเอาเงินสะสมที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ได้รับ
อนุมัติจากสภาเทศบาล ก็จะผิดระเบีย บที่เ อาเงินสะสมมาใช้โดยไม่ไ ด้รับความเห็นชอบ ที่จริงท่าน
สมาชิกพูดไว้ถูกต้องที่สุด ทาไมไม่ขอใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล ถ้าใช้จ่ายจากเงินสะสมของตัวเอง
อีกไม่กี่เดือนก็จะสิน้ ปีงบประมาณแล้ว วันนีก้ ็ยังไม่ทราบว่า จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ถ้าสิ้นปีงบประมาณ
แล้วก็จะมีขอ้ ผูกพันว่า กิจการขนส่งจะต้องเอาเงินมาส่งคืนตัวเอง คาถามก็คือ จะเอาเงินจากไหนมาส่งใช้
ก็จะมีปัญหาต้องนาเรื่องเข้าสภา ขอผ่อนผัน ขอขยายเวลานาส่งใช้ไปอีก ที่จริงแล้วเรื่องสถานีขนส่ง
น่าจะใช้มาตรา 88 วรรคสาม หรือ 89 วรรคหนึ่ง ได้ทั้งสองข้อ แต่มีปัญหาคือ ได้เสนอเป็นญัตติมาแล้ว
ว่าขอใช้มาตรา 88 วรรคสาม ซึ่งพอดูแล้วในวรรคสามต้องเป็นเงินสะสมของเทศบาล ก็จะขัดแย้งว่า
ยืมเงินของตัว เอง ไม่ได้ยืมเงินของเทศบาล ก็จะผิดอีก ก็ จะเปลี่ยนเป็นวรรคแรกว่า “กิจการใดที่มี
งบประมาณรายจ่ายประจาปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้ว แต่ระยะสามเดือนแรกของปีงบประมาณ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพี ยงพอที่จะดาเนินการตามงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจนาเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ ” พอกล้อมแกล้มเท่านั้นเอง ถามว่าถูกต้องตามประเด็น
หรือไม่ ผมเองผมก็คิดว่าไม่ถูกต้อง จริง ๆ แล้ว ใช้ขอ้ 89 ตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอแนะว่า ยืมเงินสะสม
ของเทศบาลทดรองจ่ายไปเลย จะได้ไม่มีข้อผูกพันด้วยว่า สิ้นปีงบประมาณจะต้องส่งใช้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
เมื่อเสนอญัตติมาแล้ว ก็จะขึ้นอยู่กับความกรุณาของท่านสมาชิกสภาฯ ทั้งหลายนะครับว่า ท่ านจะให้
ความกรุณาต่อกิจการขนส่งหรือไม่นะครับ ถ้าท่านให้ความกรุณาเราก็สามารถแก้ระเบียบที่อ้างอิงได้
ผมขออนุญาตชีแ้ จงเท่านี้ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง เกี่ย วกั บ ญั ตติ ที่เ ราก าลั ง
ปรึกษากันอยู่นี้ ซึ่งขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง หรือกิจการ
ขนส่งของเทศบาลนครลาปาง ไปทดรองจ่ายเพื่อบริหารกิจการสถานีขนส่งฯ เป็ นเงิน 829,000 บาท
(แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยอาศัยหลักการข้อ 88 ของระเบียบเบิกจ่ายฯ ตามที่ผู้แถลง
ญัตติได้แถลงไปเมื่อสั กครู่ ในเมื่อญัตตินี้ไ ด้ขอจ่ายตามระเบีย บเบิกจ่ายฯ ข้อ 88 ตามที่ผมชี้แจงไป
มีทั้งหมดสี่วรรค แต่ถ้าเราดูจากญัตติแล้ว ดูชื่อเรื่องของญัตติจะใช้ว่ายืมเงินสะสมหรืออย่างไรก็แล้วแต่
แต่เป็นเงินสะสมของกิจการขนส่ง แล้วผมก็มาดูเหตุผล รวมทั้งเหตุผลในหลักการ สรุปได้ว่า สถานี
ขนส่งผู้โ ดยสารเทศบาลนครล าปางได้ มีก ารจัดท างบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการของสถานีขนส่ ง
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ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เอาไว้ แ ล้ว แต่เ นื่อ งจากในช่ วงสถานการณ์ก ารแพร่ ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถานีขนส่งไม่สามารถจัดเก็บรายได้ เพื่อเอามาใช้บริหารให้เ ป็นไป
ตามข้อบัญญัติที่ได้ตราไว้ ผมดูในญัตติแล้ว เกี่ยวกับ ความจาเป็นของเงินที่จะต้องจ่าย ส่วนใหญ่เป็น
รายจ่ายประจา และในหมวดงบกลาง เรื่องเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าผมพิจารณา
จากหลักการและเหตุผล ผมว่าต้องไปปรับใช้กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ 88 วรรคแรก เพราะว่า ตามแบบรายงานยอดเงินสะสมของสถานีขนส่ง
มีเงินของเขาอยู่ตามที่ได้แถลงว่า ณ เวลานี้ ยอดเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้จ่ายได้มีสี่ล้านบาทเศษ
และในเมื่อรายจ่ายที่จะเอาไปใช้จ่ายก็เป็นรายจ่ายที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย ซึ่งปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติ ฯ
เพราะฉะนั้นข้อความตรงนี้ก็จะไปสอดคล้องกับหลักการในระเบียบข้อ 88 วรรคแรก “กิจการใดที่มี
งบประมาณรายจ่ายประจาปีอนุญ าตให้จ่ายได้แล้ว แต่ระยะสามเดือนแรกของปีงบประมาณ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการตามงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจนาเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ ” ประเด็นว่า ขณะนี้ สามเดือนแรกของปีงบประมาณฯ
ได้เลยไปแล้ว ถามว่า เงินสะสมของกิจการขนส่ง ถ้ากิจการขนส่งจะล่วงล้าเข้าไปตามข้อ 88 วรรคแรก
นั้น ล่ ว งล้ าได้ ห รือ ไม่ กฎหมายอนุ ญ าตให้ล่ ว งล้ าเข้ า ไปได้ เพี ย งแต่ ข ณะนี้ไ ม่ ใ ช่ สามเดื อนแรกของ
ปีงบประมาณฯ แล้ว เมื่อไม่ใช่ก็ต้องไปดูระเบียบเบิกจ่ายฯ ข้อ 4 วรรคสอง ในกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บได้ ก็ ต้ อ งไปท าความตกลงกั บ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
เพราะเดี๋ยวนีต้ ามระเบียบเบิกจ่ายฯ ได้มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ถามว่ากิจการขนส่งเขาใช้
เงินสะสมของตัวเองได้หรือไม่ ระเบียบให้จ่ายได้ เพราะคาว่าองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นก็ รวมถึง
กิจการพาณิชย์ด้วย เพียงแต่ว่า ผู้เสนอญัตติไม่ได้เขียนให้ชัดเจน วกไปวนมา ในญัตติ ตอนแรกเขียนว่า
ข้อ 88 วรรคสาม ยิ่งย้อนแย้งกันไปใหญ่ครับ ข้อ 88 วรรคสามเขากาหนดเจตนารมณ์เป็นเรื่องกิจการ
พาณิชย์ ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็คือ กิจการพาณิชย์ต้องยืมเงินของเทศบาล แต่ตรงนี้ไม่ใช่
เป็นเรื่องกิจการพาณิชย์ไปใช้เงินสะสมของกิจการพาณิชย์เองใช้ได้ครับ ภายใต้บังคับข้อ 88 วรรคแรก
เพียงแต่กิจการขนส่งต้องไปทาความตกลงกับผูว้ ่าราชการจังหวัด เพราะขณะนี้ไม่ได้อยู่ในสามเดือนแรก
ของปีงบประมาณฯ แล้ว หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.4/ว29 ลงวันที่ 8 มกราคม
2552 ได้ เ คยวิ นิ จ ฉั ย ไว้ แ ล้ ว และปั จ จุ บั น นี้ ก ารที่ จ ะไปท าความตกลงกั บ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เรื่ อ ง
ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบเบิกจ่ายฯ ได้ ก็มีการมอบอานาจ ถ้าดูตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ 0808.4/ว29 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552 จะพูดถึง หลักการเรื่องนี้ไว้และการมอบอานาจฉบับเก่าคือ
คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 181/2548 ซึ่งปัจจุบันหนังสือมอบอานาจฯ เหล่านี้ยกเลิกไปแล้ว และใช้คาสั่งใหม่
คือ คาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1268/2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ฉะนั้นในความคิดเห็นของผม
กิจการพาณิชย์ กิจการขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปางมีความจาเป็นที่จะล่วงล้าเงินสะสมของตนเอง
เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้แล้ว ถ้า รายได้ไ ม่เ ข้า ก็เ ป็น ไปตามข้อ 88 วรรคแรก เพีย งแต่ไ ม่ใ ช่ร ะยะ
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สามเดือ นแรกของปีง บประมาณ สามเดือนแรกของปีงบประมาณจะต้องเป็นตุลาคม พฤศจิกายน
ธันวาคม แต่ตอนนี้ท่านจะใช้เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ท่านก็ต้องไปทาความตกลงกับ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบเบิกจ่ายฯ ข้อ 4 วรรคสอง ประกอบคาสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 1268/2563 ลงวั น ที่ 19 พฤษภาคม 2563 การที่จ ะใช้ เ งิน สะสมของตั วเองเพื่ อใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ
งบบุคลากรเงินเดือนหรืออะไร ซึ่งตามระเบียบวิธีการงบประมาณเรียกว่า เป็นรายจ่ายประจา และมีงบกลาง
อยู่ส่วนหนึ่ง ท่านทาได้ ผมขอแสดงความคิดเห็นไว้เท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายชาตรี สุขารมย์
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ ท รง เกี ย รติ ท ุ ก ท่ า น พร้ อ มด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห าร กระผม นายชาตรี สุ ข ารมย์
ปลั ด เทศบาลนครล าปาง ในฐานะเจ้าหน้ าที่งบประมาณ สาหรับ ญั ตติ นี้ผมก็ นั่งฟังอยู่ ผมอาจจะมี
มุมมองอีก อย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อสั ก ครู่ไ ด้เ สนอญั ตติและท่านรองนายกฯ ได้ตัดข้อความตรงนั้นออกไป
ผมขออนุญ าตให้ท่านรองปลั ด เทศบาล นายยุ ท ธนา ศรีสมบูรณ์ ซึ่งผมได้มอบให้ดูแลกิจการขนส่ง
ได้อนุญาตชี้แจงเบื้องต้น เป็นมุมมองในเรื่องกฎหมาย ซึ่งผมเชื่อว่าในเรื่องกฎหมาย แต่ละท่านก็จะมี
มุมมองแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็แล้วแต่ ตัวบทกฎหมายก็ต้องพิจารณากัน ผมขออนุญาตให้ นายยุทธนา
ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาล ได้ชีแ้ จงบางเรื่องที่เกี่ยวข้องครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลาปาง และท่านสมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาล
นครลาปางได้รับมอบหมายให้กากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของสถานีขนส่งเทศบาลนครลาปาง
รวมถึงญัตตินี้ก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดทาญัตติ เพราะฉะนั้น ขออนุญาตชี้แจงต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้
นะครับ ในหลายประเด็น ทั้งประเด็นที่ท่านสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาฯ และท่านสันติ เขียวอุไร
สมาชิ ก สภาฯ ได้สอบถาม รวมถึง ประเด็ น มุ ม มองของระเบียบข้อ 88 และข้อ 89 ด้ ว ยนะครั บ
ขออนุญาตชีแ้ จงทาความเข้าใจให้ตรงกันเรื่องหนึ่ง ก็คือ เรื่องชื่อของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง
(เทศบาลนครลาปาง) คาว่า สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง คือ ชื่อของสถานีขนส่งนะครับ แต่จริง ๆ แล้ว
คือ กิ จการหนึ่งของเทศบาลนครล าปาง ซึ่งสถานีขนส่งสังกั ดอยู่ใ นสานัก ปลัดเทศบาลนครลาปาง
สาหรับข้อทักท้วงของท่านสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ ว่าการยืมเงินของสถานีขนส่งเป็นอานาจหน้าที่ของ
สภาเทศบาลนครลาปางที่จะพิจารณาหรือไม่ ก็จะขอชี้แจงสภาดังนี้นะครั บ สถานีขนส่งของเราเป็น
กิจการพาณิชย์ สังกัดเทศบาลนครลาปาง ซึ่งในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นข้ อ 5 (1) โดยให้ ค านิ ย ามว่ า “องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
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หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งกิจการ
พาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย” เพราะฉะนั้น สถานีขนส่งจังหวัดลาปางซึ่งเป็นกิจการ
พาณิ ช ย์ ใ นสั ง กั ด ของเทศบาลนครล าปาง จึ ง เป็ น องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ เพราะฉะนั้น ในการที่จะใช้จ่ายเงินสะสมจึงเป็นอานาจพิจารณาและอานาจ
บริหารของทั้งฝ่ายบริหารของเทศบาล รวมถึงสภาเทศบาล กรณีที่ท่านสันติ เขียวอุไร ได้ให้มุมมองว่า
ทาไมเราไม่ใช้จ่ายเงินสะสมของเราเลย ทาไมเราต้องยืม กรณีนี้ ขอนาเรียนสภาว่า กรณีการใช้จ่ายเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 89 นั้น เป็นการจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งระเบียบข้อ 89 กาหนดไว้
ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข
ดั ง ต่ อ ไปนี้ (1) ให้ ก ระท าได้ เ ฉพาะกิ จ การซึ่ ง อยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ กิ จ การที่ จั ด ท าเพื่ อ บ าบั ด ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น ไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด” สาหรับข้อ 89 กาหนดเงื่อนไข
ไว้ 3 ข้อ ในการใช้จา่ ยงบประมาณเพื่อสารองจ่ายของสถานีขนส่งนี้ไม่เข้าเงื่อนไขใน 3 ข้อที่กล่าวมาแล้ว
เนื่องจากเป็นการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของรายจ่ายประจาปกติ จึงไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 89 ก่อนหน้า
ที่จะได้จัดทาญัตติเสนอสภาเพื่อขออนุมัติครั้งนี้ ทางเทศบาลนครลาปางได้ทาหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัด เพื่อขอตกลงยกเว้นระเบีย บข้อ 89 นี้ เพื่อใช้จ่ายเงินสะสมในการบริหารกิจการสถานีขนส่ง
ของเรา ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีข้อ 89 ไม่ต้ องตามกฎหมาย คือ ไม่เข้า
เงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน และกรณีที่จะยกเว้นระเบียบตามข้อ 4 นั้น ต้องกระทาในขณะที่ไม่มีระเบีย บ
ข้ออื่นให้ดาเนินการได้ ตัวผมเองก็ได้ไปขอคาปรึกษาจากกลุ่มกฎหมายของท้องถิ่นจังหวัดลาปาง ได้รับ
คาแนะนาจากทางกลุ่มกฎหมายของจังหวัด รวมถึงได้ขอความเห็นจากนิติกรของเทศบาลนครลาปาง
ทั้ง 5 ท่าน ผมได้เ ชิญนิติก รทั้ง 5 ท่านมานั่งคุย กั นเลยว่า มุมมองเป็นอย่างไรเกี่ยวกั บ ระเบียบข้อนี้
นิติกรของเราก็มีความเห็นสอดคล้องกับทางกลุ่มกฎหมายของจังหวัดนะครับว่า เห็นควรให้ใช้ระเบียบ
ข้อ 88 วรรคสาม ทีนี้มาดูที่ข้อ 88 นะครับ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน สี่ วรรค จริง ๆ แล้วระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ข้อ 88 ทั้งสี่วรรคไม่ได้มีสว่ นที่สัมพันธ์กัน ทั้งสี่วรรคนั้นใช้คนละกรณี คนละห้วงเวลา ยกตัวอย่าง วรรคแรก
“กิ จ การใดที่ มี ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ที่ อ นุ ญ าตให้ จ่ า ยได้ แ ล้ ว แต่ ร ะยะสามเดื อ นแรก
ของปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไ ม่เพียงพอที่จะดาเนินการตามงบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนาเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้” กรณีนี้เป็นการทดรองจ่ายไป
ก่อนโดยที่ไม่ต้องขอผู้บริหาร ไม่ต้องขอสภา เป็นการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ระเบียบกาหนดไว้เลย
แต่เมื่อมีเงินเข้ามาแล้ว ก็ต้องบันทึกส่งคืนเงินสะสมตามปกติ เป็นข้อยกเว้นในการใช้เงินสะสมเฉพาะ
สามเดือนแรก วรรคสอง “กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งการจัดสรรงบเงินอุดหนุนที่รัฐบาล
ระบุวัตถุประสงค์ให้ไปดาเนินการตามอานาจหน้าที่ยกเว้นงบลงทุน แต่ยังไม่ได้รับเงิน หากมีความจาเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้...” กรณี
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วรรคสองนีเ้ ป็นเงินที่รัฐบาลกลางอุดหนุนมาให้ เช่น ค่าอาหารกลางวันเด็กสาหรับโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งเขา
จัดสรรแล้ว เขามีใบแจ้งมาแล้วแต่เงินยังไม่โอนมา กรณีเช่นนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถใช้
เงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน พอเงินที่รัฐบาลอุดหนุนมาแล้วก็ค่อยบันทึกส่งคืน ก็ต้องส่งคืนอยู่ดี
ส่วนกรณีวรรคสาม เป็นของเราตามญัตติที่เสนอให้ สภาเทศบาลพิจารณาในวันนี้ ก็คือ “กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจการพาณิชย์ หากมีความจาเป็นกิจการพาณิชย์อาจขอยืมเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทดรองจ่ายเพื่อบริหารกิจการก่อนได้ โดยขอความเห็นชอบจากสภา
ท้ อ งถิ่ น และให้ ส่ ง ชดใช้ เ งิ น ยื ม เงิ น สะสมเมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมาณ” กรณี นี้ คื อ กิ จ การพาณิ ช ย์ ไ ด้ ตั้ ง
งบประมาณไว้เพียงพอแล้ว ตัง้ งบประมาณรายจ่ายไว้ตามปกติ แต่เนื่องจากเหตุผลความจาเป็น จะเป็น
ด้วยงบประมาณไม่เข้า หรือเข้าแต่ว่าไม่เพียงพอ เราก็สามารถยืมเงินสะสมมาใช้จ่ายก่อนได้ แต่ในเมื่อ
เลยระยะเวลาสามเดือนแล้วจึงไม่เข้าวรรคแรก เพราะฉะนั้นในวรรคสามนี้ ระเบียบกาหนดให้ต้องเป็น
อานาจของสภาในการที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้ง ๆ ที่วรรคหนึ่ง วรรคสอง ไม่ต้องขออนุมัติใคร
นะครับ แต่ว่าวรรคสาม ต้องขออนุมัติสภา ส่วนวรรคสี่ “กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีผู้รับ
บานาญรายใหม่หรือผู้รับบานาญที่ย้ายภูมิลาเนาและประสงค์จะโอนการรับเงินบานาญไปรับในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันในท้องที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใหม่ อ าจยื ม เงิ น สะสมทดรองจ่ า ยให้ กั บ ผู้ รั บ บ านาญนั้ น ได้ . ..” กรณี ว รรคสี่ นี้
เป็นอานาจอนุมัติของผูบ้ ริหาร ก็คือ นายกฯนะครับ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า ทั้งสี่วรรคไม่ได้เกี่ยวเนื่องกัน
และใช้คนละกรณี ใช้คนละกิจการ เพราะฉะนั้น ผมขออนุญาตสรุปว่า ในการยืมเงินเงินสะสมตามข้อ
88 วรรคสาม ซึ่งในระเบียบกาหนดว่า “กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจการพาณิชย์ หากมี
ความจ าเป็ น กิ จ การพาณิ ช ย์ อ าจขอยื ม เงิ น สะสมขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไปทดรองจ่ า ย
เพื่อบริหารกิ จการก่ อนได้ ...” กรณีนี้เ งินสะสมขององค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่ระเบีย บกล่าวถึ ง
ย่อมหมายถึงทั้งเงินสะสมของเทศบาลและเงินสะสมของกิจการพาณิชย์ของเทศบาล ซึ่งเทศบาลนครลาปาง
ของเรามี กิ จการพาณิ ชย์ อยู่ 2 แห่ ง คื อ โรงรั บจ าน าและสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสาร กรณี ที่ ส ถานี ข นส่ ง
ผู้โดยสาร ซึ่งเป็นกิจการพาณิชย์ของเทศบาลยืมเงินสะสมในส่วนที่ตนเองดูแลรักษาอยู่มาทดรองจ่าย
ในการบริหารกิจการของตน จึงเป็นการปฏิบัติที่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข้อ 88 วรรคสาม
ตามที่ได้นาเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบนะครับ แล้วในส่วนที่นาเรียนตั้งแต่ตอนต้นว่า การขอทา
ความตกลงกั บ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นั้ น ได้ ท าหนั ง สื อ ไปก่ อ นแล้ ว นะครั บ แล้ ว ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ให้กลับมาพิจารณาตามระเบียบ ซึ่งทีแรกหนังสือที่ตอบกลับมาบอกว่า ให้กลับมาพิจารณาตามระเบียบ
นั้นก็ไม่มีความชัดเจน ผมก็เลยต้องไปหารือกับทางกลุ่มกฎหมายของจังหวัดว่า คาว่า ให้พิจารณาตาม
ระเบียบนั้นคือ ระเบียบข้อไหน อย่างไร เขาก็ชี้มาที่ข้อ 88 วรรคสาม ส่วนสิ้นปีงบประมาณนั้นให้ส่งคืน
เงินสะสม ถ้าเงินไม่เข้า ทาอย่างไร ถึงตอนนั้น เขาบอกว่า ให้พิจารณาว่า มีงบประมาณเพียงพอหรือไม่
ถ้าไม่มีงบประมาณเพียงพอก็ให้เทศบาลทาหนังสือไปทาความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อยกเว้น
ระเบียบตามข้อ 4 ที่ท่านเลขานุการสภาได้กรุณานาเรียนเมื่อสักครู่ ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินของตัวเอง
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ก็คือ เงินสะสมที่เราเก็บไว้ เอาออกมาใช้จ่ายก่อน พอสิ้ นปีก็เอาคืนบัญชี ถ้าไม่มีเพียงพอที่จะคืนบัญชี
ก็ขอยกเว้นระเบียบไม่ต้องคืนบัญชีได้ นี่เป็นข้อแนะนาที่ทางจังหวัดแนะนามา ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปราย
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ขอขอบคุณท่านรองปลัดฯ นะครับ ที่คลายข้อสงสัย ซึ่งกระผมตั้งข้อสังเกตเพราะเป็นห่วงว่า ญัตติเป็น
การยืม เพราะฉะนั้นเมื่อยืมแล้วต้องมีเงินคืนนะครับ ถ้าทางสถานีขนส่งมีช่องทางที่จะใช้เงินคืนได้แล้ว
ก็จะไม่เป็นภาระ ก็คลายข้อสงสัย ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายเพิ่มเติม
อีกหรือไม่ครับ เชิญนายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ผมสงสัยญัตตินี้นะครับ
ท่านประธาน อยากขอความชัดเจนว่า เป็นอานาจหน้าที่ฝ่ายบริหารที่จะอนุมัติเงินก้อนนี้ หรือว่าเป็น
หน้าที่ข องกิ จการสภา เพราะว่า ฟั งอธิบ ายก็ โ ยงกั นไปโยงกั นมา มาตรานู้ นมาตรานี้ ก็ ยั งไม่ชี้ชัดว่ า
เป็นหน้าที่ของใครกันแน่ จะว่าสถานีขนส่งเป็นกิจการเดียวกั บ เทศบาลแล้วท าไมไม่ใ ช้งบประมาณ
ตัวเดียวกัน ตรงนี้คนละตัวคนละกองแล้วขอยืมเงินตัวเอง แล้วมาขออนุมัติจากสภา ผมก็แคลงใจว่าเป็น
หน้าที่อนุมัติของสภาหรือครับ ถ้าเป็นเงินของเทศบาลมายืมเงินของเทศบาล นั่นคือ หน้าที่ของสภา แต่นี่
ยืมของขนส่งเอง ผมจึงแคลงใจว่า เป็นหน้าที่ของสภาหรือฝ่ายบริหารเทศบาลนครลาปาง ขอให้ชี้ชัด
ตรงนี้ครับ ท่านประธาน ถ้ ายังไม่ชี้ชัด ผมก็ ไ ม่อาจจะแสดงความคิดเห็นอะไรต่อไปได้ เพราะยั งไม่มี
ความชัดเจน ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลาปาง และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาล
นครล าปาง กรณี ว่าเงิ นสะสมของขนส่ง ผู้โ ดยสารจั งหวัด ลาปางเป็น เงินสะสมของเทศบาลหรือไม่
แล้ ว การอนุ มั ติ เ ป็ น อ านาจของสภาหรื อ อ านาจของผู้ บ ริ ห าร กรณี นี้ ใ นฐานะที่ ผ มเป็ น ข้ า ราชการ
ฝ่ายประจาที่ดูแลสถานีขนส่งอยู่ ก็ขอนาเรียนทางสภาเทศบาลนครลาปางด้วยความเคารพว่า กรณี
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปางเป็นงบของเทศบาล เพียงแต่วา่ เป็นงบของเทศบาลที่ถูกกันออกไปให้
เห็ น สถานการณ์ ค ลั ง รายรั บ รายจ่า ยที่ ชัด เจนซึ่ ง เรีย กกั นว่ า เทศพาณิ ช ย์ จะเห็น ว่ า ในการจั ด ท า
งบประมาณรายจ่ายของทุกปี ท้ายเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายนั้นจะมีงบเฉพาะการอยู่สองเล่ ม
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ก็คือ งบเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลาปาง ก็คือ โรงรับจานา และงบเฉพาะการของสถานี
ขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) ซึ่งการที่แบ่งงบประมาณเป็นสัดส่วนนี้ เป็นเหตุผล
ทางการบัญชีทีใ่ ห้ความชัดเจนในสถานการณ์คลัง เสร็จแล้วงบเฉพาะการพอสิ้นปีงบประมาณ งบที่เหลือ
จากการใช้จ่ายประจาปีก็จะตกมาเป็นเงินสะสมตามระเบียบ จึงมีเงินสะสมของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จั ง หวั ด ลาปาง ตรงนีเ้ ป็นแค่ชื่อ แต่จริง ๆ แล้ว ก็คือ เทศบาลนครลาปางตามความในข้อ 5 (1) ที่ ใ ห้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความรวมถึง กิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
เพราะฉะนั้น สถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งเป็นกิจการพาณิชย์ของเทศบาลนั้น ก็เป็นเพียงแผนกแผนกหนึ่ง
ของเทศบาลนครลาปาง เพียงแต่เป็นแผนกที่มรี ายรับรายจ่ายเป็นของตนเอง จึงจาเป็นต้องทางบเฉพาะ
การของสถานีขนส่ง และเงินที่ตกเป็นเงินสะสมจึงถูกกันไว้เป็นเงินสะสมอีกกระเป๋าหนึ่ง ก็คือ เงินสะสม
ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร แต่ว่าเงินสะสมนั้นก็ถือว่า เป็นเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง ปลัดคน
เดียวกันเซ็น นายกฯ คนเดียวกั นเซ็น เวลาพิจารณางบประมาณก็สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้พิจารณา
พร้อมกั นกับงบทั่วไป ไม่ได้แบ่งแยกกันแต่อย่างใด เป็นสถานะของการใช้จ่ายเงินเป็นกฎหมายฉบับ
เดียวกัน ระเบียบฉบับเดียวกันกับงบทั่วไป ก็คือ ระเบียบฉบับเดียวกันกับของเทศบาลเรา ทีนี้ถามว่า
เป็นอานาจของใครในการพิจารณา ญัตติที่เสนอนี้ ก็คือ เป็นญัตติขอใช้อานาจตามข้อ 88 วรรคสาม
ซึ่ง 88 วรรคสามเป็นอานาจให้ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ตามที่บอกแล้วว่าวรรคหนึ่ง วรรคสอง
ไม่ต้องขอใคร ใช้ได้เลยถ้าเข้าเงื่อนไข วรรคสี่เป็นอานาจของนายกฯ แต่ว่าเฉพาะวรรคสามวรรคเดียว
เท่านั้นที่จะต้องขออนุมัติสภาให้ความเห็นชอบในการยืมเงิน ซึ่งที่จริงแล้ว ก็เป็นการยืมเงินของตนเอง
นั่นเองครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิก สภาผู้ทรงเกีย รติทุก ท่านครับ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไ พบูลย์ สมาชิก สภา
เทศบาลนครลาปาง จากการที่ไ ด้นั่งฟัง ตามที่ท่านรองปลัดฯ อธิบายมา ญัตติเมื่อสัก ครู่นี้ตัดคาว่า
วรรคสามออกไปแล้วนะครับ แล้วเป็นหน้าที่ของสภาหรือไม่ครับ ใช่หรือไม่ครับท่านประธาน เราทา
อะไรไปโดยพละการ นี่ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะครับ มองเห็นได้ชั ดเลยว่า วรรคสามที่ท่านอธิบายให้เห็น
เมื่อสักครู่น้ีเป็นหน้าที่ของเรา แต่ท่านตัดคาว่าวรรคสามออกไปแล้ว ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วใช่หรือไม่ครับ
เพราะฉะนั้ น ญั ต ติ นี้ ถ้ า จะขอมติ ยั ง ไงก็ ช่ า งครั บ ผมคงจะต้ อ งไม่ แ สดงความคิ ด เห็ น อะไรทั้ ง สิ้ น
เพราะญัตติน้ีเป็นญัตติทีค่ ลุมเครือ จะถูกจะผิดอย่างไรต้องไปพิสูจน์อีกครั้งครับท่านประธาน ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายชาตรี สุขารมย์
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลาปาง เมื่อสักครู่
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ท่ า นรองนายกฯ ด้ ว ยความเคารพ ท่ า นขอตั ด ญั ต ติ อ อก ผมฟั ง ดู แ ล้ ว ก็ ขั ด ความรู้ สึ ก เหมื อ นกั น
แต่ไม่เป็นไรครับ อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับ มุมมองอาจจะมองไม่เหมือนกันจริง ๆ แล้วผมคิดว่าญัตติ
ที่ทามาก็ถูกนะครับ วรรคสามนี้ ผมขอความกรุณายังไงก็พิจารณาว่า ถ้าตัดแล้วขอเข้าใหม่ได้หรือไม่ครับ
เพื่อจะได้ดาเนินการต่อไปครับ ด้วยความเคารพครับ ขอบคุณครับ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ขออนุญาตนะครับ ที่ตัดคือ ตัดคา
ว่าวรรคสาม ยังเป็นข้อ 88 เหมือนเดิมครับ เพราะฉะนั้นถ้าตัดวรรคสามไปแล้ว ก็ใช้ได้ทั้งสี่วรรคครับ
แล้วแต่จะตีความว่าจะเข้าวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ครับ ไม่ได้ตัดข้อครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลาปางครับ ท่านประธาน
ครับ ผมขอชีแ้ จงระเบียบกฎหมายเรื่องเงินสะสมตามระเบียบเบิกจ่ายฯ จริง ๆ แล้วการใช้เงินสะสมไม่ว่า
จะเป็นเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นสถานีขนส่งผู้โ ดยสาร เมื่อมีเ งินสะสมแล้วการใช้ เ งินสะสมก็ อยู่ภายใต้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในหมวด 8 ว่าด้วยเงินสะสม
ในเรื่องของเงินสะสมตอนนี้ระเบียบแก้ไขใหม่ ที่เรากาลัง จะพูดถึงนี้ คือ ระเบียบข้อ 88 ซึ่งมีอยู่สี่วรรค
ส่วนการใช้จ่ายเงินสะสมจะไปอยู่ในข้อ 89 นี่คือ เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมนะครับ ส่วนการจ่ายขาดเงิน
สะสม ส่ว นใหญ่ก ารจ่า ยขาดเงิน สะสมเป็น อานาจของผู้บ ริห าร จะอยู ่ใ นข้อ 90 แล้ว ก็อีก ข้อ หนึ ่ง
ก็คือ ข้อ 91 ตรงนี้จ่ายขาดเลย เป็นอานาจของผู้บริหาร แต่ถ้าจะใช้จ่ายเงินสะสม ข้อ 89 ใช้จ่ายเงิน
สะสมนี้ เ ป็ น อ านาจพิ จ ารณาของสภาฯ ส่ ว นญั ต ติ นี้ เ ป็ น การล่ ว งล้ าเงิ น สะสมตามข้ อ 88 ฉะนั้ น
จากข้อเท็จจริงที่ทางฝ่ายบริหารเสนอญัตติเข้ามานี้ สรุปใจความว่า กิจการขนส่งเทศบาลนครลาปาง
ซึง่ ได้ตั้งงบประมาณเฉพาะการเอาไว้แล้ว ผมย้อนไปนิดหนึ่งว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม งบประมาณจาแนกเป็นสองอย่าง คือ งบทั่วไปและ
งบเฉพาะการ ตามวิธีการงบประมาณตรงนี้เป็นงบเฉพาะการ สิ่งที่เกิดขัดข้อง คือ ได้ตั้งงบประมาณ
เฉพาะการไว้แล้ว เรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ทางวิธีการงบประมาณ
เรียกว่า เป็นรายจ่ายประจา ส่วนเรื่องประกันสังคมหรืออะไรไปอยู่ในหมวดของงบกลาง ปรากฏว่าพอ
ตั้งประมาณไว้เ สร็จ งบประมาณของขนส่งตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ในระหว่ างปีนี้
ในช่วงนี้เกิดวิกฤตการณ์โควิด พูดกันสั้น ๆ แบบนี้ ทาให้รายได้ไม่เข้า จึงทาให้สถานีขนส่งไม่รู้จะเอาเงิน
จากที่ไหนไปจ่ายเงินเดือนไปจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย คุณสังเกตดูในปีงบประมาณ 2563 ในงบ
เฉพาะการส่วนใหญ่เรื่องงบลงทุนไม่คอ่ ยมี จะมีในส่วนของรายจ่ายประจาเป็นส่วนใหญ่ งบพัฒนาอะไร
ก็ ไ ม่ ค่อยมี ซึ่ งในกรณี นี้ดู ต ามญั ตติแ ล้ว ตามข้อ 88 วรรคแรกที่บ อกว่ า กิ จการใดที่มีง บประมาณ
รายจ่ายประจาปีอนุญาตให้จ่ายแล้ว จะอยู่ในเทศบัญญัติแล้วนะครับ สภาเห็นชอบ ผู้ว่าฯ อนุมัติแล้ว
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นายกฯ ประกาศใช้แล้ว แต่รายได้ไ ม่เ ข้า ไม่มีเ งิ น ก็ สรุ ป สั้น ๆ ว่า จะเอาเงินสะสมของสถานีขนส่ ง
ผู้โดยสารเอง คุณยืมเงินของคุณเอง ก็ไปเข้าข้อ 88 วรรคแรก ถ้าวรรคสามเจตนารมณ์ของระเบียบนี้
เป็นเรื่องของกิจการพาณิชย์ต้องไปยืมเงินของเทศบาล ถ้าเป็นข้อ 88 วรรคสามนี้คือ แยกกัน ตามความ
คิดเห็นของผม ผมว่าเรื่องนีเ้ ข้าข้อ 88 วรรคแรก แต่การที่จะใช้จ่ายเงินสะสมนี้ การที่จะล่วงล้าเงินสะสมนี้
เพื่อให้เกิดความรอบคอบรอบด้าน สภาซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้าน ก็ให้สภาเห็นชอบด้วยตามข้อ 88
วรรคแรกนีก้ ็ไม่มีใครว่าหรอกครับ เพื่อให้คุณจะเอาไปใช้จ่าย เพียงแต่ว่าข้อ 88 วรรคแรกนี้ ได้เลยสาม
เดือนแรกไปแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับ เมื่อเลยสามเดือนแรกไปแล้วทาอย่างไรครับ ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อ 4 ไม่ได้ ก็ต้ อ งไปทาความตกลงกับผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นะครับ เพื่อที่จะล่ ว งล้าเงิ น สะสมไม่ใช่
สามเดือนแรก ถ้ายังไปยืนยันว่า กรณีนี้เข้าข้อ 88 วรรคสาม ผมว่าไม่ใช่ ข้อ 88 วรรคสามเป็นเรื่อง
ที่กิจการพาณิชย์ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในที่นี้ก็หมายถึงเทศบาล ถ้าจะบอกว่ายืมเงิน
ของตัวเอง ท่านดูระเบียบนะครับ คาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ให้รวมถึงกิจการพาณิชย์ด้วย
ถ้าแปลไทยเป็นไทยจะบอกว่า กิจการพาณิชย์หากมีความจาเป็นกิ จการพาณิชย์จะยืมเงินของกิจการ
พาณิชย์อย่างนี้หรือ ไม่ใ ช่ค รับ เจตนารมณ์ของข้อ 88 วรรคสามนี้ เป็นเรื่องของกิจการพาณิชย์ยืม
ขององค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่ น อย่างไรก็ แล้วแต่ ผมในฐานะเลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง
ถ้าดูตามญัตติแล้ว ตามระเบียบข้อ 88 ผมให้ความเห็ นในข้อกฎหมายว่า เข้าข้อ 88 วรรคแรกนะครับ
แต่ต้องไปทาความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผมชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายแบบนี้ ส่วนท่านสมาชิก
สภาฯ จะพิจารณา มีความเห็นอย่างไรนั้น อยู่ที่ตัวของแต่ละคนครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครล าปาง และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุ ทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัด
เทศบาลนครลาปาง สาหรับข้อ 88 วรรคแรกนะครับ ใช้เฉพาะสามเดือนแรกของปีงบประมาณ ทีนี้กรณี
ที่ ท าความตกลงกั บ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นั้ น ได้ ท าหนั ง สื อ ไปแล้ ว นะครั บ แล้ ว ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ให้กลับมาพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งอย่างที่ผมนาเรียนที่ประชุมแล้วนะครับว่า คาว่าพิจารณา
ตามระเบียบนั้นก็คือ ทางจังหวัดเห็นว่า ยังมีระเบียบที่จะปฏิบัติ ได้อยู่ จึงไม่ยกเว้นระเบียบให้ เพราะถ้า
ใช้ระเบียบข้อสี่นี้ การทาความตกลงก็คือ การยกเว้นระเบียบ ซึ่งถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นเสร็จ
ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องรายงานปลัดกระทรวง ซึ่งกรณีนี้ ผมได้ไปหารือทางกลุ่มกฎหมายจังหวัดแล้ว
เขาบอกให้ ใ ช้ ข้ อ 88 วรรคสาม ก็ คื อ เป็นการยืมเงินปกติ ส่ ว นคาว่ า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
จะเห็นว่า ทั้งวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ มีคาคาเดียวกันครับ คือ คาว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งคาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็นาเรียนที่ประชุมแล้วว่า ระเบียบข้อ 5 (1) ให้หมายรวมถึง
กิจการพาณิชย์ของเทศบาลด้วย เพราะฉะนั้น คาว่าเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงหมาย
รวมถึง เงินสะสมของสถานีขนส่งและเงินสะสมของเทศบาล ถ้าเราเทียบวรรคหนึ่งที่ว่าสามเดือนแรก
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ถ้ างบไม่เ ข้า สามารถใช้จ่ ายเงิ นสะสมขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่น สารองจ่า ยไปพลางก่อนได้
นั่นแสดงว่า วรรคหนึ่ง สามเดือนแรกเดือ นตุลา พฤศจิก า ธั นวานี้ ถ้า รายได้ยั งไม่เ ข้า สถานีขนส่ ง
ก็สามารถใช้จ่ายเงินสะสมของสถานีขนส่งที่ตนเองเก็บรักษาอยู่มาใช้จ่ายตามเทศบัญญัติได้เลย โดยที่
ไม่ต้องขออนุมัตินายกฯ ก่อน ไม่ต้องขอสภาฯ ก่อน ข้อ 88 วรรคหนึ่ง แสดงให้เห็นว่า เป็นเงินที่เขาเก็บ
รักษาไว้เอง ซึ่งก็คือเงินสะสมของเทศบาลเองครับ เพียงแต่แบ่งกระเป๋าการเก็บรักษา ทีนี้พอโยงมาถึง
ข้อ 88 วรรคสาม ก็ใช้คาเดี ย วกั น กั บ วรรคหนึ่ง ก็คือ เงินสะสมขององค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เพราะฉะนั้นจะเป็นเงินกองอื่นไปไม่ได้นอกจากกระเป๋าเดียวกัน ก็คือ กระเป๋าของสถานีขนส่งนั่นเอง
นะครับ ขอนาเรียนที่ประชุมแบบนีน้ ะครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมว่าอภิปรายกันมาพอสมควร
แล้ ว ก็ เ ป็ น มุ ม มองการน าเสนอทางกฎหมายจากทางด้ า นฝ่ า ยบริ ห ารและทางข้ า ราชการปร ะจ า
และมุ ม มองทางกฎหมายของเลขานุ ก ารสภาฯ นะครั บ ผมคิ ด เหมื อ นที่ ท่ า นเลขานุ ก ารสภาฯ พู ด
เมื่อสักครู่นี้ ตอนขอมติก็แล้วแต่แต่ละบุคคลนะครับ ก็ว่ากันไป มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ทางฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ก่อนลงมติ
จะขอนับองค์ประชุมนะครับ ท่านปลัดเทศบาลมีอะไรเพิ่มเติมครับ เชิญครับ
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติ ขออนุญาตอีกครั้งครับ อยากจะถามทางคณะผู้บริหารว่า ยังตัดข้ อความคาว่า
วรรคสาม อยู่หรือไม่ครับ เพราะถ้าตัดไปมันต่างกรรมต่างวาระ จะเป็นอานาจของสภาหรือไม่ ถ้าตัดไป
นะครับ ด้วยความเคารพครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกีย รติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขออนุญาตชี้แจงนะครับ ท่ าน
ประธานครับ คือที่ฝ่ายประจาเสนอข้อ 88 วรรคสามมานี้นะครับ ก็จะใช้ได้เฉพาะวงเล็บสามอย่างเดียว
แต่ถ้าตัดคาว่า วรรคสาม ข้อ 88 ก็ใช้ได้ทั้งวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ ในภาษานักกฎหมาย
หรือ แม้ แต่ หนั งสื อของกระทรวงมหาดไทยก็ ไ ม่ใ ช้ค าว่ าวรรค จะใช้ค าว่ าข้ อ 88 เท่ านั้ นเองนะครั บ
ดูหนังสือกระทรวงมหาดไทย มีอยู่นะครับ เป็นหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.4 /ว29 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552 ในหน้ า ที่ 2 กระทรวงมหาดไทยใช้คาว่าข้อ 88 นะครั บ
กระทรวงมหาดไทยไม่ใช้คาว่าวรรค เพื่อให้มีความหมายกว้างกว่า วรรคใดวรรคหนึ่ง เพราะใช้ได้ทั้ง
สี่วรรค แล้วแต่สภาจะพิจารณา ถ้าตีความว่าเข้าวรรคแรก ก็เป็นอานาจของผู้บริหารใช่หรือไม่ครับ
แต่เมื่อเกินสามเดือนมาแล้วก็ต้องไปขอทาความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่กระทรวงมหาดไทย
มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ ถ้าตีความตามวรรคสามก็เป็นอานาจของสภา แต่ก็มีข้อ
โต้แย้งว่า ไม่มีคาว่าเงินสะสมของกิจการพาณิชย์ แต่ใช้คาว่า เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ซึ่งถ้าใช้คานี้ก็มีความหมายว่า เงินสะสมของกิจการพาณิชย์รวมอยู่ในตัวนี้หรือไม่ หรือเฉพาะเงินของ
เทศบาลจริง ๆ เพราะตามกฎหมายแล้วมีสองกระเป๋า ไม่ใช่กระเป๋าเดียว กระเป๋าของกิจการพาณิชย์
แบบโรงจานาก็มีกระเป๋าของเขา ไม่เกี่ยว เทศบาลก็มีกระเป๋าของเทศบาล เพราะฉะนั้นแล้วแต่ แต่ถ้าใช้
วรรคแรกนี้ ผมว่าเกินสามเดือนมาแล้ ว ไม่เข้าองค์ประกอบของวรรคแรก ก็ต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการ
จังหวัดใช่หรือไม่ครับ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องอนุมัติอยู่แล้ว เพราะว่ามีความจาเป็นที่ไม่สามารถ
จะหลีกเลี่ยงได้ แต่ถ้าเข้าวรรคสามก็แล้วแต่สภานะครับ จะมีความเห็นว่าคือกระเป๋าไหนนะครับ ตรงนี้
ผมก็ชี้แจงเพียงเท่านี้ แต่ผมยืนยันครับว่า ตัดวรรคไปแล้ว ได้ประโยชน์มากกว่าใช้คาว่าวรรคใดวรรค
หนึ่งนะครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายชาตรี สุขารมย์
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาตอีกครั้งนะครับ จริง ๆ แล้ วไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวจะมีผกผันหลังจาก
ประชุมสภาไปแล้วเกี่ยวกับในการใช้จ่ายงบประมาณ ผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ จริง ๆ อย่างที่
ท่านพูดเมื่อสักครู่นะครับ ก็ขอไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านบอกว่าให้กลับไป
พิจารณาในข้อ นี้นะครับ ในวรรคสาม ด้ วยความเคารพนะครับ ว่า เราก็ ดาเนินการไปตามระเบีย บ
กฎหมายที่เ กี่ย วข้อง ก็ ไปด าเนิ นการปรึก ษากั บจังหวัดว่า จะขอใช้ ก ลุ่มงานกฎหมายก็บ อกว่าให้มา
พิจารณาข้อนี้ ท่านดู ว่าอานาจมันต่างกรรมต่างวาระ วรรคสามนี้ต้องขออนุญาตสภา เพราะฉะนั้น
ถ้ า กระบวนการนี้ ยั ง ไม่ ถู ก ต้ อ ง หลั ง จากการใช้ ง บป ระมาณจะท า อย่า งไร ถ้า ผิ ดขึ้ น มานะครั บ
ด้วยความเคารพจริง ๆ ครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการ
สภาเทศบาลนครลาปางครับ ที่ท่านหารือไปจังหวัดนั้นฯ ท่านขอยกเว้นระเบียบข้อ 88 วรรคแรกไป
หรือท่านขอยกเว้นระเบียบในเรื่องขอใช้จ่ายเงินสะสมครับ ผมอยากรู้ตรงนี้ว่า ท่านขอยกเว้นระเบียบ
ในข้อใด ท่านขอยกเว้นระเบียบในเรื่องสามเดือนแรกตามข้อ 88 ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หรือท่านขอ
ยกเว้นระเบีย บในเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม หากท่านขอยกเว้นระเบีย บในเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม
ผมขอเรียนว่า โดยหลักแล้วการใช้จา่ ยเงินสะสมนั้นเป็นอานาจของสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดจะไม่ล่วงล้า
อานาจของสภา ถ้าอยู่ในช่วงสมัยประชุมหรือใกล้จะประชุม ฯ ผมคิดว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดคงไม่ยกเว้น
ให้ ต้องไปผ่านที่ประชุมสภามาก่อนว่า การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นสภาจะเห็นด้วยหรือไม่ เพราะข้อ 89 เป็น
เรื่องสภาอนุมัติ ข้อ 89 อยู่ในอานาจหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขสามด้าน บริการชุมชนสังคม เพิ่มพูนรายได้
บ าบั ด ความเดือ ดร้อ น และอยู่ใ นแผนฯ ถ้า เข้า สามด้า นนี้ส ภาอนุมั ติ แต่ถ้ าอยู่ ใ นอ านาจหน้าที่ แล้ ว
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แต่ไม่เข้าสามด้านนี้ ส่วนใหญ่สภาจะเห็นชอบให้ใช้จา่ ยเงินสะสม แต่เนื่องจากไม่อยู่ในเงื่อนไข ถ้าหากจะ
ใช้จ่ายเงินสะสม ท้องถิ่นหรือกิจการพาณิชย์ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ก็ต้องไปทาความตกลงกับ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดอีกทีก่อน ยังจ่ายไม่ได้ แม้สภาจะให้ความเห็นชอบก็จริง ฉะนัน้ ผมขอความชัดเจนว่า
หนังสือของท่านนีท้ ี่ท่านทาไปจังหวัด ท่านขอยกเว้นตามข้อ 88 หรือไม่ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมเกียรติ อัญชนา
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ขออนุญาตนะครับท่านประธาน
พอดีหนังสืออยู่ในมือของผม ก็เ ป็นไปตามที่ท่านปลัดกล่าวไว้ ผมจะอ่านหนังสือของจังหวัดให้ท่าน
สมาชิกฟังนะครับ หนั ง สื อ จั ง หวั ด ลาปาง ที่ ลป 0023.4/10119 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง
ขออนุมัตยิ กเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เรีย น นายกเทศมนตรีนครล าปาง อ้างถึง หนังสือเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001/1916 ลงวันที่
17 เมษายน 2563 ตามที่เทศบาลนครลาปางได้รายงานขอทาความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
เพื่อขออนุมัติย กเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 89 ข้อ 89/1 และข้อ 90 ความละเอียดตามที่อ้างถึงนั้น จังหวัดลาปางพิจารณาแล้วเห็นว่า
การใช้จ่ายเงินสะสมตามข้อ 89 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไขที่ให้กระทาได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด ประกอบกับสภาเทศบาลนครลาปางได้กาหนดสมัย
ประชุ ม สามั ญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2563 มีกาหนด 30 วั น เริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2563
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลาปาง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนั้น เทศบาลนครลาปางจึงควร
น าเรื่ อ งดั ง กล่ า วเสนอต่ อ สภาเทศบาลนครล าปาง เพื่ อ พิ จ ารณาด าเนิ น การตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง คือ จังหวัดตอบ
หารือมาในข้อ 89 เทศบาลขอไปทั้งข้อ 89 ข้อ 89/1 และข้อ 90 เทศบาลไม่ได้ขอข้อ 88 ไปนะครับ แต่ขอ
ข้อ 89 ข้อ 89/1 และข้อ 90 จังหวัดก็ตอบเป็นประเด็นตามข้อ 89 ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
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นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิ ก สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครล าปาง จากการที่ท่ านรองนายกฯ อ่านหนังสือจากจั งหวัดมา เขาแนะนาข้อไหนครั บ
แล้วญัตตินี้เอาข้อไหนมาประกอบครับ ไม่ตรงกันนะครับท่านประธานครับ แล้วถ้าเรามาขอมติตรงนี้
ใช่อานาจของเราหรือไม่ครับ ท่านประธานขอช่วยพิจารณาครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เป็นไรครับ ญัตติเข้าสภาแล้ว
ก็พิจารณากันไปครับ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อให้เป็นไปตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฯ ข้อ 76 ก่อนที่จะลงมติทุกครั้ง ประธาน
ต้องตรวจองค์ประชุมก่อนว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ฯ ผมขออนุญาตนับองค์ประชุมนะครับ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ
ครับ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เ คารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ก่อนที่จะลงมติตรงนี้ ผมจะขอหารื อ ท่ า นประธานครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 ในหมวดที่ 6 การลงมติข้อ 73 “การออกเสียง
ลงคะแนนเพื่อลงมติมีอยู่สองวิธีคือ (1) การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย (2) การออกเสียงลงคะแนนลับ”
ข้อ 74 “การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ (2)
ยื น ขึ้ น (3) เรียกชื่อสมาชิกตามลาดั บ อั ก ษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล” ผมจะนาเสนอ
เป็ น ญั ต ติ ต่ อ ท่ า นประธาน ว่า ผมจะขอใช้ข้อ 73 (1) ข้อ 74 (3) เรียกชื่อสมาชิก ตามลาดั บ อักษร
ให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ขอเป็นญัตติครับ ตามระเบียบบอกว่า การลงคะแนนเสียงโดยเปิดเผย
ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ และการลงคะแนนเปิดเผยตาม (2) (3) ให้สมาชิกท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคน
ร่วมกันเสนอญัตติต่อสภาท้องถิ่น ผมขอให้สมาชิกในที่ประชุมนี้ 3 คนตามระเบียบข้อบังคับว่า เสนอ 73
(1) และ 74 (3) ครับ และขอสมาชิกสภาท้องถิ่นอีก 2 คนรับรองญัตติครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชี้แจง
ระเบียบเพิ่มเติม
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ กระผม นายจาตุ ร งค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครล าปาง เมื่ อ สั ก ครู่
ประธานสภาฯ จะขอมติในญัตติที่เรากาลังพิจารณากันอยู่นี้นะครับ แล้วก็มีท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ
ญั ต ติ ว่ า จะให้ ล งมติ ก ารออกเสี ย งโดยการเรี ย กชื่ อ สมาชิ ก ตามล าดั บ อั ก ษร ให้ ล งคะแนนเสี ย ง
เป็นรายบุ ค คล ตามระเบี ย บข้ อ 74 วรรคสอง “การออกเสี ย งลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือขึ้น
พ้นศีรษะ แต่ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นร้องขอหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า สามคนร่วมกันเสนอญัตติ
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ต่อทีป่ ระชุ ม สภาท้องถิ่นให้อ อกเสี ย งลงคะแนนเปิดเผยตาม (2) (3) เมื่อที่ป ระชุ ม สภาท้องถิ่นมีมติ
เห็นชอบแล้ว ก็ให้ใช้วธิ ีอ อกเสี ย งลงคะแนนตามนั้น” ตามหลั ก การข้ า งต้ น ก็ทาเป็ น 2 ลาดั บ ครั บ
ท่านประธาน สมาชิกต้องไม่น้อยกว่า 3 คนนะครับร่วมกันเสนอญัตติฯ หลังจากนั้นท่านประธานก็ขอมติ
ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการลงคะแนนเสียงตามข้อ 74 (3) โดยการเรียกชื่อสมาชิกสภาตามลาดับ
อักษร ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล เข้าใจตามนีน้ ะครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ที่เ คารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง
ขออนุญาตท่านประธานสภาว่า อย่าเพิ่งให้ เสนอญัตติเรื่องการลงคะแนนนะครับ ญัตติที่ฝ่ายบริหาร
เสนอเข้ามานี้ปัญหามีอยู่นิดเดียว ทั้ง ๆ ที่ข้อเท็จจริงแล้วเราก็อยากให้สถานีขนส่งได้มีเงินไปจับจ่าย
ใช้ส อยตามความจ าเป็ น ปั ญ หาอยู่ ที่ ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ง บประมาณได้ ท าญั ต ติ เ สนอฝ่ า ยบริ ห ารแล้ ว
ฝ่ายบริหารก็นาเสนอเข้าสภา แต่ท่านไปตัดคาว่า วรรคสามออก ถูกต้องหรือไม่ครับ ตามที่ได้อภิปราย
ไปแล้ว สั ก ครู่ ปัญ หาก็คือ ถ้ าสภาแห่งนี้ไ ด้ลงมติไ ปอย่างไรก็ ตาม ถ้าเกิดใช้จ่ายเงินไม่ไ ด้ เกิดความ
เสี ย หายขึ้ น มา ใครจะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด กระผมอยากจะกราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ให้ บั น ทึ ก ไว้ ว่ า
ฝ่ายบริหารที่เสนอญัตติ โดยตัดคาว่า วรรคสามออกไป แต่ฝ่ายเจ้าหน้าที่งบประมาณท่านได้เสนอตามที่
ได้มรี ายการให้อา่ นอยู่แล้ว สองประเด็นนี้ผมอยากให้มีการบันทึกเอาไว้เท่านั้นเอง แล้วการลงมติจะเป็น
อย่างไรต่อไป ก็ สุ ด แล้ ว แต่ มติส ภาจะให้ ความเห็นชอบ บัน ทึก เพิ่ม เติมไว้ เพราะต้อ งมีผู้รับ ผิดชอบ
เท่านั้นเองครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีการบันทึกอยู่แล้วนะครับ
ตามที่ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี เสนอเมื่ อ สั ก ครู่ ต้ อ งมี ผู้ เ สนอร่ ว ม 3 คน ผมขอผู้ เ สนอร่ ว มครับ
มีผู้เสนอร่วมถูกต้องนะครับ ต่อไปผมจะขอมติ ใ นที่ ประชุมนะครับว่า สมาชิก ท่ า นใดเห็ น ด้วยตามที่
ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ เสนอคือให้ลงคะแนนโดยการเรียกชื่อฯ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นด้วยโดยการเรียกชื่อ 8 คนครับ
นายกิตติ จิว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาล นครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย
กับการลงมติโดยการเรียกชื่อฯ โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นด้วย 8 คนครับ คะแนน
เสียงเท่ากันครับ กรณีเช่นนีท้ ่านประธานฯ ต้องชีข้ าดตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 86
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อคะแนนเสียงเท่ากัน ผมออก
เสียงชี้ขาดเห็นด้วยตามที่รอ้ ยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี เสนอครับ เพราะเป็นความสบายใจของสมาชิกสภาฯ
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เพราะว่ าบางท่ า นอาจไม่ ส บายใจ เพราะเป็ น ญั ตติ ที่ อ ภิ ป รายถกเถี ย งกั น มานานเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเงิ น
งบประมาณครับ
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ สี ย ง ข้า งมาก จานวน 9 เสี ย ง เห็น ด้ วยให้มี ก ารออกเสี ย ง
ลงคะแนนโดยการเรียกชื่อ, ไม่เห็นด้วย จานวน 8 เสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นับองค์ประชุมก่อนครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ตอนนี้สมาชิกอยู่ในที่ประชุม
17 ท่านครับ ครบเป็นองค์ประชุมครับ จากสมาชิกทั้งหมด 19 ท่านครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมจะเรียกชื่อนะครับ ผมคนแรก
นะครับ ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมเห็นชอบตามที่ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี เสนอครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง นายเกษม ปัญญาทองครับ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบครับ
นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมเห็นชอบตามญัตติครับ
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตนะคะ กราบเรียน
ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อสักครู่
ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ถามท่านประธานสภาฯ ว่า ท่านประธานเห็นชอบกับญัตติน้ใี ช่หรือไม่คะ แต่ท่าน
ประธานตอบอีกประเด็นหนึ่งว่า เห็นชอบตามที่สมาชิกสภาฯ ร้อ ยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี เสนอคนละ
ประเด็นแล้วนะคะ ท่านเลขานุการสภาฯ ถามคลุมเครือนะคะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ผมเห็นชอบ คือ เรื่องการขานชื่อ
ยกมือนะครับ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุ กท่านครับ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิก
สภาเทศบาลนครลาปาง ผมนั่งฟังอยู่ครับท่านประธาน ผมมองว่า ตอนนี้ท่านเลขานุการสภาฯ ทาเกิน
หน้าที่นะครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เป็นไรครับ ถูกต้องแล้วครับ
เชิญดาเนินการต่อเลยครับ ตอนนี้จะถามมติในญัตติฯ นี้ โดยการเรียกชื่อนะครับ
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ดิ ฉั น นางสาวอมลยา เจนตวนิ ช ย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ในประเด็ น ที่ เ ราจะ

36
ลงคะแนนเสีย งกันนี้นะคะ คือประเด็นที่ว่า เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงก็ ได้ ถูก ต้อง
หรือไม่คะ มี 3 อย่าง แล้วก็ให้ขานชื่อตัวเองว่า เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงใช่หรือไม่คะ
เพื่อความชัดเจนของสมาชิกทุกท่าน เพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดความสับสนกันขึ้น เราควรจะคุยกันให้ชัดเจน
ก่อนว่า วิธีการทาอย่างไร
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ผมว่า ท่านเลขานุการสภาฯ ท่านทาหน้าที่ถูกต้องแล้วครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ
เรียกชื่อสมาชิกสภาฯ ตามลาดับตัวอักษร ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล เชิญท่านเลขานุการสภาฯ
ดาเนินการฯ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ตอนนี้ท่านประธานได้มอบหมาย
นะครับว่า ท่านจะขอมติในระเบียบวาระที่ 5.1 ญั ต ติ เ รื่ อ ง ขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) ไปทดรองจ่ายเพื่อบริหารกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) เป็นเงินจานวน 829,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
จะใช้วิ ธี เรียกชื่อ ลุ กขึ้นแสดงตัว เมื่อท่านประธานเรี ยกชื่อแล้ว หรือถ้ าท่านประธานมอบหมายให้ผม
เรียกชื่อ ท่านก็ลุกขึน้ ยืนและลงมติออกเสียงว่า ท่านเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงนะครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิ ญ ท่ า นเลขานุ ก ารสภาฯ
ดาเนินการครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านแรก นายกิตติ จิวะสันติการ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมไม่เห็นชอบครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านกิตติ จิวะสันติการ ไม่เห็นชอบ
นะครับ ต่อไป นายเกษม ปัญญาทอง
นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กระผม นายเกษม ปัญญาทอง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบกับญัตติน้คี รับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเ ทศบาลนครล าปาง นายเกษม ปัญ ญาทอง
เห็นชอบนะครับ ต่อไป นายจรูญ เติงจันต๊ะ
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นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กระผม นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิก
สภาเทศบาลนครลาปาง ของดออกเสียงครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง นายจรูญ เติงจันต๊ะ งดออกเสียง
นะครับ ต่อไป นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบนะครับ ต่อไป นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
เห็นชอบนะครับ ต่อไป นายนพดล ผดุงพงษ์ครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง กระผม นายนพดล ผดุงพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ของดออกเสียงครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง นายนพดล ผดุงพงษ์ งดออกเสียง
นะครับ ต่อไป นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ วันนีไ้ ม่มา ไม่อยู่ในที่ประชุมนะครับ ต่อไป นายพิทักษ์ แสนชมภู
นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กระผม นายพิทักษ์ แสนชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง นายพิทักษ์ แสนชมภู เห็นชอบ
นะครับ ต่อไป นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กระผม นายแพทย์วัฒนา
วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง งดออกเสียงครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
งดออกเสียงนะครับ ต่อไป พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย
พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กระผม พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย
เห็นชอบครับ ต่อไป นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
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นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กระผม นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง งดออกเสียงครับ
นายจาตุร งค์ พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง นายวิบูล ย์ ฐานิส รากูล
งดออกเสียงนะครับ ต่อไป ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง งดออกเสียงครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
งดออกเสียงนะครับ ต่อไป นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง งดออกเสียงครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
งดออกเสียงนะครับ ต่อไป จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ไม่อยู่ในที่ประชุมนะครับ ต่อไป นายสมหมาย
พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ของดออกเสียงครับเนื่องจากญัตตินไี้ ม่ชัดเจนครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
งดออกเสียงนะครับ ต่อไป นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิก
สภาเทศบาล เห็นชอบครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง นายสันติ เขียวอุไร เห็นชอบ
นะครับ ต่อไป นางสุดารัตน์ บุญมี
นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ดิฉัน นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภา
เทศบาลนครลาปาง เห็นชอบค่ะ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง นางสุดารัตน์ บุญมี เห็นชอบ
นะครับ ต่อไป นายสุบิน ชุ่มตา
นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กระผม นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภา
เทศบาลนครลาปาง เห็นชอบครับ
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นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง นายสุบิน ชุ่มตา เห็นชอบนะครับ
ต่อไปครับอีกท่านหนึ่ง นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวณิช ย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉั น นางสาวอมลยา
เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง งดออกเสียงค่ะ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
งดออกเสียงนะครับ ผมจะทวนอีกครั้งนะครับ สมาชิกที่ไม่เห็นชอบมี 1 เสียง คือ นายกิตติ จิวะสันติการ
สมาชิกที่เห็นชอบมี 8 เสียง คือ นายเกษม ปัญญาทอง, นายจาตุรงค์ พรหมศร, นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์,
นายพิท ัก ษ์ แสนชมภู, พัน ตรีว ิช านนท์ แดงสร้อ ย, น าย สั น ติ เขีย วอุไ ร, นางสุด ารัต น์ บุญ มี ,
นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกที่งดออกเสียง คือ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์, นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์,
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ , ร้ อ ยเอกศั ก ดิ์ ชั ย หงษ์ ใ จสี , นายวิบู ล ย์ ฐานิส รากู ล , นายแพทย์ วัฒ นา
วานิชสุขสมบัติ, นายนพดล ผดุงพงษ์ และนายจรูญ เติงจันต๊ะ ถูกต้องนะครับ สรุปว่า สมาชิกที่เห็นชอบ
มี 8 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง นอกนั้นงดออกเสียง เสียงข้างมาก คือ เห็นชอบครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สรุปคือ เห็ น ชอบ 8 เสี ย ง,
ไม่เห็นชอบ 1 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จานวน 8 เสียง เห็นชอบให้ยืมเงินสะสมของสถานี
ขนส่ งผู้โ ดยสารจังหวั ด ล าปาง (เทศบาลนครลาปาง) ไปทดรองจ่ายเพื่อบริหารกิจการสถานีขนส่ง
ผูโ้ ดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) เป็นเงินจานวน 829,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน), ไม่เห็นชอบ 1 เสียง, งดออกเสียง 8 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5.2
ขณะนี้ เ วลา 12.10 น. ผมคิดว่าจะใช้เ วลาในการประชุ ม อีกพอสมควร ผมจะขอพั ก การประชุมก่อน
เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และเข้ามาประชุมกันต่อในเวลา 13.15 น. ครับ

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.10 น.
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เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่ประธานสภาฯ ได้พัก
การประชุมสภาฯ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และให้เริ่มประชุมต่อในเวลา 13.15 น. ขณะนี้ได้เวลา
ตามที่นัดหมายแล้ว ตอนนี้สมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมทั้งหมด 15 คนครับท่านประธาน จาก 19 คน
ก็ครบองค์ประชุมครับ ผูบ้ ริหารก็อยู่พร้อมแล้ว ผมเรียนต่อท่านประธานฯ เพื่อได้ดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไปครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ตามเวลานัดหมายเวลา 13.15 น.
ผมจะขอเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนะครับ
ระเบียบวารที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่

5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบไม่รับโอนอาคารพร้อมระบบบาบัดน้าเสีย
จานวน 1 อาคาร โฉนดเลขที่ 149063 ขนาดพื้นที่ประมาณ 0 – 1 - 55 ไร่
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบี ย บวาระที่ 5 เรื่อง
ที่เสนอใหม่ ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบไม่รับโอนอาคารพร้อมระบบบาบัดน้าเสีย
จานวน 1 อาคาร โฉนดเลขที่ 149063 ขนาดพืน้ ที่ประมาณ 0 – 1 - 55 ไร่ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอหารือครับ ญั ต ติ
ไม่ขอรับโอนอาคารพร้อมระบบบาบัดน้าเสีย ในหลักการและเหตุผล ใช้ระเบียบข้อ 9 ผมอยากจะให้อ่าน
ข้อ 9 ว่าตรงตามญัตติที่อ้างมาหรือไม่ครับ เพราะญัตติไม่รับโอน แต่ระเบียบข้อนี้คือรับโอน ใช้ระเบียบ
ข้อเดียวกันจะถูกต้องหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอให้แถลงญัตติก่อนนะครับ
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ผมพูดคือ อยากจะหารือว่า
ญัตตินี้ถูกต้องหรือไม่ ที่ใช้ระเบียบข้อเดียวกับรับ และที่ไม่รับมาใช้ข้อเดียวกัน ขอท่านประธานวินิจฉัย
ครับว่าจะถูกต้องหรือไม่ หลักการและเหตุผลตัวเดียวกันนะครั บ ครั้งที่แล้วรับก็ใช้ข้อที่ 9 ครั้งนี้ไม่รับ
ก็ใช้ขอ้ ที่ 9 มีกฎหมายฉบับไหนที่บอกว่าไม่รับ และใช้ระเบียบข้อนี้มารับรองญัตติน้ีครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอให้แถลงญัตติก่อนนะครับ
เชิญ ผูเ้ สนอญัตติ
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นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า น กระผม นายสุ ว รรณ นครั ง กุ ล รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง ได้ รั บ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบไม่รับโอนอาคารพร้อมระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 1 อาคาร โฉนด
เลขที่ 149063 ขนาดพืน้ ที่ประมาณ 0 – 1 – 55 ไร่
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบไม่รับ
โอนอาคารพร้อมระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 1 อาคาร โฉนดเลขที่ 149063 ขนาดพื้นที่ประมาณ 0 – 1 –
55 ไร่ จากการเคหะแห่งชาติ ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขอความเห็ นชอบไม่ รั บโอนอาคารพร้ อ มระบบบ าบั ด น้ าเสี ย จ านวน 1 อาคาร โฉนดเลขที่
149063 ขนาดพื้นที่ประมาณ 0 – 1 – 55 ไร่ จากการเคหะแห่งชาติ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ 9
เหตุผล
สภาเทศบาลนครลาปาง ได้มีมติใ นการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัย ประชุมสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้รับโอนระบบ
สาธารณูปโภค – สาธารณูปการ โครงการเคหะชุ ม ชนลาปางระยะ 1, 2 และ โครงการเคหะชุมชน
ลาปาง 1 ระยะ 3 จากการเคหะแห่งชาติ รายละเอียดประกอบด้วย
1. ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า บ่อพัก พร้อมส่วนควบ โฉนดถนน จานวน 7 โฉนดและโฉนด
รางระบายน้า จานวน 5 โฉนด
2. ระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในโครงการ มิเตอร์ไฟฟ้า จานวน 8 มิเตอร์ และโคมไฟฟ้า แสงสว่าง
3. อาคารพร้อมระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 1 อาคาร โฉนดเลขที่ 149063 ขนาดพื้นที่ประมาณ
0 – 1 – 55 ไร่
4. สวนสาธารณะ จานวน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 137927 เนื้อที่ 0 – 1 – 96.2 ไร่ และโฉนดเลขที่
129491 เนือ้ ที่ 0 – 3 – 09.7 ไร่
5. ที่วา่ งโฉนดเลขที่ 137928 เนือ้ ที่ 0 – 1 – 83.6 ไร่
ปัจจุบัน เทศบาลนครลาปางได้ ดาเนิ น การรั บ โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามรายการที่ 1 , 2, 4
และ 5เสร็จเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นรายการที่ 3 คือ อาคารพร้อมระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 1 อาคาร โฉนดเลขที่
149063 ขนาดพื้นที่ประมาณ 0 – 1 – 55 ไร่ ไม่สามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ได้ เนื่องจากที่ดินดังกล่าว
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ตรวจสอบแล้วเป็นทางสาธารณะ ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และอาคารพร้อมส่วนควบต่าง ๆ ของ
ระบบบาบั ด น้าเสีย ทีส่ ร้ า งอยู่ บ นพืน้ ที่นั้น ตั้งอยู่บนทางสาธารณประโยชน์ จึงไม่สามารถรับโอนที่ ดิ น
พร้อมอาคารได้ (ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) ประกอบกับตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1305 บัญญัติว่า “ทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง เป็ น สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น จะโอนแก่กันมิได้
เว้นแต่อาศัยอานาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา” กล่าวคือจะนาไปทาสัญญาซื้อขาย
ให้แลกเปลี่ยน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไ ม่ไ ด้ หากกระทาไปสัญ ญาดังกล่าวย่อมเป็น
โมฆะ ดังนั้น จึงต้องขอความเห็นชอบไม่รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามรายการดังกล่าว
ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1305 “ทรัพย์สินซึ่ง เป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินนั้น จะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอานาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา”
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฯ ข้อ 9 กาหนดว่า “ในกรณีที่มีผู้อุ ทิ ศ พั ส ดุ ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทา
ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ
ได้ตอ่ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนัน้ ”
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1628 ลงวันที่
4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
4. หนังสือเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52004/6815 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอเสนอ
ญัตติ ขอความเห็นชอบการรับโอนระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนลาปาง
ระยะ 1, 2 และโครงการเคหะชุมชนลาปาง 1 ระยะ 3
5. รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เพื่อให้เ ป็ นไปตามระเบี ย บกฎหมายที่ก าหนดและไม่ขัด กั บ มติ ของการประชุมสภาเทศบาล
นครล าปาง ในคราวการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ดั งนั้น ขอได้ โปรด
นาเรียนต่อสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบไม่รับโอนอาคารพร้อมระบบบาบัด
น้าเสีย จานวน 1 อาคาร โฉนดเลขที่ 149063 ขนาดพื้นที่ประมาณ 0 – 1 – 55 ไร่ จากการเคหะแห่งชาติ
รายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผูเ้ สนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง

43
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่จะให้ท่านสมาชิกอภิปราย
ขอเชิญเลขานุการสภาชีแ้ จงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ทีเ่ คารพ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 5
ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบไม่รับโอนอาคารพร้อมระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 1 อาคาร
โฉนดเลขที่ 149063 ขนาดพื้นที่ประมาณ 0 – 1 - 55 ไร่ ผมขอเรีย นระเบีย บที่เ กี่ย วข้องกั บ ญัตตินี้
ดังต่อไปนี้ครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารและราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับญัตตินี้คือ ข้อที่ 9 หลักการว่า “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุ
ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็น
ผูด้ ูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไข หรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
จะรับเอาพัสดุหรือสิ่งนัน้ ๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
นั้น ” วรรคสอง “การได้มาซึ่งพัส ดุหรือบริการนอกจากที่ระเบียบนี้ก าหนดไว้ และไม่มีระเบีย บของ
กระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหา
ตามลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กาหนดไว้ในหมวดนี้” นอกจากนั้นยังมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ที่เกี่ยวข้องกับญัตตินี้ก็คือ มาตรา 1305 ได้บัญญัติไว้เป็นหลักการว่า “ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันไม่ได้ เว้นแต่อาศัยอานาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา”
ประกอบกับญัตติดังกล่าว ที่ ประชุมสภาแห่งนี้ในคราวประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ได้เห็นชอบให้รับโอนอาคารระบบบาบัดน้าเสีย ซึ่งตั้งอยู่บนโฉนด
เลขที่ 149063 เนื้อ ที่ป ระมาณ 1 งาน 55 ตารางวา ไปแล้ว แต่ป รากฏภายหลังว่า ที่ดังกล่าวเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังนั้น ผมขอเรียนชี้แจงว่า การนาเสนอญัตตินี้ เพื่อให้สภาพิจารณาทบทวน
หรือยืนยันนั้น ดูที่วา่ เดิมเราใช้กฎหมายใด อยู่ในอานาจของใคร เมื่อจะมีการยืนยันทบทวนก็ต้องกลับไป
ที่นั้น เหตุนี้จึงจาเป็นให้ที่ป ระชุมแห่งนี้ได้พิจารณาและเป็นญัตติเกี่ย วกั บ กิจการสภา การพิจารณา
ก็พิจารณาว่าจะยืนยัน เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง จากการที่ท่านเลขานุการ
สภาฯ อธิบายเรื่องข้อระเบียบกฎหมายไปเมื่อสักครู่นี้ ข้อ 9 ระบุว่า โอนรับนะครับ แต่ญัตตินี้ ไม่โอนรับ
คาว่า ไม่โอนรับ แต่มาใช้ระเบียบข้อเดียวกัน ผมอยากถามว่า ญัตตินี้ถูกต้องหรือไม่ครับ เป็นอานาจ
หน้าที่ของสภาหรือไม่ครับ ไม่มีขอ้ ไหนระบุเลยว่า เป็นระเบียบที่ ไม่โอนรับ ขอโทษครับ ไม่รับโอน ญัตติ
นี้ก็ระบุชัดเจน ขอความเห็นชอบไม่รับโอนอาคารบาบัดน้าเสีย แต่ข้อ 9 ระบุไว้เลย ให้รับโอน แต่ใ ช้
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ระเบีย บข้อเดียวกัน จะถูกต้องหรือไม่ครับ ท่านประธาน ขอให้ท่านสมาชิกสภาลองพิจารณาข้อนี้ว่า
ถูกต้องตามระเบียบตรงนีห้ รือไม่ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เกี่ยวกับญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ
ไม่รับโอนอาคารพร้อมระบบบาบัดน้าเสีย 1 อาคาร ขนาดพื้นที่ประมาณ 1 งาน 55 ตารางวา ผมจาได้
ว่าเนื้องานทั้งหมดในการประชุม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบไป ผมเป็น
คนหนึ่งที่งดออกเสียงนะครับ สาเหตุที่งดออกเสียงเนื่องจาก การที่การเคหะแห่งชาติมาส่งมอบที่ดิน
สาธารณูปโภคให้เรา ความจริงเป็นเรื่องดีนะครับ ผมเคยได้ไปสารวจด้วยตัวเอง ไม่ว่าถนน ท่อระบายน้า
หรืออะไรต่าง ๆ ระบบสาธารณูปโภค องค์ประกอบล้วนแต่ชารุดบกพร่อง ที่จะต้องมีการสร้างใหม่
ก็คิดว่าทั้งหมดนี้น่าจะใช้เงินหลายสิบล้านบาท การเคหะแห่งชาติเป็นองค์กรของรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้
แสวงหาผลกาไร และในตอนนั้นก็ เป็นเรื่องที่ไม่เ ป็นธรรมต่อเทศบาล เทศบาลเป็นองค์ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ภ าระหน้ า ที่ ม ากมาย เงิ น เราก็ ไ ม่ มี การที่ ไ ปรั บ โอนมาโดยมี ภ าระที่ จ ะต้ อ งมาตั้ ง
งบประมาณที่จะมาก่อสร้างสาธารณูปโภคเหล่านี้ ก็เป็นภาระหนัก ก็เ ปรียบเสมือนเป็นเตี้ย อุ้มค่ อ ม
นะครับ ถ้าพูดให้เข้าใจง่าย ๆ เราไม่ได้มีเงิน เมื่อสักครู่ท่านรักษาการผู้อานวยการส่วนฯ ได้พูดถึงใน
กระทู้ถามว่า ไม่มีเงินที่จะทาทางลาดคนพิการ ทางเจ้าหน้าที่พูดเองนะครับว่า เงินไม่มี แต่ตรงนี้กลับเอา
เงินหลายสิบล้านไปลงเพื่อสร้างสาธารณูปโภค ซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยตั้งแต่ตน้ แล้ว อีกทั้งการเคหะแห่งชาติ
ได้รับประโยชน์จากการได้รับค่าเช่าจากการดาเนินการกิจการเคหะจากผู้เช่า ได้เงินมาตลอด 30 ปี
ไม่น้อย ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับ ผมจาได้ว่าผมงดออกเสียงนะครับ แล้วมาคราวนี้ปรากฏ
ว่าฝ่ายบริหารไปตรวจสอบพบว่ามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่ง ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเมื่อสัก ครู่ว่าเป็นที่
สาธารณะ และเอามาเข้าสภาเพื่อไม่รับโอน จะเห็นได้ว่าการกระทาแบบนี้เป็นการกระทาของผู้บริหาร
ที่ทางานอย่างไม่ มีประสิทธิภาพ แทนที่จะมีการตรวจสอบในครั้งนั้นให้ชัดเจนก่อนแล้วรับโอน จึงจะ
ถูก ต้องนะครับ ผมไม่รู้ว่าที่รับ มาในคราวนั้นมีเ รื่องของการไปหาประโยชน์ หาคะแนนจากชาวบ้าน
หรื อ ไม่ จึ ง ได้ รี บ เร่ ง ท าโดยไม่ร อบคอบ การท างานของฝ่า ยบริห ารในเรื ่อ งนี ้ เรีย กได้ว ่า น่า อาย
เพราะฉะนั้นในญัตตินี้ผมของดออกเสียง การกระทาแบบนี้ผมไม่สามารถที่จะยอมรับได้ อีกทั้งเหตุผล
ที่ผมได้ชี้แจงมาในเรื่องเกี่ ย วกับ อุป กรณ์ที่มอบทรัพย์สินมาให้เรา ผมไม่พอใจที่เ ขาท าแบบนี้กับ เรา
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เ คารพ ดิฉั น นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง ในญั ตตินี้อยากจะขอ
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อภิปรายเล็กน้อย เพราะว่าในญัตติคราวที่แล้วที่เรารับโอนจากการเคหะมา ดิฉันก็ได้อภิปรายในสภาไว้
และได้สอบถามว่า ได้มีการสารวจพื้นที่ในการเคหะทั้งหมดที่จะรับมอบมาหรือไม่ และทางเทศบาล
จะต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบต่าง ๆ รวมทั้งถนน ทางเท้า ท่อระบายน้าต่าง ๆ
ที่ รั บ มาให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี พ ร้ อ มใช้ ง าน ต้ อ งใช้ ง บประมาณอี ก เท่ า ไหร่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ค าตอบจากทาง
ฝ่ายบริหารและตัวแทนจากการเคหะแห่งชาติที่มาเข้าร่วมประชุม แต่ท่านนายกฯ ก็บอกว่า เรื่องนี้ได้ผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ มาเรียบร้อยแล้ว และใช้เวลายาวนาน ทั้งตั้งคณะกรรมการในส่วนของเทศบาลเอง
รวมถึงการตั้งกรรมการร่วมระหว่างการเคหะกับเทศบาลได้พูดคุยหารือกันหลายครั้ง หลายรอบจน
ตกผลึกทั้งหมดแล้ว คาพูดกับผลที่ตามมาขัดแย้งกันสิ้นเชิง ตอนจะโอนให้ได้ดูดีแล้ว ทาดีแล้ว ทุกอย่าง
ไม่มีปัญหา แต่พอมีปัญหาท่านนายกฯ ก็ไม่เข้าประชุมนะคะ และมาโยนเป็นภาระให้สภาพิจารณา และ
ในวั น นั้น ยั ง เชิ ญ ชวนพี่น้ องประชาชนในชุ มชนการเคหะเข้ ามาร่ วมรั บ ฟัง ความหมายอาจจะกดดั น
ให้สมาชิกต้องรับโอนมาในวันนั้น สมาชิกหลาย ๆ ท่านก็ได้ทักท้วง ทั้ง นายแพทย์วัฒนาฯ สมาชิกสภาฯ
สมหมาย สมาชิกสภาฯ สมบูรณ์ รวมทั้งตัวดิฉันด้วยก็สอบถามไปและก็ไม่ได้รับคาตอบ พอมาวันนี้สิ่งที่
ขอให้รับโอนไปแล้ว แต่มายื่นญัตติใหม่ให้ไม่รับโอน แล้วมาให้สภาพิจารณาจะถูกต้องหรือไม่คะในญัตตินี้
ก็ไม่เห็นด้วยนะคะ และคงจะงดออกเสียง ขอบคุณค่ะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เกี่ยวกับญัตติที่เรารับโอน
การเคหะแห่งชาติเข้ามาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลเมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 วันนัน้ ผมไม่ได้มา ผมลากิจ และมีคนลากิจอีก 3 คน ช่วยดูด้วยนะครั บว่ามีใคร
บ้าง แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับ ประเด็นคือเรารับเขามาแล้ว และตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นการรุกล้า
ทีส่ าธารณะ ซึ่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ระบุไว้ว่า ถ้าเป็นที่สาธารณะจะรับโอนไม่ได้ ในกรณีนี้ผมยัง
คิดว่าชาวบ้านหรือประชาชนที่อยู่ในการเคหะแห่งชาติ ก็เสียภาษีเหมื อนกัน และตอนเมื่อมีการเลือกตั้ง
เขาก็ออกไปเลือกตั้ง เพื่อให้ความเป็นธรรม เมื่อรับมาแล้วและเจออะไรผิดพลาด เราก็ไม่ต้องพูดถึง
หรอกครับ เราก็พยายามที่จะทาให้ดีข้ึน คือไม่ตอ้ งเพิ่มภาระของเรา ทาให้ถูกกฎหมายเท่านั้นเองนะครับ
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ญัตติที่กาลังปรึกษาหารืออยู่นี้
สืบเนื่องมาจากว่า เป็นพัสดุ ที่ท างการเคหะของลาปางได้ดาริยกพัสดุนี้ให้กั บทางเทศบาล และทาง
เทศบาลเคยนาเรื่องนีเ้ ข้าที่ประชุมสภาฯ มีการพิจารณาในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี
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2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินทั้งหมด 5 รายการ ถ้าผม
พิจารณาในญั ตตินี้แล้ว หลั งจากที่ส ภาให้ความเห็นชอบรับ โอนตามระเบีย บพัสดุข้อ 9 ไปแล้วก็ ไ ด้
ดาเนินการตรวจสอบตามระเบียบข้อกฎหมาย มีการรับโอนไปแล้วจานวนทั้งสิ้น 4 รายการ คงเหลือ
รายการที่ 3 ที่ปรากฏอยู่ในญัตติคราวนั้นคือในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี
2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ก็คือ อาคารพร้อมระบบบาบัดน้าเสีย 1 อาคาร และที่ดินโฉนด
เลขที่ 149063 เนื้อที่ประมาณ 1 งาน 55 ตารางวา ซึ่งผมคิดว่าที่ดินส่วนนี้เป็นที่ตั้งของอาคารดังกล่าว
เกี่ยวกับที่ดินซึ่งเป็นพัสดุที่สภาให้ความเห็นชอบ การที่จะไปโอนทางทะเบียนก็ต้องมีขั้นตอน ต้องมีการ
รังวัด ตรวจสอบแนวเขตอีกทีหนึ่งว่า ที่ดินที่การเคหะยกให้ 1 งาน 55 ตารางวา อยู่ตรงไหนจุดไหน
ต้องมีการชี้แนวเขตกันเพื่อจะทาการโอน แต่ปรากฏว่าในขั้นตอนการรังวัดตรวจสอบของที่ดินพบว่า
ที่ดินโฉนดเลขที่ 149063 เนื้อที่ประมาณ 1 งาน 55 ตารางวาเป็ นที่ตั้งของระบบบาบัดน้าเสีย เมื่อไป
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าที่ตรงนั้นเป็นทางที่พลเมืองหรือประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งถือเป็น
สาธารณสมบั ติข องแผ่ น ดิ น ผมย้ อ นความนิ ด หนึ่ ง หลั งจากที่ ผ มได้ รับ ญั ต ติ นี้ แ ล้ ว ผมได้ ไ ปดู ที่ ดิ น
ดังกล่าวพร้อมอาคาร โดยไปพบเจ้าหน้าที่ของการเคหะสาขาลาปาง เพื่อให้นาไปดูที่ดิน วันนั้นก็ มี
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลไปด้วย แต่ผมขออนุญาตไม่เอ่ยนาม และผมไปโดยเจ้าหน้าที่ของการเคหะสาขา
ลาปางนาผมไปดู ถ้าดูตามสภาพเราจะมองไม่ออกครับว่า ที่ดินส่วนที่ตั้งอาคารบ่อบาบัดน้าเสียเป็นทาง
สาธารณะ เพราะไม่ปรากฏให้เห็นโดยสภาพ แต่ถ้าเราไปดูตามระวางของที่ดินโฉนดเลขที่ 149063 และ
ไปให้เจ้าหน้าที่ของการเคหะชี้ให้ดูว่า อาคารของบ่อบาบัดน้าเสีย เนื้อที่ประมาณ 1 งาน 55 ตารางวา
ตั้งอยู่ตรงไหน เมื่อเปิดดูในระวางปรากฏว่าที่ดินส่วนดังกล่าว ในระวางเป็นทางสาธารณะ ปรากฏว่า
บ่อบาบัดน้าเสียทับอยู่บนที่สาธารณะ และผมก็ถามว่า ทางสาธารณะตรงนี้โดยสภาพไม่ใช่ทางแล้ว
ทางราชการหรือทางการเคหะ หรือใครก็แล้วแต่เคยได้มีการยกเลิกหรือเคยได้มีการทาอะไรหรือไม่
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1305 เขาก็บอกว่าไม่มี ผมบอกว่า เมื่อไม่มี แสดงว่า
ความเป็นทรัพย์สินสาธารณะก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม ถึงแม้โดยสภาพจะไม่เป็นทางก็แล้วแต่ ตราบใดที่ยัง
ไม่เพิกถอนก็ยังเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ประเภททางสาธารณะที่พลเมืองหรือประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ เมื่อได้รับการยืนยันอย่างนั้น ผมมาพิจารณาว่าสิ่งที่เคยนาเข้ ามาให้สภาเห็นชอบ
ตัวผมอาจจะสาคัญผิด เพราะโดยสภาพแล้ว ไม่ได้เป็นทาง แต่ตอนนี้พบข้อเท็จจริงว่าเป็นทาง ถ้ายังเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตราบใดที่ยังไม่เพิกถอน ยังไม่ได้ใช้อานาจตามพระราชกฤษฎีกาไปยกเลิก
เพิกถอน ความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินก็ยังอยู่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา
1305 ทรัพย์สินของแผ่นดินจะโอนกั นไม่ไ ด้ เมื่อโอนกั นไม่ได้ข้อตกลงตั้งแต่แรกจึงเป็นการต้องห้าม
ชัดแจ้ง โดยกฎหมายย่อมตกเป็นโมฆะ แสดงว่าทางเทศบาลก็ดี การเคหะก็ดีต้องกลับไปสู่สถานภาพ
เดิม ที่จริงโดยผลของกฎหมายข้อตกลงนี้ตกเป็นโมฆะนะครับ เขาก็ถามผมว่าจะตกเป็นโมฆะทั้งหมด
หรือไม่ ผมบอกว่าความเป็นโมฆะแยกส่วนได้ ที่ดินแปลงนี้เป็นที่สาธารณะเป็นทางเดินที่ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ส่วนแปลงอื่น ๆ สามารถรับโอนกันได้ แต่ความเป็นโมฆะตรงนี้เสียเปล่านะครับ ที่สภา
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เห็นชอบก็ไม่มีผล ก็กลับสู่สภาพเดิม ก็คือ ที่ตรงนัน้ ก็กลับไปอยู่กับการเคหะเหมือนเดิม วันนี้ผมเข้าใจว่า
ญัตติน้ที างผูบ้ ริหารคงจะกังวลว่าสภาเคยเห็นชอบรับโอนไปแล้ว ภายหลังทรัพย์สินที่เคยรับโอนหายไป
หนึ่งรายการ จึงเป็นที่มาที่ไปของญัตตินี้ ที่จริงแล้วความเป็นโมฆะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นแล้วครับ ไม่มีผล
นี่โดยผลของข้อกฎหมาย แต่ถ้าว่าไม่นาญัตตินี้มาแจ้ง สภาก็คงจะไม่ทราบว่า ทาไมสิ่งที่สภาเห็นชอบ
ให้ รั บ โอนไปแล้ว บ่ อบ าบัด น้ าเสี ย และที่ ดิน ซึ่ งเป็ นที่ ตั้ ง ของบ่อ บ าบัด จึ ง โอนกั น ไม่ ไ ด้ ก็ เ พราะเป็ น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยผลของกฎหมายโอนกันไม่ได้ครับ ก็ตกเป็ นโมฆะตั้งแต่แรก คู่กรณีต้อง
กลับไปสู่สถานภาพเดิม ฉะนั้น คาว่าไม่รับโอน ที่จริงโดยผลของกฎหมาย คือเสีย เปล่าไปแล้วครับ
แต่วันนี้จะให้ผมยืนยันเกี่ยวกับทรัพย์สินรายนี้ ในเมื่อเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 1305 โอนไม่ได้ ผมก็เห็นชอบว่า ไม่รับโอน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมขอ
กราบเรียนต่อท่านประธานว่า ที่ผมไปพบเจ้าหน้าที่ของการเคหะและเขาได้บอกอย่างนี้ ผมดูในญัตตินี้
ก็มีสานักการช่างไปตรวจสอบรั ง วั ด แนวเขต และบอกว่าเป็นที่สาธารณะ เพื่อให้ ข้อเท็จจริงฯ ติดอยู่
ในรายงานการประชุมครั้ งนี้ ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรังวัดมายืนยัน
ต่อที่ประชุมแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งว่า ไปดูแล้ว ไปรังวัดแล้ว ไปดูระวางแผนที่แล้ว เป็นทางสาธารณะจริง
และยังไม่มีการยกเลิก ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ผมท้วงเมื่อสักครู่ว่า
ญัตติน้ถี ูกต้องหรือไม่ ผมไม่ได้ขัดแย้งว่ารับ ไม่รับ หรือรับแล้วผิดหรือไม่ ผมให้ทบทวนญัตติที่ไม่รับโอน
มีหรือครับ และเอาระเบียบข้อที่รับโอนมาแนบด้วยแบบนี้ ผมแคลงใจตรงนี้ครับท่านประธาน ที่ท่าน
เลขานุการสภาฯ อภิปรายไปเมื่อสักครู่ ถูกต้องแล้วครับ เพราะเป็นโมฆะไปแล้ว เมื่อรับโอนไม่ได้ ก็เป็น
โมฆะ และคุณมาทาญัตตินี้เ ข้ามาสภา เพื่ออะไร หรื อว่าสภาแห่งนี้จะท าอะไรก็ไ ด้ โยนอะไรมาก็ไ ด้
จะออกมายั ง ไงก็ได้หรือครับ กรณีญั ตติไ ม่รับ โอนนี้ มี ก ฎหมายอะไร รองรับ ข้อ 9 ก็ระบุแล้วว่า
เป็นอานาจหน้าที่ของสภาให้รับโอน และระบุหรือไม่ว่าถ้าไม่รับโอนให้มาขอมติสภา แล้วก่อนที่จะรับโอน
เพื่อนสมาชิกไปอ่านในคาอภิปรายของผมนะครับ ผมเน้นอยู่หลายรอบว่า ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่
ถูกต้องตามกฎหมายที่สภาจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบหรือไม่ เห็นสมควรหรือไม่ ทางฝ่ายบริ ห ารก็ ยืนยัน
ว่าตั้งกรรมการตรวจสอบแล้ว ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่การเคหะก็มายืนยันว่าถูกต้องทุกขั้นตอน แต่ ณ วันนี้
ปัญหาเกิดแล้ว และมาทาญัตติขอถอน ผมขอถามว่ามีระเบียบกฎหมายไหนมารองรับว่าจะขอมติสภา
ขอถอน ขอโทษครับ มติสภาขอไม่รับ ถ้ามาขอถอนมติสภา ผมว่าสมควรกว่า แต่ตรงนี้เป็นมติไม่รับ
ผมดู แ ล้ ว ว่ า มีร ะเบี ย บข้ อ ไหน ไม่ข อรับ ผมอยากจะให้ ท างเลขาอธิ บ ายค าว่ า ไม่ข อรับ กั บ ขอถอน
แตกต่างกันอย่างไร ขอบคุณครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อสักครู่ท่านเลขานุการสภาฯ
ขอให้เจ้าหน้าที่ของสานักการช่าง เทศบาลนครลาปาง ฉายภาพแสดงตาแหน่งโฉนด เชิญครับ
นายวั นชั ย เรื อ งวิไ ลรั ต น์ นายช่า งโยธาอาวุ โส กราบเรีย นท่ านประธานสภาฯ ที่ เ คารพ
กระผม นายวั นชัย เรืองวิไ ลรั ตน์ นายช่างโยธาอาวุโ ส เป็น นายตรวจเขต ขอแสดงภาพบนหน้าจอ
(ประธานอนุญาต) ตามภาพนี้นะครับ ทางการเคหะแห่งชาติได้ทาเรื่องขอรังวัดสอบเขตและแบ่งแยก
ในนามเดิม โฉนดเลขที่ 149063 ผมได้ไประวังชี้แนวเขตคือไปดูว่าแนวเขตทางอยู่ตรงไหน ปรากฏว่า
แนวเขตทาง คือ เส้นสีม่วงนี้ครับ มีบ่อบาบัดน้าเสีย และมีอาคารบาบัดน้าเสียพาดอยู่ ไม่ได้มีสภาพ
เป็นทาง ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ บอกเมื่อสักครู่ และไม่สามารถสัญจรได้ ผมจึงทาหนังสือคัดค้าน
การระวังชีแ้ นวเขตไปที่สานักงานที่ดนิ จังหวัด ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเชิญผู้เสนอญัตติ ชี้แจงตอบ
คาถามที่ท่านสมหมายฯ ได้สอบถามไปเมื่อสักครู่ครับ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และท่า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายสมเกีย รติ อั ญ ชนา รองนายกเทศมนตรี
นครล าปาง ขอบคุ ณ ท่านที่ไ ด้ซัก ถามปัญ หานี้เ พื่อให้เ กิดความกระจ่างชัดขึ้นมา เนื่องจากเกิดการ
ปฏิบัติงานผิดพลาด ต้องยอมรับว่าผิดพลาดขึ้นมาเนื่องจากในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ทางเทศบาลนครลาปางได้เสนอ
ญัตติขอรับความเห็นชอบ โดยการรับโอนทรัพย์สินซึ่งได้แก่ ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ อาคารพร้อมระบบบาบัดน้าเสีย และสวนสาธารณะ รวมที่ว่าง ทั้งหมด 5 รายการ ตอนนั้น
ทางเทศบาลนครลาปางตรวจสอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ต่างยืนยันว่ าถูกต้อง รายการที่ 3 บังเอิญ
ว่าเป็นโฉนดด้วย ออกเป็นโฉนดได้อย่างไรก็ไม่ทราบ แต่ก็เป็นโฉนดไปแล้ว เลขที่ 149063 เนื้อที่ 1 งาน
55 ตารางวา โดยทั่วไปแล้วก็น่าเชื่อได้ว่าถูกต้อง เพราะเป็นโฉนด ก่อนที่จะดาเนินการออกโฉนด ก็ต้อง
มีการสารวจ รังวัด ตรวจสอบต่าง ๆ คนโดยทั่ วไปไม่ว่าท่าน หรือผมก็เข้าใจโดยสุจริตว่า เมื่อเป็นโฉนด
ถูกต้องแล้ว เราก็ต้องรับ เพราะตอนนั้นในขณะที่รับ คือเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นที่ดินมีโฉนด ไม่ได้เป็น
ที่ดินสาธารณะ จึง ได้ท าการรับ โอนมา 5 รายการตามระเบี ย บฯ ทางเทศบาลพอรับ โอนทรัพย์สิ น
จากหน่วยงานอื่นที่มอบให้แล้ว ก็จะต้องนาเรื่องขอรับความเห็นชอบต่อสภาว่า เห็นชอบหรือไม่ เมื่อสภา
ให้ความเห็นชอบแล้ว เทศบาลก็นารายการเหล่านั้นไปลงทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล ทั้ง 5 รายการ
ปรากฏในทะเบียนทรัพย์สิน พร้อมกับมูลค่า รายการเหล่านี้ก็ไปปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ของเทศบาลขึ้นมาทันทีว่ามีราคาเท่าไหร่ทั้ง 5 รายการ การที่ไปสารวจครั้งล่าสุด เพราะสานักการช่า ง
ต้องการความแน่นอนว่าอยู่ที่ไหนอย่างไร อาจเป็นเพราะตอนรับโอนมาอาจจะไม่มีเวลามากพอที่จะไป
ตรวจสอบ หรือว่าด้ว ยเหตุอันใดผมก็ ไม่ท ราบได้ แต่เ มื่อรับมาแล้ว สภาก็ รับ มาแล้ว วัน ดีคืนดีก็ มา
ตรวจสอบพบว่า รายการที่ 3 ไม่ใช่ที่ดินมีโฉนด แต่เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทประชาชน
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ใช้ร่วมกัน พอท่านเลขานุการสภาฯ ไปถามเจ้าหน้าที่ของการเคหะว่า มีการเพิกถอนหรือยัง เพราะการ
เพิกถอนที่สาธารณะนั้นจะต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจะมีผลทางกฎหมาย ทางนู้นก็ยืนยันว่า
ยั ง ไม่ มี ก ารด าเนิ น การอะไรทั้ ง สิ้ น แต่ ท าไมจึ ง ออกเป็ น โฉนดมาได้ นี่ เ กิ ด จากความผิ ด ของหลาย
หน่วยงานด้วยกัน ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ ทางเทศบาลก็ต้องร่วมด้วย คงไม่สามารถปฏิเสธได้
เมื่อตรวจสอบว่าเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน การรับโอนก็ย่อ มผิดกฎหมาย เพราะว่าประชาชน
คนใดคนหนึ่งมีสิทธิที่จะร้องเรียนหรือฟ้องร้องดาเนินคดีได้ว่า เทศบาลดาเนินการผิดกฎหมายไปเอา
ที่ดินสาธารณสมบัติที่ประชาชนทั่วไปมีสิทธิใช้สอยไปทาบ่อบาบัดน้าเสีย และบ่อบาบัดน้าเสียก็อยู่ใน
สภาพที่ชารุดทรุดโทรมด้วย ถ้าเทศบาลเอาเงินไปซ่ อมแซมก็คงจะเป็นเงินหลายล้านบาท ถ้าลงไปก็จะ
เป็นเรื่องขึน้ มาว่าจ่ายเงินไปโดยที่ไม่ตรวจสอบว่า ตรงนัน้ เป็นทรัพย์สินที่สามารถรับโอนได้ตามกฎหมาย
หรือไม่ โชคดีนะครับที่ยังไม่มกี ารเอาเงินงบประมาณไปซ่อมแซมบารุงรักษาบ่อบาบัดน้าเสียแห่งนั้นเลย
พอมาที่น้ที างแก้ที่ดีที่สุดก็คือว่า ในเมื่อสภามีมติเห็นชอบให้รับโอน ก็ต้องย้อนกลับมาขอสภาอีกครั้งว่า
จริง ๆ ต้อ งใช้คาว่า เพิก ถอนการรับ โอน คือ รับ โอนมาแล้ว ก็ต้อ งเพิก ถอนใช่ห รือ ไม่ค รับ จึง จะ
ถู ก ต้อง ขอประทานโทษนะครับ เพราะบางทีเจ้าหน้าที่ก็อาจจะนึกคาไม่ถูกต้อง เพราะจริง ๆ จะต้องใช้
คาว่า ขอเพิกถอนการรับโอนบ่อบาบัดน้าเสีย ก็จะเป็นที่เข้าใจสาหรับท่านสมาชิกสภาฯ ว่า รับโอนมา
ไม่ถูกต้อง เราก็ต้องเพิกถอน พอสภามีมติเห็นชอบ เราก็ต้องแจ้งให้การเคหะทราบว่า ทรัพย์สินที่มอบ
ให้รายการที่ 3 การเคหะต้องรับคืนไป ทีนี้คุณไปก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบนที่สาธารณสมบัติ ก็ต้องเป็น
ความรับผิดชอบของการเคหะที่จะต้องไปรื้อถอนหรืออะไรออกไป แต่เทศบาลนครลาปางก็ถือว่าไม่รับ
โอนรายการทรัพ ย์สินนี้ และถ้าสภาให้ความเห็นชอบ กองคลังเทศบาลก็ จะต้องเอามติไ ปเพิก ถอน
รายการทรัพย์สินบ่อบาบัดน้าเสียว่า ไม่ใช่ของเทศบาลอีกต่อไป เนื่องจากได้ ส่งมอบคืน เพราะเป็น
ทรัพย์สินที่ไม่สามารถโอนได้ตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นผมใคร่ขอประทานโทษนะครับที่ใช้ถ้อยคาที่
ไม่ถูกต้องเป็นที่เข้าใจ แต่ข้อเท็จจริงก็มีเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ทางฝ่ายบริหารยอมรับ
ข้อผิดพลาดในญัตตินะครับ ตามที่ท่านเลขานุการสภาได้อภิปรายญัตติเมื่อสักครู่แล้วว่า รับไม่ได้ เพราะ
ถือว่าเป็นโมฆะไปแล้ว แต่ ณ วันนี้จะต้องขอมติจากสภาอีกหรือไม่ครับว่า จะไม่ขอรับบ่อบาบัดน้าเสีย
และสภามีอานาจหน้าที่ตอ้ งทาตรงนีอ้ ีกหรือครับ ในเมื่อจบไปแล้ว โมฆะไปแล้ว ไม่ถูกต้องตั้งแต่ตอนนั้น
แล้ว สภาต้องรับผิดชอบอะไรอีกหรือไม่ครับ ที่ฝ่ายบริหารอธิบายไปเมื่อสักครู่ คือ ต้องถอนมติที่สภา
รับไปแล้วตอนนั้น แต่นี่ยื่นญัตติมาว่า ขอมติไม่รับ แตกต่างกันนะครับความหมายของคาว่า ขอถอน
กั บ ไม่ รับ หมายถึ ง ปฏิเ สธ แต่ ค รั้ งนี้ คื อ เรารั บ ไปแล้ ว และขอถอนมติ ตามเหตุ ผ ลที่ว่ า คื อ เป็ น ที่ ดิ น
สาธารณะ เราไม่ ส ามารถที่ จ ะรับ ได้ ระเบี ย บกฎหมายก็ บ อกว่ า ไม่ ส ามารถถ่ า ยโอนให้ กั บ ใครได้
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ต้องถอนมติของสภา แต่ตอนนี้มาขอมติไม่ขอรับ ใช่อานาจหน้าที่ของสภาหรือไม่ ขอให้ตีความตรงนี้
ถ้าท่านจะตีความว่า มาขอมติ ผมก็ขอพูดตรงนี้เลยว่า ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะไม่ใช่หน้าที่ของสภา
เราด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และท่านสมาชิก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลาปาง ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับที่ท่านได้กรุณาแนะนา ผมก็ยอมรับผิดทุกประการเลยนะครับ
ผมก็ มี ส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบด้ ว ย เป็ น เรื่ อ งอุ บั ติ เ หตุ ใ นก า ร ป ฏิ บ ั ต ิ ง า น ที่ อ าจจะเกิ ด การไม่ ร ะมั ด ระวั ง
การรอบคอบเท่าที่ควร ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ถ้าทางสภาเทศบาลยังไม่ให้ความเห็นชอบ กระผม
เองก็ไม่สามารถไปเพิกถอนรายการพั สดุได้ ก็จะมีปัญหาในเรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินขึ้นมาอีก
รายการนี้ ก็ จ ะติ ด พั น ไปเรื่อ ย ๆ ถ้ า เราไม่แ ก้ ไ ข ถ้า ไปแก้ไ ขเองโดยที่ ไ ม่ มีอ ะไรเป็น หลั ก ฐานอ้ า งอิ ง
ก็ค่อนข้างลาบาก แต่ก็ยอมรับผิดว่า ความจริงน่าจะทาเป็นญัตติขอเพิกถอนมติของสภาในรายการที่ 3
ออกไปจากทั้งหมด 5 รายการ ตรงนี้ก็ เป็นความผิดพลาดนะครับ และใคร่ขอความกรุณาจากสภา
เทศบาล กรุณาให้ความเห็นชอบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อสักครู่ทางท่านเลขานุการ
สภาฯ ได้ชี้แจงในแง่ของข้อ กฎหมายว่ า เป็นโมฆะไปโดยปริยายแล้ว คือ เรื่องนี้ในเมื่อ เกิ ด ปั ญ หา
ขึ้ น มาแล้ ว ก็ ต้ อ งท าให้ ถู ก ต้ อ ง เมื่ อ ญั ต ติ นี้ เ ข้ า มาในสภาแล้ ว เราจะแก้ ปั ญ หาอย่ า งไรให้ ถู ก ต้ อ ง
ตามระเบียบและกฎหมาย ถ้าญัตตินี้ยังไม่ถูกต้อง ขอนาเรียนปรึกษานะคะว่า ถอนออกไปก่อน ทาให้
ถูกต้องแล้วยื่นเข้ามาใหม่จะดีหรือไม่ หรือว่าถ้าท่านเลขาบอกว่าโมฆะไปแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่สภา
จะต้องพิจารณาว่ารับ หรือไม่รับ ขอนาปรึกษานะคะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และท่านสมาชิก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครล าปาง การรั บ หรื อ ไม่ รั บ ผมถื อ ว่ า เป็ น เอกสิ ท ธิ์ ข องท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ด้ ว ยความเคารพท่ า น
เป็นอย่างสูงนะครับ ก็ขอให้เป็นเอกสิทธิ์ของท่านว่า ท่านจะพิจารณาให้ความกรุณาต่อเทศบาลหรือไม่
ประการใด ถ้ า สภาเทศบาลมี ม ติ เ ห็ น ว่ า ให้ ถ อน ผมก็ ยิ น ดี ที่ จ ะถอนออกไป แต่ ถ้ า สภามี ม ติ เ ห็ น ว่ า
ให้ความกรุณาให้ความเห็นชอบผ่านไป ก็เป็นพระคุณสาหรับผมอย่างยิ่งนะครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายนพดล ผดุงพงษ์
นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง วั นนี้เ ราก็ มาพูดคุย ถึงสิ่งที่นอกเหนือ
อานาจหน้าที่ของสภาในหลาย ๆ ข้อหลายประเด็น ทางฝ่ายบริหารก็ยอมรับแล้วว่าเป็นสิ่งที่ผิดพลาด
แต่ตอนนี้ก็เหมือนกับว่า ทาผิดไปแล้ว แต่ก็ยังให้ทางฝ่ายสภาเป็นผู้แก้ไขปัญหาในส่วนที่ผิด ก็เป็นสิ่งที่
ไม่ถูกต้องไปกันใหญ่ เพราะฉะนั้นการที่จะถอนญัตตินอี้ อกไป ฝ่ายบริหารผู้เสนอญัตติก็น่าจะถอนไปเอง
ไม่น่าจะใช้อานาจขอมติของสภาเป็นผู้อนุมัติ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการบันทึกว่า ทั้งสภาร่วมกระทาผิด
ด้วย ทั้งที่รู้วา่ ผิดอยู่แล้ว ผมเห็นว่าไม่ถูกต้องนะครับ ขอท่านประธานได้โปรดพิจารณาด้วยครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ทางฝ่ายบริหารจะถอนญัตติหรือ
ว่าจะดาเนินการต่อครับ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ผมขอความกรุณาขอให้ทางที่ประชุม
สภาได้ลงมติต่อไปครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงส์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ทีเ่ คารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมก็ได้ฟังการอภิ ป ราย
ทั้งของสมาชิกสภาฯ และฝ่ายบริหาร มีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 ข้ อ 55 “การขอถอนญั ต ติ ห รื อ ค าแปรญั ต ติ หรื อ การแก้ ไ ขข้ อ ความในญั ต ติ
ร่างข้อบัญญัติ ซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง
หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ จะกระทาเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัด เข้าระเบียบวาระแล้ว
ต้องได้รั บ ความยิ นยอมจากที่ ป ระชุมสภาท้องถิ่น หรือ คาแปรญั ตติ ใ นชั้ นคณะกรรมการแปรญั ต ติ
ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ” ตรงนี้เขียนไว้ชัดเจนว่า เมื่อเป็นญัตติ
ก็ ต้ อ งขออ านาจสภา ฟั ง หลาย ๆ ท่ า นได้ อ ภิ ป ราย ทั้ ง ท่ า นเลขานุ การสภาฯ และสมาชิ ก สภาฯ
คุณสมหมาย คุณอมลยา คุณนพดล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ท่านเลขานุการได้ย้า
หลายหน มาตรา 1305 “ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนัน้ จะโอนแก่กันมิได้...” ที่รับโอนมา
คือ ไปสร้างบนที่สาธารณะ ซึ่งก็ไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะตั้งแต่แรก ทาไมต้องมาพิจารณาครับว่าญัตตินี้ต้อง
มาขอความเห็นชอบต่อสภา หลายท่านอภิปรายว่า ถ้าให้ความเห็นชอบไปก็ผิด เพราะเป็นโมฆะตั้งแต่
แรก ถ้ า ฝ่า ยบริ ห ารจะท าตามข้ อ 55 ทางสภาก็ ยิ นดี และก็ ส ามารถท าได้ค รั บ ท่ า นประธานสภาฯ
ท่านเลขานุการสภาฯ เสนอญั ต ติ ด่วนด้วยวาจาเข้ า มาได้ สภาก็เคยทา ถอนเสร็ จ ก็พักการประชุม
สัก 15 - 20 นาที ฝ่ายบริหารก็ไปร่างและเสนอญัตติดว้ ยวาจาก็ได้ นี่เป็นความคิดเห็นของผมนะครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อสักครู่ผมถามแล้วนะครับ
ทางฝ่ายบริหารก็ยืนยันที่จะขอมติจากสภานะครับ เพราะได้เ สนอญั ต ติ เข้ามาแล้ว สภาก็ต้องพิจารณา
ตามระเบียบ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง วันที่ประชุมคราวที่แล้ว
ที่ได้รับสาธารณูปโภคของการเคหะมา วันนั้นผมไม่ได้มาประชุม ผมลากิจ แต่ผมอยากจะขอให้เพื่อน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาว่า เรารับเขามาแล้ว เมื่ อเกิดมีปัญหาเราตรวจสอบว่า ผิดกฎหมาย
สภาเราต้องรับ ผิด ชอบหรือไม่ค รับ ในเมื่อวันนั้ น เรารับ เขามาแล้ว และพอตรวจสอบแล้วพบว่าผิ ด
เราก็ จะเอาสิ่งที่ผิด ออกไปโดยขอมติสภา จะผิดตรงไหนหรือครับ ผมอยากให้เ พื่อนสมาชิกทุกท่าน
ช่วยพิจารณาด้ว ยนะครับ ในเมื่อวันนั้นเรารับ มาแล้ว และองค์ป ระชุมสภาไม่ว่าฝั่งไหน เราก็ผิดกัน
ทั้งหมดนะครับ ผมขอให้ท่านประธานพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายกิต ติ จิว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีท่านใดจะอภิป รายอีก หรื อ
ไม่ครับ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมฯ
14 ท่าน จากสมาชิกทั้งหมด 19 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมจะขอ
มติที่ป ระชุม ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอความเห็นชอบไม่รับ โอนอาคาร
พร้อมระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 1 อาคาร โฉนดเลขที่ 149063 ขนาดพื้นที่ประมาณ 0 – 1 – 55 ไร่
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบในญัตตินี้ 8 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่ า นใดไม่ เ ห็ น ชอบ
โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่ เ ห็ น ชอบ ไม่มี สรุปว่า
เสียงข้างมากเห็นชอบ 8 เสียงที่จะไม่รับโอนอาคารพร้อมระบบบาบัดน้าเสียฯ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จานวน 8 เสียง เห็นชอบไม่รับโอนอาคารพร้อม
ระบบบาบั ด น้าเสีย จานวน 1 อาคาร โฉนดเลขที่ 149063 ขนาดพื้ น ที่ ป ระมาณ 0 – 1 – 55 ไร่,
ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 6 คน
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5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงทางเท้าถนนบุญวาทย์ (ค่ายทหาร) ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารตาลเดี่ ยว ตั้งแต่บ้านเลขที่
119 ถึงบ้านเลขที่ 62 ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบี ย บวาระที่ 5
ข้อ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงทาง
เท้าถนนบุญวาทย์ (ค่ายทหาร) ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารตาลเดี่ยว ตั้งแต่บ้านเลขที่ 119 ถึงบ้านเลขที่ 62
ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เชิญ ผู้เสนอ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิก สภาฯ ทุก ท่า น กระผม นายสมเกีย รติ อัญ ชนา รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รั บ
มอบหมายจาก นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอแถลงญัตติฯ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัต ติ ขอรับ ความเห็น ชอบแก้ไ ขเปลี ่ย นแปลงรายละเอีย ดโครงการปรั บ ปรุง ทางเท้า
ถนนบุญวาทย์ (ค่ายทหาร) ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารตาลเดี่ยว ตั้งแต่บ้านเลขที่ 119 ถึงบ้านเลขที่
62 ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จา่ ยเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง ในงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีน ครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอรับความ
เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนบุญวาทย์ (ค่ายทหาร) ฝั่งตรงข้าม
ร้านอาหารตาลเดี่ ย ว ตั้ งแต่บ้ านเลขที่ 119 ถึ งบ้ านเลขที่ 62 ที่ ไ ด้ รับ อนุ มัติ ใ ห้ ใ ช้ จ่า ยเงิน สะสมของ
เทศบาลนครลาปาง ในงบปีประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ จานวน 616,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่น
หกพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขอรับความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนบุญวาทย์
(ค่ายทหาร) ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารตาลเดี่ยว ตั้งแต่บ้านเลขที่ 119 ถึงบ้านเลขที่ 62 ที่ไ ด้รับอนุมัติให้
ใช้จ่ า ยเงิ น สะสมของเทศบาลนครล าปาง ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานเคหะและชุ ม ชน
งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณ จานวน
616,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) จากสภาเทศบาลนครลาปาง ในการประชุ มสภา
เทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
2562 ซึ่ง เป็น อานาจอนุมัติข องสภาท้อ งถิ่น ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการรับ เงิน
การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้ อ 89 ประกอบหนั ง สื อ จั ง หวั ด ล าปาง ที่ ลป
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0023.4/9739 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จา่ ยเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง
เหตุผล
เทศบาลนครลาปางได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลนครลาปางให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
นครลาปาง เป็นค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนบุญวาทย์ (ค่ายทหาร) ฝั่งตรงข้าม
ร้ า นอาหารตาลเดี่ ย ว ตั้งแต่บ้านเลขที่ 119 ถึงบ้านเลขที่ 62 งบประมาณ จานวน 616,000 บาท
(หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) แต่จากการได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการฯ พบว่า ขนาดความ
กว้าง ความยาวของโครงการที่จะดาเนินการมีค วามคลาดเคลื่อน ไม่ถูก ต้องตรงกับ สภาพพื้นที่จริง
โดยสภาพพื้น ที่ท างเท้า ในปัจ จุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลสารวจที่มีอยู่เดิม ซึ่งความกว้าง
ของทางเท้าในรายละเอียดเดิม กว้าง 0.50-4.00 เมตร แต่ในพื้นที่ก่อสร้างปัจจุบันมีความกว้างประมาณ
0.90-1.80 เมตร และความยาวในรายละเอียดเดิมยาวประมาณ 356 เมตร ซึ่งเป็นความยาวรวมที่ยัง
ไม่ได้หักลบทางเข้า-ออก แต่เมื่อนามาหักลบทางเข้า-ออกตามสภาพพื้นที่จริงแล้ว จะเหลือความยาว
ทางเท้าในการก่อสร้างจริง ยาวประมาณ 260 เมตร โดยเทศบาลฯ ประสงค์ที่จะดาเนินโครงการฯ
ดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงจาเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังนี้
รายละเอียดเดิม
โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนบุญวาทย์
(ค่ายทหาร) ฝัง่ ตรงข้ามร้านอาหารตาลเดีย่ ว
ตั้งแต่บา้ นเลขที่ 119 ถึงบ้านเลขที่ 62 งบประมาณ
616,000 บาท
- โดยทาการปรับปรุงทางเท้า กว้าง 0.50-4.00
เมตร ยาวประมาณ 356 เมตร และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ฉบับแก้ไข หน้าที่ 18 ลาดับที่ 16

รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง
โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนบุญวาทย์
(ค่ายทหาร) ฝัง่ ตรงข้ามร้านอาหารตาลเดีย่ ว
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 119 ถึงบ้านเลขที่ 62 งบประมาณ
616,000 บาท
- โดยทาการปรับปรุงทางเท้า กว้าง 0.90-1.80
เมตร ยาวประมาณ 260 เมตร และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ฉบับแก้ไข หน้าที่ 18 ลาดับที่ 16

รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับ
อนุมัตใิ ห้ใช้จา่ ยเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง ที่แนบมาพร้อมนี้
ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56 (1)
ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (2) บั ญญั ติ ว่ า “เทศบาลนคร มี หน้ าที่ ต้ องท าในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้ ... (2) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า...”
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2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ข้อ 89 บัญญัติว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้ เ งื่ อ นไขดั ง ต่ อ ไปนี้ (1) ให้ ก ระท าเฉพาะกิ จ การซึ่ ง อยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่ น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือนร้อนของประชาชน...”
3. หนั งสือจั งหวั ด ล าปาง ที่ ลป 0023.4/9739 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง หารื อ
แนวทางปฏิบัติเกี่ ยวกับ การแก้ไขเปลี่ย นแปลงรายละเอียดโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับ
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง ระบุว่า “เมื่อเทศบาลนครลาปางมีความจาเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสาหรับโครงการดังกล่าว จึงชอบที่จะต้องขอรับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลนครลาปาง...”
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อขอรับความเห็นชอบแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนบุญวาทย์ (ค่ายทหาร) ฝั่งตรงข้ามร้านอาหาร
ตาลเดี่ยว ตั้ ง แต่ บ้ า นเลขที่ 119 ถึงบ้านเลขที่ 62 ที่ได้รับ อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมของเทศบาล
นครลาปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผูเ้ สนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้มีสมาชิก สภาฯ ท่านใด
จะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบู ร ณ์ คุ รุภ ากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่ านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เกี่ยวกับญัตตินี้ก็ถือเป็น
เรื่องที่ดี ที่ฝ่ายบริหารได้นาโครงการที่ผ่านสภาไปแล้ว กลับเข้ามาพิจารณาใหม่ เนื่องจากว่าปริมาณ
งานลดลง แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาโครงการใหญ่ ๆ ที่มีปริมาณงานลดลง ท่านควรที่จะนาเข้าสภา
แต่ ไ ม่ ไ ด้ น าเข้ า สภามี บ้ า งหรื อ ไม่ น ะครั บ ขอยกตั ว อย่ า งเช่ น โครงการถนนดวงรั ต น์ ที่ เ พิ่ ง เสร็ จ ไป
เมื่อไม่นานมานี้ ก็มีชาวบ้านที่เขาสงสัยในปริมาณงานบางเรื่อง ที่อยู่ในดินบ้าง หรืออะไรบ้างที่ดูแล้ว
ปริมาณงานอาจจะไม่ตรง ลักษณะแบบนี้ ถ้าฝ่ายบริหารมีความสุจริตใจ มีความโปร่งใสก็น่าจะนาเข้าสู่
สภาว่า ที่ขอไปกี่คิวกี่ตารางเมตร ถ้าเกินก็เอากลับเข้ามา เอาเงินกลับคืนมา ผมไม่อยากให้โครงการนี้
เป็นการเอาเข้าสภาเพื่อให้ตัวเอง เป็นการฟอกขาวว่า ตัวเองทางานโปร่งใส เป็นคนมีธรรมาภิบาล เพียงแต่
ว่าที่ผ่านมาได้ทาลักษณะนี้ ที่ควรจะนาโครงการกลับเข้ามาชี้แจงต่อสภาและนาเงินคืนให้สภา เพื่อที่จะ
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ได้นาไปใช้ในโครงการอื่น ๆ ไม่เป็นไรครับ เมื่อได้เริ่มในสิ่งที่ดีแล้ว ต่อไปถ้ามีงานลักษณะนีก้ ็ขอให้ทาเป็น
ญัตติเข้าสู่สภา เพื่อที่สภาจะได้รับทราบและเงินที่ยังเหลืออยู่ก็สามารถที่จะนาไปใช้ในโครงการอื่น
ไม่อย่างนั้นชาวบ้านเขาอาจจะไปนึกถึงว่า อาจจะไปเป็นเงินทอนหรืออะไรต่าง ๆ ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ได้
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณั ฐ กิ ต ติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านประธานครับเกี่ยวกับ
ญัตติที่จา่ ยเงินสะสม ญัตตินี้ที่เสนอเข้ามาเมื่อมีการประชุมสภา สมั ย ประชุ ม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี 2562 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นการจ่ายเงินสะสมครับท่านประธาน ถ้าเกิดฝ่ายบริหาร
จะต้ องด าเนิ นการให้ เ สร็จสิ้ นตามงบประมาณ นี่ เ หลื อเวลาอี ก สองเดื อนครับ ท่า นประธาน ไม่ รู้ว่ า
ฝ่ายบริหารจะทาทันหรือไม่ เพราะว่าถ้าไม่ ทัน โครงการก็ต้องพับไป จะเสียโอกาสของชาวบ้านที่เขาจะ
ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ ผมก็ขอฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหาร ว่าควรจะเร่งดาเนินการทาให้เสร็จ
ทันปีงบประมาณ ภายในหนึ่งปีครับท่านประธานขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นอีก หรือไม่ครับ
ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ผมจะขอ
มติที่ประชุมนะครับ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ใน
ที่ประชุมทั้งหมด 14 ท่าน จาก 19 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวารที่ 5 ข้อ 5.3 ญัตติ
เรื่ อ ง เสนอญั ต ติ ข อรั บ ความเห็ น ชอบแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดโครงการปรั บ ปรุ ง ทางเท้ า
ถนนบุญวาทย์ (ค่ายทหาร) ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารตาลเดี่ย ว ตั้งแต่บ้านเลขที่ 119 ถึงบ้านเลขที่ 62
ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สมาชิกท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง เห็ น ชอบ 15 เสี ย งครั บ
เมื่อสักครู่มีสมาชิกฯ (คุณสุดารัตน์ บุญมี) เข้ามาในที่ประชุมฯ อีก 1 คน หลังจากที่ผมนับองค์ประชุม
เสร็จหรือก่อนการลงมติฯ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือขึน้ ครับ
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นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบ จ านวน 15 เสี ย ง อนุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ข เ ป ลี ่ ย น แ ป ล ง
รายละเอียดโครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนบุ ญ วาทย์ (ค่ายทหาร) ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารตาลเดี่ยว
ตั้ ง แต่ บ้ า นเลขที่ 119 ถึ ง บ้ า นเลขที่ 62 ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมของเทศบาลนครล าปาง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน
5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ในแผนงานเคหะและชุม ชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุ น
ค่า ครุ ภั ณ ฑ์ ครุภั ณฑ์ ก ารเกษตร เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่า จัด ซื้ อ เครื่ อ งสู บ น้ าไฟฟ้ า แบบจุ่ม จมใต้ น้ า
(Submersible pump) พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 150,000 บาท (สานักการช่าง)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบี ย บวาระที่ 5
ข้อ 5.4 ญั ตติ เรื่อง เสนอญั ตติ ขออนุมัติแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่ อ งสู บ น้าไฟฟ้า แบบจุ่ ม จมใต้ น้า (Submersible pump) พร้ อ ม
อุปกรณ์ งบประมาณ 150,000 บาท (สานักการช่าง) เชิญ ผูเ้ สนอ
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และท่า นสมาชิก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุก ท่า น กระผม นายสุว รรณ นครั งกุ ล รองนายกเทศมนตรี
นครลาปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอแถลงญัตติฯ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การ เกษตร เพื่ อ
จ่ายเป็นค่าจัด ซื้อเครื่องสูบ น้าไฟฟ้า แบบจุ่มจมใต้น้า (Submersible pump) พร้อมอุป กรณ์
งบประมาณ 150,000 บาท (สานักการช่าง)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้ าพเจ้ านายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี น ครล าปาง ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบ น้า
ไฟฟ้า แบบจุ่มจมใต้น้า (Submersible pump)พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 150,000 บาท (สานักการช่าง)
หลักการและเหตุผล ดังนี้
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หลักการ
ขออนุมัติแ ก้ไ ขเปลี่ย นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณ ฑ์ ก ารเกษตร เพื่อจ่า ย
เป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งสูบ น้าไฟฟ้า แบบจุ่ ม จมใต้ น้า (Submersible pump) พร้อมอุป กรณ์ ซึ่ ง เป็ น
อานาจอนุมัติข องสภาท้อ งถิ่น ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยวิธีก ารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29
เหตุผล
สานักการช่าง ได้ขอตั้งงบประมาณ เพื่อจ่ ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟ้า แบบจุ่มจมใต้น้า
(Submersible pump) พร้อมอุปกรณ์ จานวน 2 ชุด ๆ ละ 75,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท สาหรับ
ติดตัง้ ภายในสวนสาธารณะเพื่อสูบน้ารดต้นไม้ และสนามหญ้า เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ใช้กับมอเตอร์เป็น
ระบบ 3 เฟส 380 โวลท์ 50 ไซเคิล จึงจาเป็นต้องย้ายข้อความ “50 ไซเคิล” จากข้อ 3 มาไว้ในข้อ 1
ประกอบกับการกาหนดขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า และการกาหนดขนาดกาลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า
190 กิโลวัตต์ ทั้งสองข้อความเป็นการกาหนดขนาดของกาลังมอเตอร์ที่ซ้าซ้อนกัน จึงจาเป็นต้องตัด
ข้อความข้อ 3 “หรือขนาดกาลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 190 กิโลวัตต์” ออกไป ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้อง
แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 โดยขอแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังนี้
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟ้า
แบบจุ่มจมใต้นา้ (Submersible pump)
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 2 ชุด ๆ ละ 75,000 บาท
เป็นเงิน 150,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นเครื่องสูบน้าไฟฟ้า แบบจุ่มจมใต้นา้
(Submersible pump) ขนาดท่อส่ง 2 นิว้ สูบน้าได้
ไม่น้อยกว่า 7.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ใช้กระแสไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลท์ ขนาดแรงม้า
ไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า
2. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดระบายความร้อน
ด้วยน้า
3. ขนาดกาลัง 50 ไซเคิล หรือขนาด
กาลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 190 กิโลวัตต์
4. ความเร็วรอบมอเตอร์ ระหว่าง 2,700-3,000
รอบต่อนาที

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟ้า
แบบจุ่มจมใต้นา้ (Submersible pump)
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 2 ชุด ๆ ละ 75,000 บาท
เป็นเงิน 150,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นเครื่องสูบน้าไฟฟ้า แบบจุ่มจมใต้นา้
(Submersible pump) ขนาดท่อส่ง 2 นิว้ สูบน้าได้
ไม่น้อยกว่า 7.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ใช้กระแสไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลท์ 50 ไซเคิล
2. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดระบายความร้อน
ด้วยน้า
3. ขนาดกาลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า
4. ความเร็วรอบมอเตอร์ ระหว่าง 2,700 - 3,000
รอบต่อนาที
5. ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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5. ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6. อุปกรณ์ต่อเชื่อมท่อตามมาตรฐานของการ
ประปาส่วนภูมิภาค (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-368 ลาดับที่ 25
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการช่าง)

6. อุปกรณ์ต่อเชื่อมท่อตามมาตรฐานของการ
ประปาส่วนภูมิภาค (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-368 ลาดับที่ 25
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการช่าง)

รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 ระบุว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดครุภัณ ฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อ สร้าง ที่ทาให้ลัก ษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ย นหรือเปลี่ย นแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้ เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ”
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค า ชี ้ แ จง ง บ ป ระ ม า ณ รายจ่ า ย ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ.ศ. 2563 ใน แ ผ น งา น เ ค หะ ชุ ม ช น
งานสวนสาธารณะ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้า
ไฟฟ้า แบบจุ่มจมใต้น้า (Submersible pump) พร้อมอุปกรณ์ จานวน 2 ชุด งบประมาณ 150,000 บาท
(ส านั ก การช่ า ง) ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ วยวิธี ก ารงบประมาณขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผูเ้ สนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงระเบียบครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง เกี่ยวกับญัตติในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.4 ซึ่งทางผู้เสนอญัตติได้แถลงญัตติ เพื่อขออนุมัติ
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เปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. 2563 ในแผนงานเคหะแ ละชุ ม ชน
งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เ กษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบ น้าไฟฟ้า
ซึ่งปรากฏอยู่ ใ นงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2563 พร้อมอุปกรณ์ตามที่ได้แถลงไปเมื่ อสัก ครู่นั้น
เกี ่ย วกับ ญัต ตินี ้ ก็ มี ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารงบประมาณที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บญั ต ติ ดั ง กล่ า ว คื อ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งคื อ หมวด 4 การโอนและแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ ข้ อ 29 บั ญ ญั ติ
เป็นหลักการว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ” ญั ตตินี้เ ป็นญัตติเ กี่ย วกั บกิจการสภา ที่ประชุมแห่งนี้จะพิจารณาว่า อนุมัติ
หรือไม่อนุมัติ ผมขอเรียนชี้แจงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิก สภาฯ ท่ า นใด
จะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่ได้ติดขัดอะไรในเรื่อง
ญัตติขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขคาชีแ้ จงงบประมาณ แต่พอมาดูราคาแล้วก็เลยอยากจะฝากไว้ว่า ราคาสูงมาก
เพราะที่บ้านก็เพิ่งจะเปลี่ยนปั๊มน้าไป และได้สอบถามผู้ขายว่า ถ้าราคานี้เราได้ปั๊มน้าอย่างดีเลยนะคะ
อาจจะได้ 4 - 5 ชุด แต่ถ้าเราซือ้ แบบของถูก ๆ ที่ไม่มีคุณภาพอาจจะได้เกือบ 10 ชุด ในราคา 150,000 บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขอฝากทางเจ้าหน้าที่ และฝ่ายบริหารไว้ด้วยนะคะ เพราะว่าราคาสูงมาก
ขอบคุณค่ะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มที ่านใดจะอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
นับองค์ประชุมครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ใน
ที่ประชุมทั้งหมด 16 ท่าน จาก 19 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ
นายกิตติ จิวะสั นติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบีย บวาระที่ 5 ข้อ 5.4
ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟ้า แบบจุ่มจมใต้น้า (Submersible pump) พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ
150,000 บาท (สานักการช่าง) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียง
มติท่ีป ระชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 15 เสีย ง อนุมัติให้ แก้ไขเปลี่ย นแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟ้า แบบจุ่มจมใต้ น้า
(Submersible pump) พร้ อ มอุ ป กรณ์ งบประมาณ 150,000 บาท (สานักการช่าง), ไม่ เ ห็ น ชอบ ไม่มี,
งดออกเสียง 1 คน
5.5 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สาหรับโรงเรียน
เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จานวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,017,400 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
สี่ร้อยบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่ อ ไปในระเบี ย บวาระที่ 5
ข้อ 5.5 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีก่อสร้า งอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรีย น สาหรับโรงเรีย นเทศบาล 5
(บ้านศรีบุญเรือง) จานวน 1 หลัง เป็ น เงิ น 1,017,400 บาท (หนึ่งล้านหนึ่ ง หมื่ น เจ็ ด พั น สี่ร้อยบาทถ้วน)
เชิญ ผูเ้ สนอ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิก สภาฯ ทุก ท่า น กระผม นายสมเกีย รติ อัญ ชนา รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รั บ
มอบหมายจาก นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอแถลงญัตติฯ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 กรณีก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
จานวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,017,400 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิ จ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี
ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จานวน 1 หลัง
เป็นเงิน 1,017,400 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่รอ้ ยบาทถ้วน)
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หลักการ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรณีก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จานวน 1 หลัง
เป็นเงิน 1,017,400 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่รอ้ ยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89
เหตุผล
จังหวัดลาปาง แจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหา
พัส ดุต ามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแจ้ ง บั ญ ชี
รายละเอียดการจัด สรรงบประมาณ เพื่ อให้จั งหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม
วั ตถุ ประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณและแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยเคร่งครัด
เทศบาลนครลาปางได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงิน
อุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ รายการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) สังกัด
เทศบาลนครล าปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง จานวน 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 10,174,100 บาท
โดยจ่ายจากงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐจัดสรรจานวน 9,156,700 บาท และเงินงบประมาณ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสมทบ จานวน 1,017,400 บาท แต่เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครลาปางไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการ
ดังกล่าวไว้ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จานวน 1,017,400 บาท เพื่อสมทบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
สังกัดเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง จานวน 1 หลัง ตามแบบแปลนที่เทศบาล
นครลาปางกาหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
หน้าที่ 2
ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ข้อ 89 บัญญัติว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น...”
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2. หนั งสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น ด่ วนที่ สุ ด ที่ มท 0810.8/ว 5333 ลงวั นที่ 26
ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. หนั ง สื อ จั ง หวั ด ลาปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.5/7108 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แบบรายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
เงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
หัก เงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)
133,534,761.47
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
5,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย
4,102,234.40
ผลต่างจากการชาระหนีเ้ งินกู้
61,835,247.44
ลูกหนี้เงินยืม
595,702.00
ลูกหนี้เงินสะสม **
เงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (1)
หัก สารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว (2)
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (3)
หัก สารองงบบุคลากร (4)
สารองจ่ายประจาที่ตอ้ งจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (5)
เงินคงเหลือเงินสะสม (6)
หัก สารองกรณีสาธารณภัย 10% (7)
คงเหลือเงินสะสมทีน่ าไปใช้ได้ (8)
ทุนสารองเงินสะสม
304,740,554.49 บาท

824,438,122.17

200,072,945.31
624,365,176.86
50,797,000.00
573,568,176.86
119,608,680.00
22,914,000.00
431,045,496.86
72,700,000.00
358,345,496.86

หมายเหตุ : เบิกจ่ายเงินฝากสมทบทุน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)
เป็นการเรียบร้อย ฎีกาเลขที่ 2325/62 จานวน 7,946,515.32 บาท
เช็ค ธกส. เลขที่ 10400960 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562

ดังนั้น ขอได้โปรดนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่ อ สมทบเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 เป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย น
4 ชั้น 12 ห้องเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) สังกัดเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมือง
จังหวั ด ล าปาง จ านวน 1 หลั ง เป็น เงิน 1,017,400 บาท (หนึ่ งล้ านหนึ่งหมื่นเจ็ดพั นสี่ร้ อยบาทถ้ วน)
รายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
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ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผูเ้ สนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายกิตติ จิวะสั นติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ เลขานุก ารสภาฯ ชี้แจง
ระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ตามญัตติในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.5 ผู้เสนอญัตติได้แถลงญัตติ เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม เพื่อสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีก่อสร้างอาคารเรียน 4
ชั้น 12 ห้องเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จานวน 1 หลัง ปรากฏตามรายละเอียด
ของญัตติที่ได้แถลงต่อที่ประชุมไปนั้น ผมมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตตินี้ เพื่อให้ที่ประชุมได้ใช้
ประกอบการพิจารณา ก็คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 56
ซึ่งบัญญัติหลักการไว้ว่า “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลมีหน้าที่ตอ้ งทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ ”
ที่เ กี่ย วข้องกั บญั ตตินี้ คือ (1) กิจการตามที่ระบุไว้ใ นมาตรา 53 ซึ่ง ก าหนดหน้าที่ที่จะต้องท าในเขต
เทศบาล “(1) กิจการตามที่ระบุไว้ใ นมาตรา 50” ที่เกี่ยวข้องกับญัตตินี้ก็คือ “(6) จัดการส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา ศาสนา และการฝึ ก อบรมให้ แก่ ป ระชาชนชน รวมทั้ ง การจั ด การหรื อ
สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก” กฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกก็คือ พระราชบัญญัติกาหนดแผนขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (9)
“การจัดการศึกษา” นอกจากนั้นก็ยังมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรัก ษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 ที่แก้ไ ข
เพิ่มเติม ปี 2561 ข้อ 89 ได้เขียนหลักการไว้ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็น
การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุน ส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ ละประเภทตามระเบียบ
แล้ว (3) ให้กันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละ
สิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้
ผูกพั นให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
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ให้ก ารใช้ จ ่ า ยเงิ น สะสม นั้น เป็นอั นพั บ ไป ทั้ง นี้ใ ห้ อ งค์ ก รปกครอง ส่ วนท้ องถิ่นใช้จ่า ยเงินสะสม
โดยคานึงถึงฐานะการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” นี่คือ
ข้อกฎหมายที่เ กี่ ยวข้องกับ ญั ตตินี้ เมื่อที่ประชุมได้รับ ทราบการชี้แจงระเบีย บแล้ว ญั ตตินี้เ ป็นญั ตติ
เกี่ยวกับกิจการสภา พิจารณาเพียงว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพียงเท่านั้น ขอบคุณครั บ
ท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิก สภาฯ ท่านใดจะสอบถาม
เพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณั ฐ กิ ต ติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง เกี่ยวกับญัตติขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีก่อสร้างอาคาร
เรีย น 4 ชั้น 12 ห้ อ งเรี ย น สาหรับโรงเรีย นเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญ เรือง) จานวน 1 หลัง เป็ น เงิ น
1,017,400 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผมพิ จ ารณาแล้วก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร แต่ผม
ขอตั้งข้อสังเกตว่า ฝ่ายบริหารทาง่ายเกินไปครับที่อะไร ๆ ก็มาขอจ่ายขาดเงินสะสมของเรา คือ ในกรณี
แบบนีเ้ ป็นระเบียบที่เราจะต้องจ่ายเงินสมทบกับของที่รัฐให้มา ผมว่าการบริหารจัดการงบประมาณของ
ฝ่ายบริหารยังไม่ดีเ ท่าที่ควร คือหมายความว่า สาหรับปีนี้ งบประมาณที่เราจะต้องจัดงานประเพณี
ต่า ง ๆ ตั้ ง แต่ ง านลอยกระทง งานปี ใ หม่ งานสงกรานต์ งานเฉลิ ม ฉลองสะพานรั ษ ฎา เงิ น เหลื อ
ตั้งห้าหกล้านบาท ทาไมไม่เอาเงินจานวนนี้มาตั้งเบิกเป็นรายการใหม่ เงินที่อยู่ในมือท่านมีเยอะแยะ
ท่านมาใช้จ่ายเงินสะสม ง่ายเกินไปหรือไม่ครับท่านประธาน แต่ถึงอย่างไรก็ตามจุดประสงค์ เป้าหมาย
อยู่ที่เดียวกัน คือหมายความว่า ถ้าเราไม่ใช้งบประมาณประจาปีที่ผ่านมา ปี 2563 ของเรา ก็จะตกเป็น
เงินสะสม จุด หมายอยู่ที่เ ดีย วกั น มุมมองของฝ่ายบริหารอาจจะมองว่าใช้สะดวกกว่า รวดเร็วกว่ า
ผมก็ขอฝากตรงนีด้ ้วยครับว่า มีวธิ ีอื่นที่จะต้องเอาเงินมาสมทบตรงนี้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ญัตติที่ 5.5 ญัตติ ขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงิน สะสม สมทบอันนี้แหละครั บ ท่านประธาน เป็นหน้า ที่ของกิจการสภาเราร้อ ยเปอร์เ ซ็น ต์
พันเปอร์เซ็นต์ แล้วเป็นโครงการที่ดีที่ถูกต้อง ที่จะขอเงินจ่ายขาดสะสมของเทศบาลไปสมทบ ผมเห็น
ด้วยครับ เพราะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของโรงเรียนในเครือข่ายของเทศบาลนครลาปางเรา แต่ผม
เป็นห่วงอยู่หนึ่งเรื่อง มีตัวอย่างมาแล้ว อย่างเช่น โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาล 1 เราก็ได้
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาหนึ่งก้อนและทางเทศบาลเราก็ได้ไปสมทบ แต่ผลที่สุดครับท่านประธาน ณ วันนี้
โครงการอาคารเรี ย นโรงเรี ย น เทศบาล 1 ยังไปไม่ถึงไหนมีแต่เสา การบริหารจัดการตรงนี้เป็น
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ความผิดพลาดมหาศาลเลยนะครับ โรงเรียนเทศบาล 1 มีเนื้อที่ใช้สอยน้อยที่สุดแล้ว และมีอาคารที่เขา
สร้างอยู่แล้วใช้ได้ แต่ ณ วันนี้ ไปเอาออกและไม่ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ณ วันนี้โครงการนี้ก็ยังเดินหน้า
ต่อไปไม่ได้ เพราะว่าการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเทศบาลนครลาปางผิดพลาดอย่างมหาศาล
เงินจานวนนั้นตกไปแล้ว และผมยังไม่เห็นแนวโน้มเลย ว่าทางฝ่ายบริหารเทศบาลของเราจะใช้เ งิน
ก้ อ นไหน จ านวนไหนไปบริ หารจั ด การให้แ ล้ว เสร็ จ เสี ย โอกาสกั บ การบริ หารเงิ นงบประมาณของ
เทศบาลนครลาปางเรา เขาเอาเงินมาให้แล้วแต่เราใช้ไม่เป็น จนเขาต้องเอาเงินคืนไปครับ ไม่ได้มีแค่หนึ่ง
โครงการครับ มีโครงการที่สองอีก อย่างโครงการหน้าบิ๊กซี โครงการนั้นอีกกี่สิบล้านครับ ดาเนินการ
ไม่เสร็จเหมือนกัน งบประมาณก็ตกไปแล้ว การดาเนินงานผิดพลาดของฝ่ายบริหารเทศบาลของเรา
เยอะมาก แต่ละโครงการแต่ละอย่าง มีแต่ประชาชนตาหนิติเตียน ญัตตินี้ก็เหมือนกันครับท่านประธาน
ที่ผมลุกขึ้นมาอภิปราย ผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นเป็นครั้งที่สาม ถ้าบริหารจัดการผิดสามครั้ง
สมควรที่จะพิจารณาตัวเองได้แล้วครับ ไม่เหมาะสมที่จะมาบริหารจัดการเรื่องที่ประชาชนจะได้ผล
ประโยชน์ แล้วโครงการนี้ผมอยากได้ยินจากปากของฝ่ายบริหารว่า โครงการนี้จะดาเนินการให้สาเร็จ
ลุล่วงไปด้ว ยดี ไม่เหมือนเหตุการณ์โ ครงการโรงเรียนเทศบาล 1 กับ อาคารเอนกประสงค์ หน้าบิ๊ก ซี
ขอคนที่ จ ะยื น ยั น ด้ ว ยครั บ แล้ ว ถ้ า ยื น ยั น ก็ ข อให้ รั บ ผิ ด ชอบด้ ว ย ถ้ า เกิ ด ความเสี ย หายจะต้ อ งเป็ น
ผู้รับผิดชอบทั้งหมด จะได้มีข้อกาหนดว่าถ้าสภาฯ อนุมัติตรงนี้ไปแล้ว จะสาเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ต้อง
ให้เกิดข้อสงสัยอีก ว่าเอาไปแล้วจะทาได้หรือไม่ จะสาเร็จหรือไม่ แต่ว่าถ้าทางฝ่ายบริหารยืนยันตรงนี้
ผมว่าสมาชิกสภาฯ ก็จะมีความสุขใจที่ได้อนุมัติไปแล้ว และโครงการสาเร็จลุล่วง โครงการแบบนี้ในสภา
ของเราคิ ด ว่ าคงจะเห็ น ประโยชน์ ด้ ว ยกั น ทั้ง หมด เพราะเป็ น โครงการที่ ป ระชาชนมีค วามสุ ข ได้ รั บ
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะการเรียนการศึกษาในเครือข่ายของเทศบาลนครลาปางของเราอันนี้เป็นหน้าที่
โดยตรงของสภา กรณีญัตติที่หนึ่งที่สอง ที่ผมไม่ออกความเห็นก็เป็นญัตติที่ยังคลุมเครืออยู่ ถูกต้อง
ไม่ถู ก ต้อ ง แต่ ญ ั ต ติ นี้ ถ ู ก ต้ อ งตามก ฎหมายเกือบทุก อย่าง ก็ ข อฝากทางท่านประธาน ช่วยบอก
ฝ่ายบริหารด้วยว่า ช่วยติดตามดาเนินการโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
อย่าให้คาราคาซังแบบโครงการที่ผมยกตัวอย่างมา ขอบคุณมากครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มี ส มาชิ ก ท่ า นใดจะอภิ ป ราย
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี นครลาปาง ต้องกราบ
ขอบพระคุณอย่างมากเลยครับ สาหรับกาลังใจที่ให้กับฝ่ายบริหาร คือ โครงการโรงเรียนเทศบาล 5
บ้านศรีบุญเรืองนี้ เป็นอาคารเรีย นขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียนไปทดแทนอาคารเดิม ซึ่งเป็นอาคารไม้
ตอนนี้เทศบาลนครลาปางได้ทาการขายไม้อาคารเก่าไปเรียบร้อยแล้ว ทาสัญญาไปเรียบร้อย และได้เงิน
มาประมาณหนึ่งแสนกว่าบาท คนที่ซื้อไม้ไปเขาจะต้องมาเป็นผู้ร้ือถอนให้แ ล้วเสร็จภายในสามเดือน
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ปัญหาการก่อสร้างอาคารเรียนที่เราประสบ ก็คือว่า เราไม่ได้คานึงถึงการรื้อถอนอาคารหลังเก่า ตรงนี้
คือ ปัญหาสาคัญเลยว่า พอทาสัญญากับผู้รับจ้างปรากฏว่าไม่สามารถส่งมอบสถานที่ได้ เนื่องจากว่า
มีอาคารเก่าค้างอยู่ โรงเรียนเทศบาล 5 ก็เป็นตัวอย่าง เป็นประสบการณ์ที่เราผ่านมาแล้วว่าเจอปัญหา
แบบนี้มาจากโรงเรียนเทศบาล 1 เราก็มาแก้ไข มีการประมูลอาคารเก่าไปตามระเบียบของทางราชการ
ทุกอย่างเพื่อให้เ สร็จ แล้วก็เ ร่งรัด กั บคนที่ซื้อให้มาเก็ บ คนที่ซื้อก็ เป็นมืออาชีพที่เขาซื้อไปแล้วไปท า
อาคารสาเร็จรูป มาจากต่างจั งหวัด เราก็ทาหนังสือเชิญชวนไปก็มีคนสนใจ 20 กว่าราย แล้วมีคนยื่น
ซอง 6 รายการด้ ว ยกั น กั บ ปั ญ หาเรื่ อ งที่ ส อง ก็ คื อ อาคารเรี ย นที่ ใ ห้ ม า เขาจะระบุ ม าทุ ก ครั้ ง ว่ า
รวมเสาเข็ม จะระบุแบบนี้ทุก ครั้ง เสร็จแล้วก็ จะมาช้าตรงที่ว่า เราจะต้อ งขอเปลี่ย นแปลงรายการ
โดยการตัด เสาเข็มออก ตรงนี้คือ ปัญ หาความล่าช้าอย่างน้อย 2 - 3 เดือน ที่จะต้องขออนุมัติไปที่
จัง หวั ด อี ก ที ห นึ่ ง เหตุ ผ ลว่ า ท าไมเขาถึ ง ระบุ เ สาเข็ม มา ทั้ ง ๆ ที่ อาคารเรี ย นที่ เ ราก่ อ สร้ า งนี้ ไ ม่ เ คย
ตอกเสาเข็มเลย แต่ที่เขาระบุมา เขาระบุกันทั่วประเทศ เป็นเงื่อนไขของสานั กงบประมาณว่า ระบุพร้อม
กับเสาเข็ม สถานที่แห่งไหนที่ไม่ตอกเสาเข็มก็คานวณราคาค่าเสาเข็มออกมา หักจากเงินที่รัฐบาลให้
และคืนไป เป็นปัญหาอย่างหนึ่งสาหรับผู้ปฏิบัติ เพราะว่าเราจะต้องมาจัดทารายการนี้ก่อน แต่ผมเข้าใจ
ว่าโรงเรียนเทศบาล 5 คงจะทาสาเร็จตามเวลาที่กาหนดไว้ ก็ขอประกาศเชิญชวนนะครับว่า ในขั้นตอน
ของการประกาศประกวดราคานี้ จะเชื้อเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาซื้อซองประกวดราคาและก็เสนอราคาให้
มากรายที่สุด ปัญหาของโรงเรียนเทศบาล 1 กับอาคารเอนกประสงค์ขอยอมรับว่า เป็นปัญหาข้อขัดข้อง
ทางเทคนิคจริง ๆ เป็นปัญหาหญ้าปากคอกที่ไม่มีใครนึกถึง เพราะว่าตอนที่ผู้รับเหมาทิ้งงานเป็นเวลา
หลายเดือน แล้วเทศบาลก็เปิดโอกาสให้ เวลาเขา เพราะว่าทั้งสองแห่งนี้เป็นผู้รับเหมาที่ไม่ค่อยมีทุน
สนั บ สนุ น มากนั ก เป็ น ผู้ รั บ เหมาหน้ า ใหม่ ด้ ว ย เสร็ จ แล้ ว เขาก็ ทิ้ ง งานไป หรื อ เขาไปท างานรายอื่ น
ที่สามารถทาเสร็ จได้ไวกว่า อาคารเดิมก็ทิ้งไว้มาทาได้ซักส่วนหนึ่งก็ทิ้งไป พอถึงจุดกาหนดที่ว่าเกิน
กาหนดเวลาไปนานแล้ว ทางเทศบาลโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างกับผู้ควบคุมงาน ก็มีความเห็นว่า
ต้องบอกเลิก สั ญญา เพราะว่าเงินค่าปรับ เกิน ร้อยละ 10 ไปมากแล้ว จะผิดระเบีย บ เพราะระเบีย บ
ก าหนดไว้ ว่า ถ้ า จานวนเงินค่ าปรั บ เกิ นกว่ าร้อ ยละ 10 เทศบาลจะต้องดาเนินการบอกเลิก สั ญ ญา
ตอนนัน้ ก็ไม่มีใครคิดว่าการบอกเลิกสัญญาแล้วจะมีผลอะไร เราก็บอกเลิกสัญญาไปทาหนังสือแจ้งผู้รับ
จ้ า งไปเรี ย บร้ อ ยทั้ ง สองรายการ เสร็ จ แล้ ว ปั ญ หาก็ คื อ ว่ า เงิ น ทั้ ง สองยอด จะต้ อ งตั ด ฝากปี ไ ว้ ที่
กระทรวงการคลัง เพราะว่าเงินอยู่ที่กระทรวงการคลังทั้งหมด แล้วการตัดฝากปีปัจจุบันนี้ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในการตัดฝาก พอไปบอกเลิกสัญญาขึ้นมาก็ส่งเรื่องขอกันเงินไปที่จังหวัด จังหวัดตอบ
กลับมาว่า รายการนี้ไม่มีสัญญาผูกพัน ไม่สามารถตัดฝากปีงบประมาณได้ นี่คือ ปัญหาหญ้าปากคอก
นะครับ ไม่มใี ครรู้ ไม่มีใครนึกถึง แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ เทศบาลนครลาปางได้ส่ง
เรื่องความรับผิดชอบทางแพ่ง ไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังอยู่ ต้องรอให้กระทรวงการคลัง
มีมติมาว่าใครบ้างในเทศบาลแห่งนี้ ที่จะต้องรับผิดชอบชดใช้เงิน เราจะต้องรอตรงนี้ก่อน ก็ยังมีปัญหา
ว่าอาคารเรียนเทศบาล 1 กับอาคารเอนกประสงค์เราจะทาอย่างไรต่อไป ก็มีวิธีแก้อยู่หลายอย่างว่า
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ขออนุมัติสภาเทศบาลนครลาปางอีก ขอใช้เงินสะสมไปก่อสร้างพลางก่อน ถ้ากระทรวงการคลังมีมติ
มาแล้วว่า ใครจะต้องรับผิดชอบก็เอาเงินนั้นมาใช้ แทนที่เงินสะสมไป ตอนนี้กาลังพิจารณาอยู่ ก็ต้อง
พิจารณากั นมากนะครับ ว่า เวลาท าญั ตติเ สนอเรื่องต่อสภาแห่งนี้ต้องมีข้อมูลมากมาย ไม่อย่างนั้น
ทาเข้ามา ท่านก็จะไม่พิจารณาให้ความเห็นชอบอีก เพราะฉะนั้นผมขอเรียนกับท่านสมาชิก สภาฯ ว่าก็มี
ระเบียบควบคุมไว้หมดทุกอย่างนะครั บ ใครทาผิดแล้วจะต้องรับผิดชอบอย่างไรมีไว้หมดครับ คือเรา
ก็ไ ม่ไ ด้ตั้งใจที่จะให้เ กิ ด ขึ้น คณะกรรมการตรวจการจ้างกั บ ผู้ควบคุมงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุก คน
ผมคิดว่าเขาไม่มีเจตนาอะไรต่าง ๆ ที่จะทาให้เงินสองรายการนี้ตกไป ที่ตกไป ผมว่าไม่มีใครรู้ เพราะว่า
เป็นปัญหาทางเทคนิคจริง ๆ จึงกราบเรียนท่านว่า ขอน้อมรับความผิดพลาด แล้วก็ในรายการนี้ก็จะได้
เอาตัวอย่างที่ผิดพลาดไปแล้วมาแก้ไข และจะพยายามทาให้อาคารโรงเรียนเทศบาล 5 สาเร็จลุล่วง
ตามกาหนดเวลา ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปผมจะขอมตินะครับ ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ใน
ที่ประชุมทั้งหมด 15 ท่าน จาก 19 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.5 ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ า ยเงิ น สะสม เพื่อสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 กรณีก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
จานวน 1 หลัง เป็ น เงิ น 1,017,400 บาท (หนึ่ ง ล้ า นหนึ่ ง หมื่ น เจ็ ด พั น สี่ร้อยบาทถ้วน) สมาชิ ก ท่านใด
เห็นชอบ โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 14 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 14 เสียง อนุมัติให้ ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสมทบ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
สาหรั บ โรงเรี ย นเทศบาล 5 (บ้ า นศรี บุ ญ เรื อ ง) จานวน 1 หลัง เป็ น เงิ น 1,017,400 บาท (หนึ่งล้าน
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่รอ้ ยบาทถ้วน), ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน
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5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินค่าภาษีป้ายให้แก่
บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) จานวน 10,170 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.6
ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตจิ า่ ยขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินค่าภาษีป้ายให้แก่ บริษัท ปตท.จากัด
(มหาชน) จานวน 10,170 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เชิญ ผูเ้ สนอ
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และท่า นสมาชิก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุก ท่า น กระผม นายสุว รรณ นครั งกุ ล รองนายกเทศมนตรี
นครลาปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอแถลงญัตติฯ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตจิ ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินค่าภาษีป้ายให้แก่บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)
จานวน 10,170.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินค่าภาษีป้ายให้แก่ บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) จานวน 10,170.- บาท
(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุมั ติจ่ ายขาดเงิ นสะสม เพื่อ จ่า ยคื นเงิน ค่าภาษี ป้า ยให้แ ก่ บริษั ท ปตท.จากั ด (มหาชน)
จานวน 10,170.- บาท (หนึ่ง หมื่ นหนึ่ง ร้อ ยเจ็ด สิ บ บาทถ้ว น) ซึ่ งเป็น อานาจอนุมั ติข องสภาท้ องถิ่ น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไ ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจาหน่ายหนีส้ ูญ ข้อ 96 (2)
เหตุผล
บริษ ัท ปตท.จากัด (มหาชน) ได้ยื่น แบบแสดงรายการเสีย ภาษีป ้าย ประจาปี พ.ศ. 2556
จานวนเงิน 770.- บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และประจาปี พ.ศ. 2557 จานวนเงิน 9,400.- บาท
(เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ต่อมา บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ได้ยื่นคาร้อ งขอคืนเงินค่าภาษีป้ายดังกล่าว
และส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานไปยังสานักงานอัยการสูงสุด กรณีเรียกร้องให้เทศบาลนครลาปาง
คืนเงินภาษีป้าย ประจาปี พ.ศ. 2556 – 2557 ที่รับชาระไว้เป็นเงิน จานวน 10,170.- บาท (หนึ่งหมื่น
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ให้แก่บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ซึ่งสานักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือแจ้ง
ผลการพิ จ ารณาข้ อ พิ พ าท โดยได้ แ จ้ ง ค าวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของคณะกรรมการพิ จ ารณาชี้ ข าดการยุ ติ
ข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดาเนินคดีว่า คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาท
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดาเนินคดีได้พิจารณาตัดสินชี้ขาดให้ บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)
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ยังคงได้รับสิทธิยกเว้นในการเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 มาตรา 8 (7) และ
ให้เทศบาลฯ คืนเงินค่าภาษีป้าย ประจาปี พ.ศ. 2556 – 2557 จานวน 10,170.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อย
เจ็ดสิบบาทถ้วน) ให้แก่ บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามคาวินิจฉัยข้างต้น เทศบาลฯ จึงต้องคืนเงินค่าภาษีป้าย ประจาปี พ.ศ.
2556 – 2557 จานวน 10,170.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ให้แก่บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน) ซึ่งได้ยื่นหนังสือขอคืนเงินค่าภาษีป้ายภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เสียภาษีป้าย ตามหนังสือคลัง
ปิโตรเลียมลาปาง บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ที่ 80000277/54 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 มาตรา 24 บัญญัติว่า “ผู้ใดเสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่
ต้องเสีย หรื อเสีย เกิ นกว่าที่ค วรต้ องเสีย ผู้นั้ นมีสิท ธิไ ด้รั บ เงินคืน การขอรับ เงินคืน ให้ยื่ นคาร้องต่ อ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่นหรือผูซ้ ึ่งผูบ้ ริหารท้องถิ่นมอบหมายภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เสียภาษีป้าย...”
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจาหน่ายหนีส้ ูญ ข้อ 96 กาหนดว่า “วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงิน
รายรับ ให้ปฏิบัติดังนี้ (2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัตจิ ากสภาท้องถิ่น”
3. หนังสือสานักงานอัยการสูงสุด ที่ อส 0020/514 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรื่อง แจ้งคา
วินิจฉั ย ชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุ ติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ และการ
ดาเนินคดี ซึ่งมีสาระสาคัญ คือ “คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของ
รัฐและการดาเนินคดีได้พิจารณาตัดสินชี้ขาดให้ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ยังคงได้รับสิทธิยกเว้นใน
การเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 มาตรา 8 (7) และให้เทศบาลนครลาปางคืน
เงินภาษีป้าย จานวน 10,170 บาท ให้แก่บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)..."
4. หนังสือคลังปิโตรเลียมลาปาง บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ที่ 80000277/54 ลงวันที่ 21
พฤษภาคม 2557 เรื่อง คาร้องขอคืนภาษีป้าย
แบบรายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
เงินสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
หัก เงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)
133,534,761.47
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
5,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย
4,090,104.40
ผลต่างจากการชาระหนีเ้ งินกู้
61,835,247.44
ลูกหนี้เงินยืม
17,400.00
ลูกหนี้เงินสะสม **
เงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (1)

824,061,122.17

199,482,513.31
624,578,608.86

71
หัก สารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว (2)
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (3)
หัก สารองงบบุคลากร (4)
สารองจ่ายประจาที่ตอ้ งจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (5)
เงินคงเหลือเงินสะสม (6)
หัก สารองกรณีสาธารณภัย 10% (7)
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ (8)
ทุนสารองเงินสะสม
304,740,554.49 บาท

51,307,400.00
573,271,208.86
119,608,680.00
22,914,000.00
430,748,528.86
72,700,000.00
358,048,528.86

หมายเหตุ : เบิกจ่ายเงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)
เป็นการเรียบร้อย ฎีกาเลขที่ 2325/62 จานวน 7,946,515.32 บาท
เช็ค ธกส. เลขที่ 10400960 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562

ดังนั้น ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อจ่ายคืนเงินค่ า ภาษี ป้ า ยให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ปตท.จากัด (มหาชน) จานวน 10,170.- บาท (หนึ่ ง หมื่ น
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผูเ้ สนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาล นครลาปาง ในญัตติมีสมาชิกท่านใดจะ
อภิป รายหรือไม่ ค รับ ไม่มีนะครับ เมื่อ ไม่มีท่านใดจะอภิป ราย ผมจะขอมติที่ป ระชุมนะครับ ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ใน
ที่ประชุมทั้งหมด 15 ท่าน จาก 19 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.6
ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตจิ า่ ยขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินค่าภาษีป้ายให้แก่ บริษัท ปตท.จากัด
(มหาชน) จานวน 10,170 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 13 เสียงครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 13 เสียง อนุมัตใิ ห้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืน
เงินค่าภาษีป้ายให้แก่ บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) จานวน 10,170 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน),
ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 2 คน
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ ไ พบู ล ย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง วันนี้จริง ๆ มีไม่กี่ญัตติ
แต่ใช้เวลานานมากครับ ก็ได้เนื้อหาสาระ ชัดเจนครึ่ง ไม่ชัดเจนครึ่งครับ ทางฝ่ายบริหารก็ ยอมรับว่า
เป็นการบริหารงานที่ผิดพลาดเล็กน้อย จากเทคนิคหรืออะไรบางอย่าง ผมก็เลยจะขอพูดสักเล็กน้อย
กรณี ก่ อ นที่ ท่ า นจะท างานสิ่ ง ใด น่ า จะมี ก ารพู ด คุย และปรึ ก ษาหาข้ อ ยุ ติ ก่อ นที่ เ อาเข้ า มาพิ จ ารณา
เพื่อลดปัญหาการถกเถีย งกันในที่ประชุมสภาแห่งนี้ สภาเป็นห่วงครับ เพราะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
อาจจะไม่ถูกต้องหรือถูกต้อง จะได้ไม่ต้องกังวลว่าการทางานจะผิด ถ้าทางสภาของเราสามารถรับรอง
ญัตติอะไรบางอย่างที่ผ่านไปแล้ว ยกตัวอย่างญัตติที่ 1 ก็เหมือนกันครับ ผมก็ไม่รู้ว่าจะออกมาอย่างไร
เพราะมีทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและไม่ออกความคิ ดเห็น ญัตติที่ 2 ของการเคหะก็เหมือนกัน แต่ในการ
พิจารณาของผมก็คือ ไม่ใช่หน้าที่ของสภา แต่มติสภาก็ผ่านไปแล้ว อะไรจะเกิดขึ้น ก็ดูกันต่อไป ในวาระ
อื่น ๆ นี้ผมก็รับปากชาวบ้านมาครับ ขอให้ช่วยดู ตรวจสอบการปรับปรุงถนนดวงรัตน์ครับ บางส่วน
ประชาชนก็ส่งภาพมาให้ บางส่วนผมก็ไปเก็บภาพมาเพื่อตรวจสอบ ในเมื่อเราอาสามาทาหน้าที่เป็น
ตัวแทนประชาชนแล้ว ประชาชนขอความร่วมมือหรือใช้ เราก็ต้องทา เพราะรับปากมาแล้ว และวันนั้น
ผมไปเก็ บ ภาพมา สามทุ่มครับ ท่า นประธาน แสงสว่า งอาจเห็นไม่ ค่อยชั ดเจน แต่ก็ เ ห็นผลงานของ
โครงการนีอ้ ย่างชัดเจนว่า งานบกพร่องหลาย ๆ อย่าง ผมอนุญาตท่านประธานแสดงภาพประกอบครับ
(ประธานอนุ ญ าต) สั ญ ลั ก ษณ์ ก ารจราจรการบอกทาง ใช้ ง บประมาณการปรั บ ปรุ ง ถนนดวงรั ต น์
สิบ สี่ล้านบาท แม้ก ระทั่งเสา สีก็ ไม่ชัดเจน เสาเอีย งอีก เวลาสามทุ่มยั งมองเห็นชัดเจน ถ้ากลางวัน
จะชัดเจนขนาดไหน เสาเอียงน่าจะทาการปรับปรุงแก้ไขใหม่ และยังอยู่ในช่วงรับประกันใช่หรือไม่ครับ
ภาพต่อไป ยิ่งชัดเจนครับ รอยแตกร้าวจากทางเท้าเกาะกลาง งานยังอยู่ในประกัน เราต้องไปตรวจสอบ
ถ้าไม่ดีจะได้ให้แก้ไขนะครับ ถ้าปล่อยให้เกินระยะประกันแล้ว ทางเทศบาลต้องเอาเงินเทศบาลไปแก้ไข

73
ปรั บ ปรุ งอี ก ผมไม่ ท ราบว่า ระยะประกั นงานเมื่ อก่ อน 2 ปี ตอนนี้ กี่ ปีค รั บ 2 ปี เ หมื อนเดิม นะครั บ
แต่โครงการนี้ยังไม่ครบปีนะครับ ขอความกรุณาช่างที่มีหน้าที่ตรวจสอบงานช่วยไปแก้ไขด้วยนะครับ
ภาพต่อไป ฐานรองรับป้ายใหญ่ที่บอกการเข้าสู่เมืองลาปาง เวลากลางคืนผมก็มองเห็น แต่ในภาพนี้
อาจจะเลือนลาง เป็นไม้ประกบฐานเก่า หลุดออกมาแล้วนะครับ เหมือนกับไม่ได้ทาอะไรเลย เหมือน
ประกบไว้เฉย ๆ ณ วันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ไปดึง หรือง้างออก เลยอ้าออกมาครับ แสดงว่าไม่มีการล็อค
ไว้เลย และหินอะไรที่แปะให้ความสวยงามครับ สีก็เลอะเทอะ องศาก็ไม่ได้ ท่า นนายกฯ เอาไปลงโพสต์
อะไร ก็ขอฝากด้วยครับ โครงการสวย ๆ งาม ๆ ของเทศบาลนครลาปาง ถ้าดูในรูปภาพสวย แต่พอดู
เนื้องานจริง ๆ เป็นแบบนี้ครับ ฝากฝ่ายบริหารด้วยนะครับ ภาพต่อไป เหมือนการทาเสร็จใหม่นะครับ
ในโครงการซื้อปุ๋ยอย่างดี ซื้อดินอย่างดีมาทา ไม่ใช่นะครับ ต้นไม้ต ายหมดแล้ว ภาพนี้ชาวบ้านส่งมา
ให้นะครับ เขาบอกว่าโครงการดีเลิศใช้งบประมาณสิบสี่ล้านบาท เป็นแบบนี้หรือ ผมก็พูดได้อย่างเดียวครับ
ยอมรับผิด รอท่านนายกฯ พูดเหมือนกันครับว่า ยอมรับผิด จะรีบดาเนินการแก้ไข ต้องใช้คานี้คาเดียวครับ
จะใช้คาอื่นไม่ได้เลย ต้องยอมรับผิดอย่างเดียว ภาพต่อไป ฝาปิดท่อระบายน้า บ่อพักน้า เป็นของเก่านะครับ
ไม่ใช่ของใหม่ที่ทานะครับ ส่วนนี้อยู่ในโครงการปรับปรุง แต่เอาของเก่ามาใช้ ถูกต้องหรือไม่ครับ และไม่รู้
ว่าตรวจรับงานกันหรือยังครับ ถ้ายังไม่ตรวจก็ยังพออนุโลมกันได้ ทาเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งตกลง
ไปในนั้น เป็นของเก่าและเอาสีไปทาทับครับ ภาษีประชาชนนะครับ สิบสี่ล้านบาท ปกติผมเป็นคนยิ้ม
สวยมากนะครับ แต่วันนั้นที่เขาพาผมไปดู ผมยิ้มไม่ออก ยอมรับผิดอย่างเดียว เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาแก้ไขให้
ทั้งนี้ทั้งนั้น ขอฝากฝ่ายบริหารช่วยดูแลด้วยนะครับ ผมเป็ นตัวแทนของประชาชน บางสิ่งบางอย่างอาจดู
ไม่ทั่วถึง เมือ่ เขาบอกกล่าวมา เราก็ต้องรีบไปดูไปช่วยแก้ไข ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอพูดเรื่องถนนดวงรัตน์
ต่ออีกสักหน่อยนะคะ เนื่องจากว่าเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นว่า ทางจราจรมีการดาเนินการเรื่อง
ห้ า มจอดรถบนถนนดวงรั ต น์ ฝั่ ง ที่ ติ ด กั บ ถนนเส้ น กลางทั้ ง สองฝั่ ง และประชาชนที่ อ ยู่ บ ริ เ วณนั้ น
ก็ร้องเรียนมาเรื่องปัญหาที่จอดรถ พอไม่ให้จอดฝั่งโน้น ก็ต้องมาจอดฝั่งหน้าอาคารทั้งหมด ทาให้ที่จอดรถ
ไม่เพียงพอเนื่องจากฝั่งโรงแรมลาปางเวียงทองมีควิ รถม้าอยู่ และยาวตั้งแต่โรงแรมเวียงทอง ไปเกือบถึง
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ และทาความเดือดร้อนราคาญให้กับเจ้าของตึกพอสมควรมาเป็นระยะเวลานานแล้ว
และท าให้มูล ค่าอาคารแถวนั้น จะซื้อขายกั นก็ ติดขัดติดปัญ หา และเรื่องที่จอดรถด้วย ได้รับ ความ
เดือดร้อนมาก ๆ ตอนนีน้ ะคะ ขอฝากฝ่ายบริหารด้วยนะคะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
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นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิก สภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ต้องขอ
กราบขอบพระคุณท่านสมาชิกทั้งสองท่านมาก ๆ เลยนะครับ กับปัญหา สาหรับรายการสิ่งก่อสร้าง
ผมขอให้ ฝ่ า ยกิ จ การสภาช่ ว ยส าเนาให้ ผ มหนึ่ ง ชุ ด นะครั บ ผมจะให้ ส านั ก การช่ า งด าเนิ น การแก้ ไ ข
เป็นการด่วน และขอเรีย นให้ทุกท่านทราบว่า สั ญ ญาก่ อ สร้ า งมี ก าหนด ระยะการค้าประกั น 2 ปี
ตลอดระยะเวลา 2 ปี ถ้ า มี สิ่ ง ก่ อ สร้ า งชารุ ด บกพร่อง สามารถแจ้งให้มาซ่อมแซมได้ตลอดเวลา
และก่อนที่จะครบกาหนดสัญญาไม่น้อยกว่า 1 เดือน ทางเทศบาลจะต้องออกไปดูพื้นที่ก่อสร้างก่อน
ที่จะจ่ายเงินประกันสัญญาให้ไป เพราะฉะนั้นไม่ได้มีเฉพาะท่านสมาชิกท่านสมหมายคนเดียวนะครับ
หากพบเห็นอะไรกรุณาช่วยถ่ายรูปส่งมาให้ผม เพราะตอนนี้ท่านนายกฯ มอบให้ผมดูกองคลัง ก็จะเป็น
หน้าที่โดยตรงของผม ก่อนที่จะจ่ายเงินประกันสัญญาให้ผู้รับจ้าง ส่วนการจัด ที่จอดรถ ขอเรียนให้ท่าน
สมาชิกทราบว่า การจอดรถเป็นหน้าที่ของฝ่ายจราจร ซึ่งผมทราบข่าวว่า ท่านรองผู้กากับย้ายมาใหม่
ค่อ นข้ างจะพิ ถี พิ ถั น เรื่อ งที่ จ อดรถ เมื่ อท่ านได้ม าเปลี่ ย นแปลงที่ห้ ามจอดในหลาย ๆ จุด ผมจะขอ
รายละเอี ย ดกั บ ทางเทศกิ จ อี ก ที ห นึ่ ง และจะท าหนั ง สื อ ไปยั ง กองก ากั บ การดู ว่ า ตอนนี้ ป ระชาชน
เดือดร้อน ถ้าได้หนังสือร้องเรียนเหมือนโรงแรมเวียงทองยิ่งดี ผมจะได้เอาประกอบการทาหนังสือไปทาง
ตารวจนะครับ ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า หากท่านสงสัยข้อมูลอะไรบางอย่างของทางเทศบาล
เราก็มีพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของเทศบาล ท่านมาขอได้ทุกอย่างเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นแบบแปลน
สัญญาอะไรต่าง ๆ ปกติแล้วเวลาท่านขอข้อมูลมา ท่านนายกฯ ก็จะมอบให้ผมเป็นประธานพิจารณา
การให้ ไม่มีรายการไหนที่ผมไม่อนุญาตเลยนะครับ ให้ทุกรายการ ไม่ว่าจะเป็นท่านสมาชิก ประชาชน
คนอื่ น ก็ ใ ห้ เพื่ อ เราต้ อ งการแสดงความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ง าน ท าหนั ง สื อ มา อาจจะล่ า ช้ า บ้ า ง
เพราะต้องนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ แต่ผมรับรองว่า ถ้าผมเป็นประธาน ผมจะให้ท่านทุกรายการ
ท่านไปตรวจสอบดู ว่า ตรงหรือ ไม่ หรืออะไรต่าง ๆ บางทีเ ป็นเรื่ องของงานช่า งก่อสร้าง งานโยธา
บางครั้งผมก็ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ แต่ก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลท่านไปประกอบการพิจารณา สิ่งไหนที่เห็นว่า
มีปัญหาความไม่ชัดเจน ท่านสามารถที่จะสอบถามได้ หรือนาเสนอเป็นกระทู้ถามต่อสภาก็ได้ ด้วยความ
ยิน ดี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง นะครั บ และกราบขอบพระคุ ณ อี ก ครั้ ง ความหวั ง ดี ที่ ท่ า นมี ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารเทศบาล
นครล าปาง ทางเราก็ สั ญ ญาว่า จะปฏิ บัติหน้ าที่ด้ วยความซื่อ สัตย์ สุจริต ท าทุ ก อย่ างเพื่ อประโยชน์
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอพูดอีกนิดหนึ่งนะคะ
เรื่องจอดรถ ประเด็นก็คือ ถ้าทางฝ่ายบริหารสามารถหาสถานที่จอดรถให้รถม้าที่ใหม่ก็จะบรรเทาได้
ระดับหนึ่ง ส่วนเรื่องข้อมูลข่าวสาร ขอแจ้งในที่ประชุมแห่งนีเ้ ลยว่า ไปขอแล้ว เดือนกว่ากว่าจะได้ แล้วได้
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ไม่ค รบ ขอเอกสารจัด ซื้อเกี่ ย วกั บ โควิด 3 รายการ แต่ไ ด้มา คือ ซื้อแอลกอฮอล์กี่สิบ ขวด จาไม่ไ ด้
แต่รายการอื่นไม่ได้ ก็เลยต้องขอใหม่ เสียเวลามาก เดือนกว่าแล้วยังไม่ได้เอกสารเลย ไม่ได้ใช้เวลาเพียง
ไม่ กี่ วั น เหมื อ นที่ ท่ า นพู ด นะคะ ก็ ฝ ากว่ า กรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารน่ า จะรี บ ด าเนิ น การให้ โ ดยด่ ว น
เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วยนะคะ
นายกิ ต ติ จิว ะสั นติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วั นนี้ ใ ช้เ วลาไป 6 ชั่ ว โมงเศษ
เหมือนประชุมงบประมาณเลย จริง ๆ ก็ไม่ได้อยากให้อยู่กันนานนะครับ ในช่วงภาวะไวรัสแพร่ระบาด
แต่โชคดีที่จังหวัดลาปางไม่มีใครติด ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์ ขอปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา 15.40 น.

(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง

(ลงชื่อ).....................................................................
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง

หมายเหตุ ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ในการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

