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

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

ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาและเลขานุการ
สภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง

บรรจงจิตต์
คุรุภากรณ์

รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ลาป่วย)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง (ลากิจ)

นามวงค์
อัญชนา
นครังกุล

นายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
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4. นางนพวรรณ
5. นางจันทร์สม
6. นายสุคนธ์
7. นายสมภพ
8. นายเผ่าชัย
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชาตรี
2. นายยุทธนา
3. นายพีระยศ
4. นางสาวอุษา
5. นางวรรณศรี
6. นายวิชญ์ศคิ ภัทร์

ธนะสุวัตถิ์
เสียงดี
อินเตชะ
สุวรรณปัญญา
เทพยศ

รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง

สุขารมย์
ศรีสมบูรณ์
วิรัตน์เกษ
สมคิด
อินทราชา
วงศ์มณี

ปลัดเทศบาลนครลาปาง
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
ผูอ้ านวยการสานักการศึกษา
ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา
รก.ผอ.สานักการช่าง
นายช่างเขียนแบบอาวุโส
รก.ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการศึกษา
ผูอ้ านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผูจ้ ัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิ าการ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎร
และบัตรประจาตัวประชาชน

7. นางสาวสรัลชนา
8. นายสวัสดิ์

เกษสุวรรณ
แก้วกระจ่าง

9. นายมนัสพี

เดชะ

10. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์
11. นางสาวสุกัลญา
เรืองรุ่ง
12. นายสวาท
13. นางวรารัตน์
14. นายบรรยง
15. นายมนัส
16. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์
17. นางชัญญานุช
18. นางสาววิไล
19. นางรุง่ ทิพย์
20. นายสุชาติ

จาปาอูป
ขลิบเงิน
เอือ้ นจิตร์
ใหม่คา
คุณชมภู
ทองคา
วงศ์พรม
กุลโมรานนท์
เทพพรมวงศ์
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21. นางสาวนริศรา
22. นางวิลาวัณย์
23. นายศุภชัย
24. นายวรดล
25. นางพัชนิดา
26. นางวิจติ รา
27. นางเกสร
28. นางสาวฉลัทชา
29. นางสาววรลักษณ์
30. นางกาญจนา
31. นางเลิศลักษณ์
32. นางสาวพัชมณฑ์
33. นางวรรณเสด็จ
34. นางกนิษฐา
35. นายนพดล
36. นางสาวพิมพ์ณารา
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
1. นายกมล
2. นายวันดี
3. นายสุพล

หงสกุล
บุษราคัม
วงค์บรรใจ
หวานแหลม
สุวรรณจักร์
เตียวตระกูล
คาอ่อง
ปัดสาพันธุ์
เมธาจารย์
นะรานันท์
ทรัพย์รุ่งทวีผล
ฉันทะ
รัตนมงคล
ไชยแก้ว
ชมภูชัย
ทองคา
ฯลฯ

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายนิตกิ าร
นิตกิ รชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคลังชานาญการ
นักวิชาการคลังชานาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คนงานสารบรรณ

ชัยกันทะ
แสนคาตัน
พัฒนานุกูล

ท้องถิ่นจังหวัดลาปาง
สานักงานท้องถิ่นจังหวัดลาปาง
ชุมชนกาดกองต้าเหนือ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ท่ า นทั้ ง หลายที่ เ คารพ วั น นี้
เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 บัดนี้สมาชิก
สภาฯ ได้มาประชุมและลงชื่อไว้ครบองค์ประชุมแล้ว ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลาปาง หัวหน้าส่วน
การงานของเทศบาลนครลาปาง ตลอดจนผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย และได้เวลาตาม
กาหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 09.30 น. ในการนี้ กระผม นายจาตุ ร งค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภา
เทศบาลนครลาปาง ขอเชิญ นายกิ ต ติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ได้ขึ้นมาปฏิบัติ
หน้าที่เป็นประธาน ในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเชิญครับ
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นายกิตติ จิวะสันติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญนั่งครับ วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 ในนามของสภาเทศบาลนครลาปาง
ขอต้ อ นรั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับ ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่ อ งที่ จ ะแจ้ ง ต่ อ ที่ ประชุม
เชิญ เลขานุการสภาฯ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภา
เทศบาลนครลาปาง ในระเบี ย บวาระที่ 1 ของการประชุ ม ในครั้งนี้ ผมมี ข้ อ เรื่ อ งที่ จ ะเรี ย นแจ้ ง ต่อ
ที่ประชุม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการประชุมในครั้งนีต้ ามลาดับต่อไปนี้ครับ
ประกาศสภาเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3 ประจาปี 2563
ตามมติที่ ป ระชุม และ/หรื อ ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อ ง ก าหนดสมัยประชุมสามั ญ
ประจ าปี 2563 และสมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย แรก ประจ าปี 2564 ลงวั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2563
ได้กาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2563 มีกาหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม
2563 ดังความแจ้งแล้วนัน้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 ประธานสภาเทศบาลนครลาปางจึงประกาศเปิดสมัยประชุมและเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2563 มีกาหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30
สิงหาคม พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
กิตติ จิวะสันติการ
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
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และหนังสือ
ที่ ลป 52001/4820

สานักงานเทศบาลนครลาปาง
ถนนฉัตรไชย ลาปาง 52100

6 สิงหาคม 2563
เรื่อง มอบหมายให้ ร องนายกเทศมนตรี น ครลาปางเป็ น ผู้ อ ภิ ป รายชี้ แ จง หรื อ แถลงญั ต ติ
และตอบกระทู้ต่ อ สภาเทศบาลนครลาปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001(สภา)/46 ลงวั น ที่ 3 สิ ง หาคม 2563
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลาปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัย ประชุมสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครลาปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 48 เอกาทศ
และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอานาจตาม
ความในข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ที่รับผิดชอบสานักและกอง เป็ น ผู้ อ ภิ ป รายชี้แจงหรือแถลง
ญัตติและตอบกระทู้ตอ่ สภาเทศบาลนครลาปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสมเกียรติ
อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
2. นายสุรทัศน์
พงษ์นิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
3. นายสุวรรณ
นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
4. นางนพวรรณ
ธนะสุวัตถิ์
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
จึ ง เรี ย นแจ้ ง ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ผมก็ มี ข้ อ เรื่ อ ง 2 ข้อ ดังที่กล่าวไปแล้ว จากนี้ไปผมขอนาเรียนต่อ
ท่านประธานฯ ได้ดาเนินการประชุมในครั้งนี้ตามระเบียบวาระเป็นลาดับต่อไปครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในโอกาสนี้ขอแนะนาพนักงานเทศบาล
ที่ โ อนย้ า ยมาด ารงต าแหน่ ง ในเทศบาลนครล าปางของเราสามท่ า นนะครั บ ท่ า นแรก นางสาวสรั ล ชนา
เกษสุวรรณ ผู้อานวยการกองคลัง ท่านที่สอง นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผู้อานวยการส่วนบริหาร
การศึกษา ท่ า นที่ ส าม นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ยินดีตอ้ นรับนะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครลาปาง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 2 ครั้ ง ที่ 1
ประจาปี 2563 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
นายกิตติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 2 ข้อ 2.1 เรื่อง
รายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 2 ครั้ ง ที่ 1 ประจ าปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขฯ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ
มตินะครับ ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563
สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ประชุมให้ก ารรั บ รองครั บ
ท่านประธานฯ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
(กรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงที่เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น) ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน
2563
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่ เ สนอ
ใหม่ ข้อ 5.1 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (กรณี
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงที่เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น) ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เชิญ
ผูเ้ สนอครับ
นายสุ วรรณ นครังกุ ล รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาเทศบาล
นครล าปาง ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุ ว รรณ นครั ง กุ ล รองนายกเทศมนตรี
นครลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้เสนอ
เรื่อง ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (กรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงที่เป็นอานาจ
ของผูบ้ ริหารท้องถิ่น)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (กรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงที่เป็น
อานาจของผูบ้ ริหารท้องถิ่น) จานวน 1 เล่ม
2. สาเนาประกาศเทศบาล เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (กรณีการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงที่เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น) จานวน 1 ฉบับ
ด้วยเทศบาลนครลาปาง ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (กรณีการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงที่เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ภายใต้ก รอบนโยบายการฟื้นฟู เศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ ซึ่งการเสนอโครงการเป็นไปตามหนังสื อ
จังหวัดลาปางด่วนที่สุด ที่ ลป 0017.2/ว 12133 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และหนังสือจังหวัดลาปาง
ด่วนที่สุด ที่ ลป 0017.2/ว 12159 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้ อาศัย อานาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 ความว่า “ในกรณี
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี
นโยบายรั ฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็ นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่ น ” ประกอบกั บ
ระเบียบฯ ข้อ 24 ความว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนาไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้ง
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาเภอ หน่วยงาน
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ที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และ
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”
ดั ง นั้ น จึ ง ขอส่ ง แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ ม เติ ม (กรณี ก ารเพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น) เพื่อให้ท่านได้โปรดแจ้งให้สภาเทศบาลนครลาปางเพื่อทราบ
ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
และประกาศเทศบาลนครลาปาง
ประกาศเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
(กรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงที่เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น)
--------------------------------------ด้วยเทศบาลนครลาปาง ได้จัดทาแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (กรณีการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ย นแปลงที่เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น) จานวน 5 โครงการ เพื่อขอรับ การสนับสนุน
งบประมาณโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งการเสนอโครงการ
เป็นไปตามหนังสือจังหวัดลาปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0017.2/ว 12133 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และหนังสือ
จังหวัดลาปางด่วนที่สุด ที่ ลป 0017.2/ว 12159 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้ อาศัย อานาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 ความว่า “ในกรณี
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็ นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สาหรับองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้ส ภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย และ
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ดั ง กล่ า ว” ดั ง นั้ น จึ ง ขอประกาศให้ ใ ช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ ม เติ ม (กรณี
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงที่เป็นอานาจของผูบ้ ริหารท้องถิ่น) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
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จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
ที่ประชุม
รับทราบ
5.2 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื ่ อ ง ให้ใ ช้ แ ผนพั ฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 เทศบาลนครลาปาง ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และ ประกาศ
เทศบาลนครลาปาง เรื่อ ง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ ม เติ ม ครั้งที่ 3/2563
เทศบาลนครลาปาง ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
นายกิตติ จิ ว ะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบี ย บวาระที่ 5 ข้อ 5.2
ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
เทศบาลนครลาปาง ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และ ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง ให้ใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 เทศบาลนครลาปาง ประกาศ ณ วันที่ 21
กรกฎาคม 2563 เชิญ ผูเ้ สนอครับ
นายสุ วรรณ นครังกุ ล รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาเทศบาล
นครล าปาง ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุ ว รรณ นครั ง กุ ล รองนายกเทศมนตรี
นครลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้เสนอ
เรื่อง ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
เทศบาลนครลาปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
จานวน 1 ฉบับ
2. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3/2563
จานวน 1 ฉบับ
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 3/2563 จานวน 1 เล่ม
4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3/2563 จานวน 1 เล่ม
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ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลาปาง ได้ให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ย นแปลง ครั้งที่ 3/2563 และเพิ่ ม เติ ม ครั้งที่ 3/2563 เทศบาลนครลาปาง
ซึ่ ง ประชาคมท้ อ งถิ่ น รั บ ทราบเรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดย เป็ นไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว ข้อ 24 ความว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนาไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
องค์ก ารบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด อาเภอ หน่ วยงาน ที่เ กี่ย วข้อ ง และประกาศให้ ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”
ดังนั้น เทศบาลนครลาปาง จึงขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
3/2563 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
เพื่อให้ท่านได้โปรดแจ้งให้สภาเทศบาลนครลาปางเพื่อทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
และประกาศเทศบาลนครลาปาง
ประกาศเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
เทศบาลนครลาปาง
--------------------------------------ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลาปาง ได้ให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 3/2563 เทศบาลนครลาปาง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ประกอบกับระเบียบฯ ข้อ 22/1 วรรคสอง “เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”
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เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ดังกล่าว จึงประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 เทศบาลนครลาปาง โดยให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ได้ประกาศ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
ที่ประชุม

รับทราบ

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ที่ประชุมรับทราบนะครับ ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 ประกาศเทศบาลนคร
ลาปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่ น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 เทศบาลนครลาปาง
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เชิญ ผูเ้ สนอครับ
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีน ครลาปาง กราบเรียนท่ า นประธานสภาเทศบาล
นครล าปาง ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุ ว รรณ นครั ง กุ ล รองนายกเทศมนตรี
นครลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้เสนอ
ประกาศเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
เทศบาลนครลาปาง
--------------------------------------ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลาปาง ได้ให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3/2563 เทศบาลนครลาปาง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ประกอบกับระเบียบฯ ข้อ 22 วรรคสอง “เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพั ฒนาท้องถิ่ น ดั งกล่าวให้ผู้บ ริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ป ระชาชนทราบ โดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”
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เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 เทศบาลนครลาปาง โดยให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ได้ประกาศ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง

ที่ประชุม

รับทราบ

5.3 เรื่อง การประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่า
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครลาปาง พ.ศ. 2563
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3 เรื่อง
การประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วั ดและค่าเป้าหมายขั้นต่ามาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครลาปาง พ.ศ. 2563 เชิญ ผูเ้ สนอครับ
นายสุวรรณ นครั ง กุ ล รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่ า นประธานสภาเทศบาล
นครล าปาง ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุ ว รรณ นครั ง กุ ล รองนายกเทศมนตรี
นครลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้เสนอ
เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชวี้ ัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ามาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครลาปาง พ.ศ. 2563
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/ว 2846 ลงวันที่ 2 เมษายน
2563 เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่า
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2563
จานวน 1 ชุด
2. รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชวี้ ัดและค่าเป้าหมายขั้นต่า
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครลาปาง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
จานวน 1 เล่ม
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ด้ว ยส านัก งานปลั ด ส านัก นายกรัฐ มนตรี โดยสานัก งานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สานักงาน ก.ก.ถ.) ขอความร่วมมือเทศบาลดาเนินการประเมินผลการจัดบริการ
สาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2563
โดยใช้ ข้ อ มู ล การจั ด บริ ก ารสาธารณะของเทศบาลในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้ ง นี้ ให้ เ ทศบาล
ดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง พร้อมบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล จานวน 3
แบบ ได้แก่ แบบเทศบาล 1 (แบบรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานทั่วไป) แบบเทศบาล 2-1 ถึง 2-6 (แบบรวบรวมข้อมูล
การจัดบริการสาธารณะ) และแบบเทศบาล 3 (แบบประเมินความพึงพอใจ) ลงในโปรแกรมระบบประมวลผล
เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหาร
นาข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเองรายงานต่อสภาเทศบาล เพื่ อให้ทราบผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตามแบบรวบรวมข้อมูลที่กาหนด
บัดนี้ เทศบาลนครลาปาง ได้ดาเนินการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผลที่สานักงาน ก.ก.ถ.
กาหนด พร้อมบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในระบบฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการประเมินการจัดบริการ
สาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้สภาเทศบาลนครลาปางทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
ที่ประชุม

รับทราบ

5.4 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.4 ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญั ตติร่างเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาล
นครลาปาง (วาระที่ 1 ขัน้ รับหลักการ) เชิญ ผูเ้ สนอครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี น ครล าปาง
ขอเสนอญั ต ติ เรื่อง ขอเสนอญั ต ติ ร่ า งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลนครลาปาง (วาระที่ 1 ขัน้ รับหลักการ) ก่อนที่ผมจะนาเสนอในญั ต ติ ดั ง กล่ า ว จะขออนุญาตสภา
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แห่งนี้ได้ทาความเข้าใจในแนวคิดการทางบประมาณปี 2564 ให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบว่าแนวทาง
ปฏิบัติของการจัดทางบประมาณปี 2564 เป็นไปในทิศทางไหน และมีแนวทางอย่างไรที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
ในประเด็นที่หนึ่งการจัดทางบประมาณปี 2564 เราดาเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล แผนพัฒนา
จังหวัด และนโยบายแห่งรัฐ ทุก ประการ แนวทางที่สองเรายึดตามข้อระเบียบกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ
อย่ างถู ก ต้ อง โดยประการที่ หนึ่ งเรายึ ด การท างบ ประมาณ ปี 2562 เป็ นที่ ตั้ ง ประการที่ ส องเรายึด ถึ ง
สถานการณ์การเงินการคลังที่ผ่านมา ก็คือ ปี 2563 ว่าเราจัดเก็บรายได้ ได้มากน้อยขนาดไหน เราดาเนินการ
อย่างไรที่จะบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในประการที่สามก็ยึดเอาสถานการณ์ทางสังคม
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคระบาดโควิด - 19 สถานการณ์ทางด้านสังคมที่ประสบอยู่ ณ ปัจจุบัน สถานการณ์
ทางด้านเศรษฐกิจ และที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่เรายึดในการทางบประมาณปี 2564 ก็คือ สถานการณ์ทาง
การเมือง เพราะเราไม่ทราบว่าท้องถิ่นจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ เพื่อให้การดาเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความ
บริสุทธิย์ ุติธรรมในงบประมาณปี 2564 ก็ได้ดาเนินการเอามาเป็นแนวคิดในการทางบประมาณด้วย ส่วนทั้งนี้
ทั้งประเด็นทางสถานการณ์ทางสังคมในทุกมิติ เราใช้แนวทางอยู่สามแนวทาง แนวทางที่หนึ่งก็คือ เรื่องไหน
ที่ไม่มีความจาเป็น เราก็งดไป แนวทางที่สองเรื่องของสถานการณ์บางเรื่องยั งเป็นนโยบายก็ดี เป็นมิติทาง
สังคมที่จาเป็นอยู่ก็ดี ก็ได้ลดขนาดลง บางประเด็น บางกิจกรรม บางโครงการก็ได้เลื่อนโครงการดังกล่าว
ไปก่ อ น ในงบประมาณปี 2564 ไม่ ไ ด้ ตั้ ง เอาไว้ ส่วนประเด็นที่สามคือ เรื่องของงบประมาณ งบประมาณปีนี้
เราก็แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งก็คือ ส่วนที่เทศบาลจัดเก็บเองได้ ก็อยู่ที่ว่าทางเทศบาลจะจัดเก็บได้มาก
น้อยขนาดไหน สถานะการเงินการคลั ง จะดาเนินการอย่างไร เพื่อที่จะให้เ ป็นไปตามงบประมาณปี 2564
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในงบประมาณปี 2564 ก็มีบทเรียนจากงบประมาณปี 2563 ซึ่งไม่สามารถที่ จะจัดเก็บรายได้
บางหมวด บางภาษี ได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ เพราะฉะนั้นงบประมาณปี 2564 ในส่วนที่เทศบาลจัดเก็บ
เองได้ ก็สามารถที่จ ะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น อันที่หนึ่ง ในส่ ว นงบประมาณ ถ้าไม่ ส ามารถจั ด เก็ บ เองได้หรือ
งบประมาณไม่ เ พี ย งพอ ก็ จ าเป็ น ต้ อ งยกเลิ ก โครงการบางโครงการไป บางโครงการก็ ยั ง มี ก ารปรั บ ลด
บางโครงการก็มีการเลื่อนออกไป แต่ทั้งนี้สถานการณ์ในปี 2564 เราก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันว่า ไม่ว่ าจะเป็น
สถานการณ์ทางด้านโรคระบาด สถานการณ์ทางด้านสังคม สถานการณ์ท างด้านเศรษฐกิจและการเมือง
โดยเฉพาะเรื่องการเมือง ณ เวลานั้นถ้าปี 2564 มีการเลือกตั้งตามที่เราได้รับทราบพร้อม ๆ กันว่าอาจจะมี
การเลือกตั้งในปี 2564 ผู้บริหารในชุดต่อไปก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนงบประมาณดังกล่าวให้ตรงกับนโยบาย
ของตนเองได้ โดยจัด ตั้ง เป็ น รายการใหม่ เพราะฉะนั้ น งบที่จั ดเก็ บ เองได้ ข องเทศบาลก็ เ ป็ นงบประมาณ
ที่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ ต ามสถานการณ์ ข องสั ง คม ณ ปั จ จุ บั น ส่ ว นที่ ส องก็ คื อ เรื่ อ งของเงิ น อุ ด หนุ น
จากรัฐบาล ก็แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งก็คือ รัฐบาลจัดเก็บเองแล้วก็จัดสรรให้กับ ทางเทศบาล ส่วนที่สอง
ก็คือ เงินอุดหนุนโดยทั่วไป เงินอุดหนุน ทั้งสองส่วนดังกล่าว ปีนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ โดยปกติทั่วไปแล้ว
ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก็จะจัดสรรงบประมาณ เป็นยอดเงินเท่าไหร่ เราก็สามารถนามาเข้าสู่
การพิ จารณาของสภาได้ ตามยอดเงิน ดั ง กล่ าว แต่ ปี นี้ มีก ารปรั บ เปลี่ ย นโดยให้ ท างเทศบาลได้ ไ ปนาเสนอ
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ของบประมาณจากสานักงบประมาณหรือว่าทางกรมส่งเสริม ฯ เอง โดยเฉพาะขั้นกรรมาธิการต้องไปชี้แจง
งบประมาณดังกล่าวด้วยตัวของเทศบาลเอง ซึ่งได้ชี้แจงไปเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 และในวันที่ 16 - 17
สิ ง หาคม 2563 กรรมาธิการงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรก็ให้เทศบาลไปชี้แจงงบประมาณดังกล่าว และ
ปลายเดื อ นนี้ ร ะหว่ า งวั น ที่ 26 – 28 สิ ง หาคม 2563 กรรมาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาก็ ใ ห้ ท างเทศบาลไปชี้ แ จง
ในงบประมาณที่จัด สรรให้กับ ทางเทศบาลเช่นเดีย วกัน ก็ เ ป็นแนวทางในเบื้องต้นที่จะนาเสนอต่อสมาชิก
ผูท้ รงเกียรติ สาหรับงบประมาณ ปี 2564 ขอแถลงญัตติ ดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. ญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง จานวน 1 ญัตติ
2. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนคร
ลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง จานวน 46 เล่ม
3. โครงการประเภทค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 43 เล่ม
4. ร่างโครงการประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 41 เล่ม
5. เอกสารประกอบเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดาเนินโครงการปรับปรุงระบบ
จาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล้ ใต้ดนิ เฟส 2 ตั้งแต่บริเวณถนนดวงรัตน์ ถึงห้าแยกประตูชัย
จานวน 43 เล่ม
ข้ า พเจ้ า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีน ครลาปาง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับ นี้มาเพื่ อ โปรดนาเสนอต่ อ ที่ป ระชุม
สภาเทศบาลนครลาปางในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ
ดังกล่าวมาด้วยแล้ว
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางเพื่อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผูเ้ สนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
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และขอแถลง
เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายกิ ตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญั ติ เรื่อ ง
งบประมาณรายจ่า ย ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับ นี้ม าเพื่อ โปรดนาเสนอต่อ ที่ป ระชุม สภา
เทศบาลนครลาปางในสมัย ประชุมนี้ ซึ่งได้เ สนอบันทึก หลัก การและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญ ญัติฯ
ดังกล่าวมาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง

บั ดนี้ ถึ งเวลาที่ คณะผู้ บริ หารของเทศบาลนครล าปาง จะได้ เสนอร่ างเทศบั ญญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ต่อสภาเทศบาลนครลาปางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครลาปาง
จึงขอชีแ้ จงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เทศบาลนครลาปาง
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร
จานวน
1,093,895,699.62 บาท
1.1.2 เงินสะสม
จานวน
817,581,972.17 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม
จานวน
304,740,554.49 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 0 โครงการ
รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้กอ่ หนีผ้ ูกพัน จานวน 12 โครงการ
รวม 18,445,600.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 31,308,306.56 บาท
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2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
(1) รายรับจริง จานวน 505,010,461.32 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน
14,312,284.05
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน
21,730,739.76
หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
จานวน
12,755,179.31
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
จานวน
0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
3,138,307.75
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
712,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน
211,896,026.45
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน
240,465,924.00
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 35,056,552.02 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 422,487,107.91 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน
119,618,455.53
งบบุคลากร
จานวน
171,412,324.10
งบดาเนินงาน
จานวน
115,725,039.63
งบลงทุน
จานวน
2,279,788.65
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
40,000.00
งบเงินอุดหนุน
จานวน
13,411,500.00
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 33,929,218.05 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 7,537,306.60 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายรับจริง
จานวน
40,452,796.69
รายจ่ายจริง
จานวน
18,483,915.90
กาไรสุทธิ
จานวน
20,968,946.44
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น ๆ
จานวน
0.00
เงินฝากธนาคาร
จานวน
21,272.607.98
ทรัพย์รับจานา
จานวน
155,285,600.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ประเภทกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายรับจริง
รายจ่ายจริง
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
เงินสะสม
ทุนสารองเงินสะสม
เงินฝากธนาคาร
คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
รายรับจริง
ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1,866,843.96
1,637,984.98
228,858.98
5,389,278.66
2,120,218.89
7,960,596.82

ประมาณการ
ปี 2563

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณการ
ปี 2564

79,335,691.62
20,792,352.78
17,479,843.25
6,627,702.54
3,215,011.95
60,040.00

72,702,000
18,075,500
16,401,500
6,900,000
3,031,000
50,000

51,301,800
20,683,700
17,001,500
6,600,000
3,037,000
60,000

127,510,642.14

117,160,000

98,684,000

292,332,305.37

294,420,000

294,420,000

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รฐั บาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

292,332,305.37

294,420,000

294,420,000

290,790,683.00

315,420,000

314,896,000

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

290,790,683.00

315,420,000

314,896,000

710,633,630.51

727,000,000

708,000,000

รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รฐั บาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายจ่าย
รายจ่ายจริง
ประมาณการ
ปี 2562
ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
121,046,514.03
136,341,890
งบบุคลากร
226,532,410.56
259,319,210
งบดาเนินงาน
168,360,808.70
217,257,180
งบลงทุน
76,473,504.37
35,415,250
งบรายจ่ายอื่น
80,000.00
80,000
งบเงินอุดหนุน
23,089,063.27
78,586,470
รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวม

615,582,300.93
615,582,300.93

727,000,000
727,000,000

ประมาณการ
ปี 2564
134,427,274
258,308,940
187,119,500
45,568,170
80,000
82,496,116
708,000,000
708,000,000
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รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครลาปาง
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายรับจริง
2560
2561
หมวดรายได้
กาไรจาหน่ายทรัพย์หลุด
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์หลุด
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
ดอกเบีย้ รับจานา
ดอกเบีย้ รับจานา
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้อ่นื
เงินทานุบารุงท้องถิ่น 30%
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล 50%
บาเหน็จรางวัล 20%
รวมรายรับ

2562

2,923,985.00

2,820,795.00

3,502,900.00

1,265.85

1,127.86

2,487.71

22,038,381.50

24,409,283.75

22,970,283.75

20,000.00

20,887.00

1,935.00

6,157,611.58
10,262,685.98
4,105,074.39
45,509,004.30

5,815,940.31
9,693,233.86
3,877,293.54
46,638,561.32

6,627,702.54
11,046,170.89
4,418,468.36
48,569,948.25

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครลาปาง
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมรายจ่าย

2560
1,842,040.32
2,509,260.00
1,360,146.53
0.00
20,656,571.95
26,368,018.80

รายจ่ายจริง
2561
1,689,890.31
2,240,812.00
1,153,815.35
0.00
19,522,867.71
24,607,385.37

2562
1,091,959.34
2,483,697.45
1,287,105.88
7,900.00
22,228,741.79
27,099,404.46
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รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครลาปาง
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายรับจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

2562

2563

2564

หมวดรายได้
กาไรจาหน่ายทรัพย์หลุด
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์หลุด
3,502,900.00
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
2,487.71
ดอกเบีย้ รับจานา
ดอกเบีย้ รับจานา
22,970,283.75
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้เบ็ดเตล็ด
1,935.00
หมวดรายได้อ่นื
เงินทานุบารุงท้องถิ่น 30%
6,627,702.54
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล 50%
11,046,170.89
บาเหน็จรางวัล 20%
4,418,468.36
48,569,948.25
รวมรายรับ
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครลาปาง

2,209,000

2,708,000

1,000

2,000

23,500,000

23,000,000

0

0

6,900,000
11,500,000
4,600,000
48,710,000

6,600,000
11,000,000
4,400,000
47,710,000

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมรายจ่าย

รายจ่ายจริง
2562
1,091,959.34
2,483,697.45

ประมาณการ
2563
8,048,000
2,814,000

ประมาณการ
2564
5,521,000
2,869,000

1,287,105.88

4,257,000

4,300,000

7,900.00

36,000

65,000

22,228,741.79

23,145,000

22,145,000

27,099,404.46

38,300,000

34,900,000
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รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารเทศบาลนครลาปาง
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายรับจริง
2560

2561

2562

หมวดรายได้
ค่าเช่าทรัพย์สนิ อื่น ๆ

32,000.00

83,000.00

197,500.00

ค่าบริการสถานที่จาหน่ายสินค้า

1,026,000.00

1,026,000.00

1,026,000.00

ค่าบริการสถานีขนส่ง

1,790,482.00

1,675,326.00

1,548,732.00

ค่าบริการห้องสุขา

233,000.00

0.00

0.00

งบทั่วไปช่วยเหลือ

0.00

64,800.00

148,500.00

ดอกเบีย้

34,342.88

30,991.39

32,589.44

รายได้เบ็ดเตล็ด

69,930.00

106,960.75

554,493.00

รวมรายรับ
3,185,754.88
2,987,078.14
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารเทศบาลนครลาปาง
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายจ่ายจริง
2560
2561
งบกลาง
100,253.00
91,064.00
งบบุคลากร
622,200.00
667,600.00
งบดาเนินงาน
1,951,240.07
2,003,051.41
งบลงทุน
72,700.00
64,000.00
รวมรายจ่าย
2,746,393.07
2,825,715.41

3,507,814.44

2562
95,196.00
714,930.00
1,810,640.02
145,600.00
2,766,366.02

23
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารเทศบาลนครลาปาง
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายรับจริง
ประมาณการ
2562
2563
หมวดรายได้
ค่าเช่าทรัพย์สนิ อื่น ๆ
197,500.00
76,000
ค่าบริการสถานที่จาหน่ายสินค้า
1,026,000.00
1,026,000
ค่าบริการสถานีขนส่ง
1,548,732.00
1,603,000
ค่าบริการห้องสุขา
0.00
5,000
งบทั่วไปช่วยเหลือ
148,500.00
0
ดอกเบีย้
32,589.44
30,000
รายได้เบ็ดเตล็ด
554,493.00
360,000
รวมรายรับ
3,507,814.44
3,100,000
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารเทศบาลนครลาปาง
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายจ่ายจริง
ประมาณการ
2562
2563
งบกลาง
95,196.00
106,000
งบบุคลากร
714,930.00
762,000
งบดาเนินงาน
1,810,640.02
2,232,000
งบลงทุน
145,600.00
0
รวมรายจ่าย
2,766,366.02
3,100,000
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 746,460,000 บาท

ประมาณการ
2564
139,000
1,026,000
1,400,000
5,000
600,000
30,000
360,000
3,560,000

ประมาณการ
2564
101,200
736,800
2,538,410
183,590
3,560,000
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ประกอบด้วย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป แยกเป็น
ด้าน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอืน่
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปรวมทั้งสิน้

ยอดรวม
84,830,030
17,073,500
207,654,480
18,243,300
3,361,000
186,435,216
23,848,400
12,750,400
13,830,700
5,545,700
134,427,274
708,000,000

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ แยกเป็น
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการรวมทั้งสิน้

ยอดรวม
34,900,000
3,560,000
38,460,000

เหตุผล
เพื่ อ ใช้ ใ นการด าเนิ น งานตามนโยบายของคณะผู้ บ ริ ห าร ที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ ต ามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสมาชิกสภา
เทศบาลนครลาปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป
----------------------------------------
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
โดยที่เป็นการสมควรตัง้ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ
ขึน้ ไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลาปาง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
ข้อ 1. เทศบัญญัตินเี้ รียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. เทศบัญญัตินใี้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 746,460,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 708,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน
ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
84,830,030
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
17,073,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
207,654,480
แผนงานสาธารณสุข
18,243,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์
3,361,000
แผนงานเคหะและชุมชน
186,435,216
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
23,848,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
12,750,400
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
13,830,700
แผนงานการพาณิชย์
5,545,700
ด้านการดาเนินงานอืน่
แผนงานงบกลาง
134,427,274
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้
708,000,000
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 38,460,000 บาท ดังนี้
ข้อ 5.1 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
งบ
ยอดรวม
งบกลาง
5,521,000
งบบุคลากร
2,869,000
งบดาเนินงาน
4,300,000
งบลงทุน
65,000
งบรายจ่ายอื่น
22,145,000
รวมรายจ่าย
34,900,000
ข้อ 5.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
งบ

ยอดรวม

งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
รวมรายจ่าย

101,200
736,800
2,538,410
183,590
3,560,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครลาปางปฏิบัตกิ ารเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัตใิ ห้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงิน
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครลาปางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................
(ลงนาม)
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลาปาง
เห็นชอบ
(ลงนาม)

เป็นการนาเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ทั้งหมดตามที่ ก ระผมในนามนายกเทศมนตรี
นครลาปาง ได้กล่าวมาทั้งหมด ขอบคุณมากครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่จะดาเนิ น การตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป ในโอกาสนีข้ อต้ อ นรั บ คุณกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดลาปาง ซึ่งได้กรุณามาร่วมฟังการ
ประชุม สภาเทศบาลนครล าปางในวั นนี้ ยิน ดี ต้อ นรั บ ครั บ ก่ อนที่ ท่า นสมาชิก สภาฯ จะอภิป ราย ขอเชิ ญ
เลขานุการสภาฯ ได้ชีแ้ จงระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางทุกท่านครับ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการ
สภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี น ครลาปาง ได้แถลงหลักการและเหตุผล ในการเสนอ
ญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครล าปาง
โดยจ าแนกเป็ น งบประมาณรายจ่ า ยทั่ ว ไปและงบประมาณรายจ่ า ยเฉพาะการ ซึ่ ง รายจ่ า ยเฉพาะการ
แบ่งออกเป็น สถานธนานุบ าล และงบประมาณเฉพาะการของสถานีขนส่งผู้โ ดยสารเทศบาลนครลาปาง
ต่อที่ประชุม ในขั้นรั บ หลั ก การวาระที่ 1 ต่อที่ประชุมเมื่อสักครู่นั้น ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการนั้น มีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่วางหลักการ
เอาไว้ ที่สภาแห่งนี้จะต้องทราบ เพื่อใช้พิจารณาในวาระรับหลักการก็คือ ข้อ 62 กาหนดว่า “ เมื่อได้อภิปราย
ไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิด อภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิ ก สภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม ” ประกอบด้วย ระเบียบ
ข้อ 47 ผมจะสรุ ป ความอย่ า งนี้ ว่ า ในขั้ น รั บ หลั ก การ วาระที่ 1 นั้น “ ให้ ที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น ปรึ ก ษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ”
นี่ คื อ ระเบียบหลั ก การที่ที่ป ระชุ ม แห่ ง นี้ จ ะใช้ ใ นการพิ จ ารณาในชั้ น รั บ หลักการ เราก็ พิ จ ารณากั น
ในภาพรวมในเรื่อ งของหลั ก การและจะลงมติ ว่า จะรั บ หลัก การของร่า งเทศบั ญ ญั ติง บประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม่ เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้เข้าใจถึงระเบียบแล้ว จากนี้ไปผมจะได้นาเรียน
ท่านประธาน เพื่อให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้ศึกษาในหลักการ แล้วก็ให้สมาชิกที่ประสงค์ จะอภิปราย ได้ดาเนินการ
อภิปรายในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นลาดับต่อไป ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกสภาฯ อภิปรายครับ เชิญ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง จากที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นเสนอ
ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง ก็ได้รับ
เอกสาร ตามระเบียบข้อบังคับว่า จะยื่นให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาก่อน ผมก็ ได้อ่านดูแล้วว่า งบประมาณ
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รายจ่ายของปี 2564 ก็มองเป็นงบประมาณแบบขาดดุล คือว่า รายจ่ายน้อยกว่ารายรับหรืองบประมาณสมดุล
รายรับเท่ากับรายจ่าย ซึ่งดูในเอกสารผมว่างบประมาณในปีนี้ เป็นงบประมาณแบบไปกระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่ง
ซึ่งก็ใ ช้งบประมาณมากกว่าปกติ ผมอยากจะให้ท่านประธานฯ ดูครับว่า ในคาแถลงงบประมาณประจาปี
พ.ศ. 2564 ในด้านรายได้ก ารจัด เก็ บ และการจัดเก็ บ รายรับ จริงถ้าเทีย บเคีย งของปี 2562 ก็ จะมีงบอยู่
ประมาณ 127,510,642.14 บาท (หนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ เจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยสี่สิบสองบาทสิบสี่สตางค์)
พอของประมาณการปี 2563 ที่เราใช้อยู่ ก็ตั้งงบประมาณไว้ 117,160,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสน
หกหมื่นบาทถ้ว น) ซึ่งก็ ลดลงจากปี 2562 ประมาณการ 10,350,642.14 บาท (สิบล้านสามแสนห้าหมื่น
หกร้อยสี่สิบสองบาทสิบสี่สตางค์) พอมาปี 2564 ซึ่งฝ่ายบริหารก็ได้ประมาณการ ก็ปรากฏว่ารายรับก็ลดลง
อี ก 18,476,000 บาท (สิ บ แปดล้ า นสี่ แ สนเจ็ ด หมื่ น หกพั น บาทถ้ ว น) ซึ่ ง แสดงว่ า รายได้ จ ากการจั ด เก็ บ
ที่เทศบาลจัดเก็บเริ่มจะมีปัญหา เริ่มจะเห็นตัวเลขลดลงมาแล้วว่า รายได้เริ่มลดลง ซึ่งเทศบาลฝ่ายบริหาร
จะต้องเตรียมในเรื่องนี้ไว้ว่า เมื่อลดลงแล้วปี 2565 จะเป็นอย่างไร ในการจัดเก็ บภาษี พอเรามาดูคาแถลง
งบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 เป็นรายจ่าย รายจ่ายจริงของปี 2562 จ่ายไป
ทั้งสิ้น 615,582,300.93 บาท (หกร้อยสิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทเก้าสิบสามสตางค์)
อันนีข้ องปี 2562 ของปี 2563 ที่เราใช้งบประมาณ ประมาณการลงมาอยู่ ใช้ถึง 727,000,000 บาท (เจ็ดร้อย
ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นมาอีกของปี 2563 จานวน 111,417,699.07 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสน
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์) พอประมาณการของปี 2564 ก็ลดลงมาอีก รายจ่ายลดลง
มาเหลือ 708,000,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งก็จะเห็นตัวเลขโดยประมาณแล้วว่า รายได้ลดลง
รายจ่า ยก็ ต้อ งลดลงตามไป ก็ เ กิ ด ปั ญ หาขึ้ น มาว่ า การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ซึ่ ง ก็ จัด สรร
ให้เทศบาลลงไปได้ทุกกอง ทุกฝ่าย ทุกแผนกที่จะต้องกินต้องใช้ จะต้องมีรายได้ไม่ว่างบดาเนินงาน งบลงทุน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผมก็มาดูงบประมาณรายจ่าย ซึ่งในแผนงานที่เ ขาทามาให้ดูในเล่ม บางทีอ่านไปก็ งงบ้าง
อะไรบ้าง เราก็ไม่ได้ทาทุกวัน เราก็ไม่ได้มีอาชีพที่จะต้องมานั่งทา อันนี้ก็น่าจะเป็น ทางฝ่ายบริหารที่เขาให้
ฝ่ายต่าง ๆ ทา ผมอยากจะถามท่านประธานฯ ไปถึงฝ่ายบริหารว่า ถ้าผมอภิปรายตรงนี้เสร็จ จนถึงข้อนี้เสร็จ
จะให้ฝ่ายบริหารได้ตอบก่อน เพื่อผมจะได้อ ภิ ป รายต่อไป ถ้าท่านประธานฯ จะอนุ ญ าต ให้ฝ่ายบริหารตอบ
ตรงนี้ก่อนว่า ในการทาแผนงบประมาณรายจ่ายทั่วไปที่แยกออกเป็นด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน
และสังคม ด้านการเศรษฐกิจและด้านการดาเนินงานอื่น ในแผนงานงบกลาง ซึ่งตั้งไว้ถึง 134,427,274 บาท
(หนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) ว่างบตรงนี้เขาใช้ตัวไหนในการคิดว่า
ให้ตั้งเป็นงบกลางถึงร้อยกว่าล้าน เพราะว่าเรามาดูในงบกลาง อานาจอยู่ที่ฝ่ายบริหารสามารถโอนงบได้ถ้า
ไม่ได้ใช้ เพราะตั้งเป็นแผนเพียงพอต่อการเผชิญเหตุ แผนฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย นี่แหละครับ ผมก็กลัวงบตรงนี้
เอาไปตั้งไว้อานาจอยู่ที่ฝ่ายบริหารสามารถโอนงบประมาณได้ จะขอให้ฝ่ายบริหารตอบผมตรงข้อนี้ก่อนว่า
แผนงานงบกลางว่าใช้หลักตัวไหนหรือระเบียบตัวไหนที่ตงั้ ไว้ ร้อยกว่าล้าน ขอบคุณครับท่านประธานฯ
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นายกิตติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านสมาชิกสภาฯ สงสัยตรงส่วนนี้
ฝ่ายบริหารจะชีแ้ จงหรือไม่ เชิญครับ
นายสมเกีย รติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เ คารพ
กระผมขอให้ท่านสมาชิก สภาฯ ได้อภิป รายจนเสร็จ ก่อน แล้ว จะได้ให้ท่านนายกฯ ตอบคาถามทีเดียวเลย
ขอบคุณครับ
ร้ อ ยเอกศั ก ดิ์ ชั ย หงส์ ใ จสี สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อฝ่ายบริหารบอกให้ถามให้จบก่อน
แล้วค่อยตอบทีหลังก็ได้ครับ ผมก็ อ ยากจะให้ดูครับว่างบประมาณปีนี้อ ยากจะตั้ ง ชื่องบว่า งบรวยกระจุก
จนกระจาย เพราะไปกระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่ง จะใช้ชื่อนีไ้ ด้นะครับว่า ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2564 งบรวยกระจุ ก จนกระจาย ทาไมผมถึงอภิ ป รายหรื อ กล่าวไปเช่นนี้คือว่า จะเห็นอยู่ใน
งบหลาย ๆ ตั ว ที่ ผ มจะยกตั ว อย่ า งนะครับ แต่ผ มจะไม่ ลงในรายละเอีย ด ในโครงการหรือ ในจานวนเงิ น
เดี๋ย วจะมีเ พื่อนสมาชิก สภาฯ จะได้อภิป รายต่อไปนะครั บ อย่างเช่นแผนงานบริหารงานทั่วไปในด้านของ
งบด าเนิ นงาน ในหมวดค่ าใช้ ส อยทั้ง หมดเลยครับ เหลื ออั น เดี ย วที่ ไ ม่ไ ด้ ท าคื อ ค่ าใช้ จ่า ยในการเดิน ทาง
ไปราชการ ดีนะครับที่เขาได้ตงั้ งบไว้ ดีไม่เอาไปรวยกระจุกจนกระจาย ราชการเดินทางไปก็ต้องขึ้นรถ รถไฟฟรี
ไม่มีแล้วนะครับ แต่ยังดีที่ตั้งไว้ให้ ไม่ว่างบพัฒนาประสิทธิภาพ สมรรถภาพในการทางานของบุคลากรสังกัด
เทศบาลนครลาปาง ในปี 2564 ก็ ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง ไว้ เ ลย เป็นศูนย์เลย การจัดงานวั น เทศบาลก็ไม่ได้ตั้งเอาไว้เลย
จะเห็นว่าไปหมดเลย แม้กระทั่งงบของโครงการการเลือกตั้งสมาชิ กสภาเทศบาลนครลาปางและเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี น ครลาปาง อันนีค้ ือ งบดาเนินงานของแผนบริ ห ารงานทั่วไป ตั้ ง ไว้ แ ค่ 1,700,000 บาท
(หนึ่ ง ล้ า นเจ็ ด แสนบาทถ้ ว น) ก็ ใ กล้ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง ไม่ ปี 2563 ก็ ปี 2564 ตอนนี้ ก ระแสของสั ง คมก็ มี
การโต้ตอบกันไปมา ตัง้ ไว้ 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) จะพอกับค่าใช้จ่ายไหมครับ เพราะว่า
ในปี 2563 เราตัง้ ไว้ถึง 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ปีน้ีตงั้ ไว้ 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท
ถ้วน) ก็ไม่คิดว่าจะพอ ถ้าไม่พอฝ่ายบริหารจะทาอย่ างไร ก็คิดว่าคงจะยืมเงินได้อยู่ แต่ควรจะตั้งไว้นะครับ
เพราะว่ายังไงก็ต้องเลือกตั้ง ไม่ปีนี้ก็ปีหน้า พวกเราบางท่านก็ไม่รู้วา่ ใครจะได้กลับมาบ้าง ไม่ได้กลับมาบ้างก็ว่า
กันไปตามผลงาน แล้วอีกอย่างนะครับ งบลงทุนของแผนงานบริหารงานทั่วไป นี่แหละครับ ผมเห็นเสียงตาม
สายชุมชนปี 2564 ปี 2563 ก็ไม่ได้ตั้งปี 2564 ก็ไม่ได้ตั้ง ปัญหาที่ผมเจอก็คือ ทาไมเสียงตามสายชุมชนไม่ได้
ตั้งงบไว้ แล้วก็ไม่รู้ว่าเทศบาลนครลาปาง มี ชุ ม ชนทั้ ง หมด 43 ชุมชน มีเ สี ย งตามสายกี่ชุมชน ที่ชุมชนบ้าน
หัวเวียง ผมไปเจอคณะกรรมการชุมชน ประชาชนในชุมชนเขาก็บอกว่า เสีย งตามสายในชุมชนใช้ไม่ได้มา
หลายเดือน เกือบเป็นปีแล้ว เขาก็แจ้งมาทางเทศบาล เขียนคาร้องทุกข์มา เทศบาลก็บอกว่าไม่มีงบประมาณ
เพราะว่า เสีย งตามสายนี้ เป็น การประสานงานระหว่างชุมชนกั บ เทศบาลไม่ว่ าเทศบาลจะลงพื้ นที่ ลงไป
ให้บริการชุมชน ไม่ว่าฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีประกาศจากเทศบาล มีหนังสือจากเทศบาลไปถึง
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ชุมชนให้ประกาศเสียงตามสายว่าโรคไข้เลือดออกระบาด น้าท่วมขังตามกะลา กระป๋องน้าให้คว่าไว้ ก็จะได้
แจ้งให้กับชุมชนไป ปรากฏว่าไม่มี ผมก็บอกกับพี่น้องในชุมชน คณะกรรมการชุมชนบ้านหัวเวียงว่า เดี๋ยวในปี
2564 ฝ่ายบริหารเขาคงจะตั้งไว้ ปรากฏว่าไม่ได้ตั้งไว้ เสียงตามสายก็ใช้ไม่ได้ลงทุนไปเป็นแสน ที่เทศบาลได้ทาไว้
ผมก็ จะไปบอกพี่น้องประชาชนว่าถ้าอย่างนั้น ใช้ไม่ไ ด้ ก็ เอาเก็ บไว้เป็นก้านผัก แคบเถอะครับ ส่วนงานของ
การวางแผนสถิติและวิชาการ อันนี้ก็งบลงทุนไม่มีให้เขาเลย เอาของเขาไปทั้งหมดเลย แล้วงานวางแผนสถิติ
และวิชาการ งานสาคัญ ๆ ของเขาไม่มีเลยครับ ตั้งไว้รายจ่ายอื่น ๆ แค่งบการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้ รั บ บริ ก าร ส่วนงบลงทุนไม่มีให้เขาเลย ไม่รู้เหมือนกันว่าเงินไปกองอยู่ตรงไหน แต่ก็จะอภิปรายต่อไปว่าเงิน
ไปกองอยู่ตรงไหนถึงไม่ให้เขาเลยเป็นศูนย์ งบงานบริหารงานคลัง ในงบลงทุนหมดเลยครับ ไปหมดเลยเป็น
ศูนย์หมด ยังมีเหลืออยู่ให้เขานิดหน่อยโทรศัพท์ไร้สายสักเครื่อง 3,570 บาท (สามพันห้าร้อยเจ็บสิบบาทถ้วน)
ในปี 2564 นี้ตั้งไว้แล้ว และก็ให้คอมพิวเตอร์สักหนึ่งตัว ให้เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกและให้เครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ดี น ะครั บ ผู้ อ านวยการกองคลั ง มาใหม่ ดี ที่ ตั้ ง ไว้ ใ ห้ ดี น ะครั บ ผู้ อ านวยการกองคลั ง ไม่ ไ ด้ เ อา
คอมพิวเตอร์จากบ้านมาใช้ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ นี่ก็เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่น่าจะทา
ต่อเนื่องมาก็ไม่ได้ทา โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งไว้ทุกปี ปีนี้ไม่ได้ตั้งเลยครับผู้สูงอายุ
เทศบาลนครลาปางไม่มกี ารพัฒนาแล้ว ปีน้ีกลายเป็นศูนย์ทุกปีก็ตั้งไว้หมด ไม่ว่าปี 2562 ปี 2563 ไม่มีสักบาท
เป็นศูนย์ไ ป งบส่งเสริมพั ฒนากลุ่มสตรีก็ ไ ม่ไ ด้ตั้งไว้ งบส่งเสริ มกิจกรรมวัน ผู้สูงอายุ แห่งชาติก็ ไ ม่ไ ด้ตั้งไว้
งานแผนงานเคหะและชุมชน ในโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างนี่แหละครับท่านประธานฯ ผมจะชี้ให้เห็น
ตรงนี้ ค่าที่ดินและสิ่งก่ อสร้างของงานแผนงานเคหะและชุมชน หมดเลยนะครับ โครงการก่อสร้างต่าง ๆ
หมดเลยครับไม่ได้ตั้งไว้เลย มาตรงนีโ้ ครงการปรับปรุงทางเท้าและระบบไฟฟ้าส่ องสว่างถนนพหลโยธิน ตั้งแต่
สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์ ตั้งไว้ 16,172,000 บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ถนนนี้
เดี๋ยวจะมีเ พื่อนสมาชิก สภาฯ จะอภิป รายต่อไป ถนนนี้เพิ่งท าไปได้ไ ม่นาน สั กหนึ่งปีใ ช้งบตั้งกี่ล้านนะครับ
งบประมาณมากองอยู่นี่ถึ งสิบหกล้านกว่าบาท แล้วที่อื่นไม่มีงบเลย ในโครงการแผนงานเคหะและชุมชน
ค่าที่ดนิ และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง แล้วมาอีกโครงการปรับปรุงวงเวียน บริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้า อันนี้ของวัดเขา
ก็ ตั้ ง ไว้ อีก 1,000,000 บาท (หนึ่ ง ล้ า นบาทถ้ ว น) งบลงทุนที่อื่นไม่มี พอมาตรงนี้ มาถึ ง เงิ น อุ ด หนุ น มีการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 59,395,466 บาท (ห้าสิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบหกบาท
ถ้วน) งบที่ไปตัดเขาแต่ละกอง งบลงทุน งบอะไรต่าง ๆ มาอยู่ตรงนีเ้ ลยครับ 59,395,466 บาท (ห้าสิบเก้าล้าน
สามแสนเก้ า หมื่น ห้ าพั น สี่ ร้อ ยหกสิ บ หกบาทถ้ ว น) และเงิ น อุ ดหนุ นการไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าคจั ง หวั ด ลาปาง
อีก 418,150 บาท (สี่ แ สนหนึ่ ง หมื่ น แปดพั น หนึ่งร้ อ ยห้ า สิ บ บาทถ้วน) ตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีเพื่อนสมาชิก สภาฯ
มาอภิปราย ทาไมถึงตั้งมาเยอะแยะแล้วก็ไปตัดของเขาหมด ไปกองอยู่ที่เดียว ผมเลยบอกท่านประธานฯ ไปว่า
ที่ผมได้อภิปราย งบรวยกระจุกจนกระจาย คาว่ารวยกระจุกคือไปกองอยู่ที่เดียว จนกระจายคือที่อื่นไม่ได้อะไร
เลยนะครับ แล้วก็มาดูที่แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีโครงการก่อสร้า ง
อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเทศบาลนครลาปาง บริเวณตลาดเทศบาล 4 ตั้งงบไว้อีก 20,000,000
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บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ตรงนี้เราจะเห็นว่า ตั้งงบไว้ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) แต่งบประมาณ
ในการส่งเสริมและพั ฒ นาอาชี พ ตั้งไว้ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สร้างมาแล้วไม่มีเงินไปทา แล้วจะ
สร้างอาคารมาทาไมครับ มันจะต้องไปด้วยกัน ขนานคู่กันมาเลยครับว่า ถ้าสร้างศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
เทศบาลนครลาปางถึง 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) แล้วไม่มีโครงการที่จะส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ตั้งไว้ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สร้างมาแล้วไม่ได้ใช้มันคุ้มค่าไหมครับ อันนี้ก็จะมีเพื่อนสมาชิก สภาฯ
มาอภิปราย ต่อไปแผนงานพาณิชย์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูเ ข้ า ออก
บริเวณตลาดเทศบาล 4 ตัง้ งบไว้อีก 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตรงนี้แหละครับ ที่ผมบอกว่า
งบรวยกระจุกจนกระจายก็ไปรวมอยู่ตรงนี้นะครับ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 ที่ผมได้ชี้ให้สภา
แห่งนี้เห็นว่า เป็นงบประมาณที่ฝ่ายบริหารไปทางบไว้อยู่ที่ใดที่หนึ่ง ไม่กระจายงานลงไปว่า สถานะของเรา
ตอนนี้ เศรษฐกิจของเราตอนนี้ ตั้งแต่โรคไวรัสโควิด 2019 ระบาด ก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจการจัดเก็บรายได้
ลดลง เมื่องบประมาณปี 2562 ปี 2563 การจัดเก็บรายได้ลดลง ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ก็ลดลง อย่างเช่น
ผมเห็นคาแถลงนโยบาย รายจ่ายสถานีขนส่ง นี่งบเฉพาะการ สถานีขนส่งเทศบาลนครลาปาง หมวดรายได้
ค่าบริการสถานที่จาหน่ายสินค้ า มีร้านค้าอยู่ในสถานีขนส่ง อยู่หนึ่งร้าน ใครจะไปขึ้นรถลงรถก็ต้องเข้าไปซื้อ
ของร้านนี้ ผมก็เห็นอยู่ ซึ่งได้ตงั้ งบประมาณรายรั บ จริงของปี 2562 ไว้ 1,026,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่น
หกพันบาทถ้วน) พอประมาณการปี 2563 เขาก็ตั้งเทียบเคียงกับปี 2561 ปี 2562 ก็ได้อยู่ 1,026,000 บาท
(หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) แต่ประมาณการของปี 2564 ตั้งไว้เทียบเคียงกับปี 2562 ซึ่งผมมองแล้ว
ไม่น่าจะเป็ น ไปได้ ที่ จ ะได้ รายรับของปี 2564 ได้ถึงปี 2562 เพราะว่าโรคโควิดระบาด รัฐบาลได้มีประกาศ
พ.ร.ก. ฉุ ก เฉิ น สถานี ขนส่ งแทบจะปิ ด ร้ า งเลย แต่ เ ขาก็ ไ ปประมาณการตรงนี้ แต่ ผมก็ เ ป็ น ห่ วงว่ าพอตั้ ง
ประมาณการไว้ถึง 3,560,000 บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่ น บาทถ้วน) พอมาถึงงบประมาณรายจ่ายของปี
2564 ก็ ตั้ ง ไว้ 3,560,000 บาท (สามล้ า นห้ า แสนหกหมื่ น บาทถ้วน) เงิ น มั น จะไม่ พ อใช้ เอานะครับ ที่ผม
อภิ ป รายมาก็ น่ า จะสมควรแก่ เ วลาแล้ ว ผมก็ จ ะได้ ใ ห้ เ พื่ อ นสมาชิ ก สภาฯ อภิ ป รายบ้ า ง ผมก็ จ ะบอกว่ า
งบประมาณรายจ่ายปีนี้ ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ผมก็ขอย้าอีกทีว่าเป็นงบรวยกระจุกจนกระจาย
ขอบคุณครับท่านประธานฯ
นายกิตติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับ เชิ ญ
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ ไ พบู ล ย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เป็นที่น่าเสียดายและเสียใจแทน
ประชาชนนะครั บ ท่ า นผู้ บ ริ ห ารเทศบาลนครล าปาง ท่ า นนายกเทศมนตรี ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ฟั ง
การอภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางก็เป็นตัวแทนของประชาชน
รับ ทราบปัญ หา รับทราบข้อมูล สิ่ง ที่ป ระชาชนต้อ งการ แต่ท่า นนายกฯ ไม่ได้อยู่ นี่ไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับ
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หลายครั้งแล้ว แม้กระทั่งเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อจะรับฟังปัญหาจากประชาชน สิ่งที่รู้สิ่งที่ทราบมา ที่สมาชิก
สภาฯ ได้รับทราบมาจากชาวบ้าน ในเมื่อชาวบ้านเลือกให้มาเป็นสมาชิกสภาฯ เป็นสะพานมาถามฝ่ายบริหาร
งานอื่นสิ่งใดที่จะแก้ไขได้หรือไม่ได้ ประสานต่อกับทางฝ่ายบริหารเทศบาล แต่ท่านไม่อยู่ ขาดโอกาสไหมครับ
ขาดโอกาสจริง ๆ ก่อนที่ท่านนายกฯ จะอ่านเทศบัญญั ติ ท่านก็พูด อยู่คาหนึ่ง ผมว่าขัดแย้งกั น เรื่องที่ ไม่มี
ความจ าเป็ น ก็ ง ดไป ผมว่ า มั น จ าเป็ น ทุ ก เรื่ อ งนะครั บ สิ่ ง ที่ ท างเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ สมาชิ ก สภาฯ อภิ ป รายไป
และเจ้าหน้าที่เสนองานไป ผมว่าจาเป็นทั้งนั้นแหละ แต่บางสิ่งบางอย่างท่านว่าไม่จาเป็น ผมจะยกตัวอย่าง
เรื่องสายไฟฟ้าลงดิน เฟส 1 สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์ ผมถามว่าจาเป็นไหมครับท่านประธานฯ อันนี้
เป็นความจาเป็นของฝ่ายบริหารครับ แต่ประชาชนบอกว่าไม่มีความจาเป็น ชาวบ้านพูดให้ผมฟังนะครับ แล้วเรา
ยังไม่เชื่อว่าเป็นจริงแบบนั้น มีสมาชิกสภาฯ 4 – 5 ท่าน รวมกระผมด้วย ไปสารวจความจริงครับท่านประธานฯ
เขาบอกว่า ทางเทศบาลไปประชาสัมพันธ์บอกให้เขารู้ว่าจะทาตรงนี้ แล้วมีแบบสอบถาม ส่วนใหญ่แล้วเขียนว่า
ไม่ เ ห็ นด้ ว ย ยั งไม่ มี ค วามจาเป็ น แล้ ว ทั้ งนี้ ทั้ งนั้ นน่ าจะเป็ นเรื่ องของการไฟฟ้ ามากกว่ า เพราะงบเทศบาล
ห้าสิบสามล้านตรงนี้ ยังสามารถไปบริหารจัดการในเทศบาลที่ประชาชนเขาต้องการและเดือดร้อนจะดีกว่า
อันนี้เป็นคาพูดจากชาวบ้านนะครับ แล้วผมไม่ได้ไปสารวจแค่ครั้งเดียว ผมไปมาสองครั้ง เพื่ออยากจะทราบ
ถึงปัญหาที่แท้จริง แต่แปลกประหลาดนะครับ หนังสือกรอกแบบสอบถาม มาดูที่เทศบาลประกาศใช้กลับ
ตรงกันข้าม เรื่องนีจ้ ะต้องมีการพิสูจน์วา่ เอกสารนั้นมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าท่านนายกฯ ได้อยู่รับฟัง
ปัญหาของชาวบ้าน ผมว่าน่าจะเอาไปพิจารณาและแก้ไข ประชาชนก็จะได้ประโยชน์ แต่นี่ท่านไม่อยู่ ผมก็พูด
ซ้า ๆ ไป ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมครับ นี่คือตัวแทนชาวบ้าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมก็จะทาหน้าที่ให้ดีที่สุด
ชาวบ้านต้องการแบบไหน อยากฝากถามปัญหาอย่างไร ผมก็ จะเป็นสะพานให้ อย่างที่เพื่อนสมาชิกสภาฯ
อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้ รวยกระจุกจนกระจาย ใช่แน่นอนเลยครับผมดูแล้ว อย่างโครงการที่ทาฟุตบาทกั บ
แสงไฟฟ้าส่องสว่างถนน รวมอยู่ในนั้นด้วยสิบหกล้านบาท ถนนเส้นที่จะเอาสายไฟฟ้าลงดิน เฟส 1 ถนนพึ่งทา
ไปนะครับ ใช้งบประมาณไปสามล้านกว่าบาท เมื่อปีที่แล้วนี่เอง จะไปทาอีกเหรอ ถ้าเราไม่ไปทับซ้อนตรงนั้น
แต่มาทาถนนทุกเส้นในเขตเทศบาลของเราแทน ผมว่ายังจะดีกว่า ณ วันนี้ยังมีนะครับ มีที่ไหน ผมนี่อายนะครับ
มีบางท้องถิ่ นมาคุ ยให้ฟัง มีเหรอเทศบาล ณ วันนี้ถนนลูกรังยั งมีเลย ไม่ใช่เฉพาะชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง
ชุมชนอื่นก็ มี เป็นถนนลู กรั งอยู่ มีที่ไหนในเขตเทศบาลของเรา ปีหนึ่งมีรายได้สองถึงสามร้อยล้านกว่าบาท
ท่านผู้บ ริหารเทศบาล นายกเทศบาลนครลาปาง เคยรู้เ รื่องแบบนี้บ้ างไหม ผมว่าไม่ รู้เ พราะว่าท่านไม่อยู่
ในที่ประชุม หลาย ๆ ครั้งท่านไม่เคยฟังสมาชิกสภาฯ ซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้าน และ ณ วันนี้รีบทาเร่งด่วน เอาไป
ทาเหมือนกันครับ ถนนหนทางยังไม่ทันได้ตีเส้นเลย ถนนทรุดแล้ว ผมเสียดายที่ผมไม่ได้ถ่ายภาพมา ผมไม่ได้
เรียนช่างมา แต่เราใฝ่รู้ถามผู้รู้ กรณีทาถนนแอสฟัลท์ติก ต้องปรับหน้าดินออกก่อนหรือบดอัดแน่น แล้วเอา
แอสฟัลท์ติกไปลง แต่ ณ วันนี้ไปดูเถอะหลายที่เลยครับ เอาแอสฟัลท์ติกลงและเอารถทับเลย ดีสวย แต่ไม่ทน
นะครั บ ถนนท่ า มะโอก็ เ หมื อนกั น ช่ างแต้ ม ก็ เ หมื อ นกั น อั น นี้ ผ มไม่ อ ยากรู้ ไม่ อ ยากรั บ ทราบเหมื อ นกั น
เพราะเป็ นปั ญ หาแบบนี้ แต่ ชาวบ้ านนะครั บ เดี๋ ย วนี้ สื่ อ โซเชี ย ลเร็ ว เขาถ่ ายรู ป ส่ งมาให้ ดู เราเองก็ ไ ม่ เ ชื่ อ
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ต้องลงพื้นที่ไปดูเอง แล้วเป็นแบบนั้นจริง ๆ ถนนยังไม่ได้ตีเส้นเลย ในระเบียบกฎของมัน ทาเสร็จแล้ว ตีเส้น
เส้นบอกการจราจร เส้นยังไม่ทันตี ถนนทรุดแล้ว ปกติผมจะประสานงานกับช่างเทศบาล แต่ผมลองไม่ประสาน
ดูว่าเขาจะมีการแก้ไขไหม แต่ไม่รู้ว่ารับงานหรือยัง ทางขอบถนนทรุดหมดเลย ฝ่ายบริหารเอางบประมาณไปทา
ตรงนี้เป็นส่วนใหญ่ เพื่ออะไรครับ ผักชีโรยหน้าหรือไม่ครับ ให้รู้ว่ารักชาวบ้าน ไปทาถนนให้แต่ท่านไม่ได้คานึง
ถึงความคงทนถาวร ความปลอดภัยของชาวบ้าน มีอยู่หลายรายโทรศัพท์ไปหาผม บอกว่าที่ท่าคราวน้อย
ผู้ รั บ เหมาปิ ด ฝาท่อไม่ดี รถมอเตอร์ไซค์ตกไป ลู ก ขาตกจากรถไปขาหัก เขาไปแจ้งความมาแล้ว และจะมา
เรียกร้องความเสียหายกับเทศบาล ไม่รู้ว่าเขามาหรือยัง เขาไปปรึกษาผม ผมก็ให้คาปรึกษาไปฟ้องร้องเอา
ที่เทศบาล เพราะก่อนทางานไม่มีระบบการป้องกัน แต่ไม่รู้ว่าดาเนินการไปถึงไหน เดี๋ยวผมจะติดตามอีกทีหนึ่ง
นี่แหละตัวแทนชาวบ้าน ต้องทาครับ ในเมื่ออาสาเข้ามาแล้ว มีปัญหาอะไรเราก็ต้องมาชี้แจง มาบอกฝ่ายบริหาร
เพื่อให้แก้ไข สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ณ ที่นี้ เปรียบเหมือนกระจกเงานะครับ แต่ท่านนายกฯ มองข้าม มองเป็น
กระจกมืด ถ้าเป็นกระจกเงาสิ่งไหนที่ไม่ดีดาเนินการแก้ไข ผมว่าประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด เรื่องหน้าบิ๊กซี
ก็เหมือนกันครับ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ที่เพื่อนสมาชิกสภาฯ อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้ โครงการ
อื่น ๆ ไม่ไปทาเผื่อไว้ เอาไปลงโครงการนี้ทั้งหมด ผมถามว่ามีประโยชน์เท่าไหร่ ลองทาประชาพิจารณ์ดูสิครับ
เดี๋ยวออกมาในรูปแบบของ ถนนพหลโยธิน ประชาชนไม่เห็นด้วย แต่ผลออกมาว่าเห็นด้วย งงไปหมด กระดาษ
เปลี่ยนรูป กระดาษเปลี่ยนสี ความจริงนะครับท่านประธานฯ มีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาให้แล้ว คุณทาไมไม่ทา
ทาไมทาแล้วถึงเป็นแบบนี้ขึ้นมา อันนี้ก็บ่งบอกว่าฝ่ายบริห ารของเราทางานผิดพลาดอย่างมหาศาล เงินยี่สิบ
กว่าล้านปล่อยให้ตกไป จะมาโทษเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย ผมว่าไม่ใช่ครับ ถ้าโทษเจ้าหน้าที่ผมว่านายกฯ
ไม่ต้องมีก็ได้ นายกฯ คืออะไร ท่านปล่อยปละละเลยนะครับ โครงการลงมือเสร็จแล้ว ท่านก็ไป ไม่ได้สนใจเลย
ว่าผลงานจะเป็นอย่างไร การดาเนินงานจะเป็นอย่างไร ตั้งตั วเลขกลม ๆ ไว้ยี่สิบล้าน ความจริงไม่ใช่นะครับ
จะมีรั้วมีอะไรอีกหลาย ๆ อย่าง แล้วอาคารคู่กันก็พึ่งเสร็จ แล้วผมถามหน่อยตั้งแต่ทามา ตรวจรับงานมาหรือ
ยังไม่รู้ ไม่ทราบ ใช้ประโยชน์กี่ครั้ง ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยครับท่านประธานฯ แล้วจะเอาเงินอีกยี่สิบกว่าล้าน
ไปทาตรงนีอ้ ีก ทั้ง ๆ ที่เขาเอาเงินมาให้ฟรี ๆ คุณไม่ทา แต่คุณจะเอาเงินจากภาษีประชาชนตรงนี้ ยี่สิบล้านไปทา
เงินภาษีของประชาชน ในส่วนนั้นก็มีเงินของผมอยู่ด้วยส่วนหนึ่ง เพราะผมทาธุรกิจ วันหนึ่งผมเสียภาษี เยอะ
อันนี้ทาหน้าที่สองอย่างปกป้องสิทธิตัวเองด้วย ปกป้องประโยชน์ของประชาชนด้วย ที่ต้องเอาภาษีตรงนี้ไปเสีย
ถ้าผมเป็นผูบ้ ริหารนะครับ ผมทางานผิดพลาดแบบนี้ ผมต้องรับผิดชอบแล้วครับ เขาให้เงินมาฟรี ๆ ตั้งยี่สิบกว่าล้าน
เราทาไม่ได้ปล่อยให้ตกไป อันนี้บ่งบอกถึงว่าทางฝ่ายบริหารของเราไม่มีการวางแผนที่จะดาเนินการ ไม่ได้พูด
ปากเปล่านะครับ ขออนุญาตครับท่านประธานฯ (ประธานฯอนุญาต) นี่คือ เอกสารการท างานของอาคาร
อเนกประสงค์หน้าบิ๊กซี มาดูสัญญา มาดูการแก้ไข มาดูการเปลี่ยนแปลงแบบ แสดงว่าก่อนที่คุณจะทางาน
คุ ณไม่ เ คยไปศึ ก ษาเลย แบบเป็ นอย่ างไร ท าอย่ างไร ท าได้ ไ หม ไม่ สนใจเลย ได้ จ้ างแล้ วอะไรแล้ ว ปล่ อ ย
หมายความว่าอย่างไร ผมจบแค่มัธยมศึกษาตอนปลายมาผมก็ดูออก ท่านบริหารงานแบบนี้เพื่ออะไร รู้ทั้งรู้ว่า
จะต้องมีการแก้ไขแบบ คุณทาไมไม่ทาก่อน ศึกษาก่อนที่จะลงมือทา พอทาไปแล้วเห็ นไหมครับท่านประธานฯ
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เดีย๋ วเทศบาลเรามีป่าช้าเพิ่มอีกที่หนึ่งครับ ยังไม่พออีกเหรอ ป่าช้า 4 – 5 ที่ของเรา ขนาดมีน้อยยังดูแลไม่ทั่วถึง
อันนี้ก็ เ หมือนกั น รับค าร้องจากประชาชนมาสุ สานร่องสามดวงพระยั งนั่ งไม่ได้ เลย เพราะอะไรรู้ไ หมครั บ
เห็บหมาหมัดหมาเคยดูแลบ้างไหม ความเดือดร้อนของประชาชนตรงนี้ ไม่เคยเลย แล้วจะเอาเงินไปทิ้งไปขว้าง
ตรงนี้ เปล่าประโยชน์ ไม่เป็นไรครับท่านประธานฯ โรงเรียนเทศบาล 1 ก็เหมือนกันอาคารเดิมก็พอใช้งานได้
ความจริงใช้ตรงนี้ก็ได้ครับ พอได้งบอุดหนุนเฉพาะกิจมาท่านไปทาตรงนี้ ท้ายที่สุดก็ทาไม่เสร็จเหมือนกันครับ
เพราะว่าก่อนการทางานไม่มีการศึกษาข้อมูลก่อน หลาย ๆ เรื่องครับท่านประธานฯ ที่ทางฝ่ายบริหารเทศบาล
นครลาปาง คือ นายกเทศมนตรีของเราไม่มองความสาคัญของชุมชนประชาชนทั่วไป อย่างที่เพื่อนสมาชิกสภาฯ
อภิปรายไปเรื่องหอกระจายข่าวไม่มี การตั้งงบประมาณไว้เลย 43 ชุมชน ผมเชื่อได้ เลยว่ าหอกระจายข่าว
เสียงตามสายใช้ได้ไม่ถึ ง 50 เปอร์เซ็นต์ แล้วไม่มีงบตั้งไว้เพื่อจะปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ ประชาชนขาดโอกาส
อีกแล้ว ที่ ผ มอธิ บ ายไปไม่รู้ว่าท่านจะรับฟังด้วยหรือเปล่า แล้ ว ก็ ไ ม่ อ ยู่ อี ก ต่ า งหาก นี่คือ ความเดือดร้อน
ของประชาชน แต่ท่านไม่ยอมสนใจตรงนี้ ถ้าเป็นไปได้ท่านน่าจะรับฟังและแก้ไขตรงนี้ ประชาชนจะได้มีโอกาส
อีกหลายเรื่องครับท่านประธานฯ ที่ทางฝ่ายบริหาร บริหารจัดการไม่เต็มที่ไม่ 100 เปอร์เซ็นต์ ถนนบุญวาทย์
ก็เหมือนกันกี่ปีมาแล้ว ณ วันนี้ยังไม่เสร็จเลยครับ เรื่องสายไฟลงดินผมว่าพอสักทีเถอะครับ มีบทเรียนให้เห็น
ถ้าเป็นฝ่ายบริหารประเทศอื่น ๆ เขาลาออกไปแล้วครับท่านประธานฯ มีที่ไหนทาโครงการมีคนตายมีคนเสียหาย
ประชาชนทาธุรกิจขาดทุนปิดร้าน อดทนไม่ไหวมารวมตัวกันประท้วงขับไล่ ผมยังไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้
เกิดขึน้ ที่เทศบาลนครลาปาง มีสมัยนี้นะครับ ประชาชนขับไล่ เพราะฝ่ายบริหารขาดความเอาใจใส่ต่อประชาชน
วันนั้นฝนตกที่ถนนบุญวาทย์น้าเข้าร้าน ประชาชนถามผมว่า สท. เป็นตัวแทนประชาชนไม่เห็นเข้ามาดูแลเลย
ผมเลยตอบว่าเข้าไปก็ดูเฉย ๆ นะครับ เพราะฝ่ายบริหารทางานแบบนี้จะให้ผมแก้ไขอย่างไร เอาถนนไปปิดท่อ
ระบายน้า ท าถนนก่ อนทางเท้า แล้วถนนสู งกว่าทางลงน้าจากท่อ รับน้า แบ่งช่องน้าไปอยู่ประมาณ 2 – 3
เซนติเมตร ถ้าฝนตกเยอะน้าจะไหลทันไหม แล้วก็ไม่ทันจริง ๆ อย่างที่ผมคาดคิด บางบ้านเข้าไปในร้านเลยครับ
ต้องเอาผ้า ต้องเอาเสื่อมากั้ นน้าไว้ไม่ให้เข้าร้าน ผมเลยบอกชาวบ้านว่ารู้อย่างนี้ให้ชาวบ้านมาขโมยทราย
ของผูร้ ับเหมาที่ทาถนนเก็บไว้กั้นน้าตรงนี้น่าจะดีกว่า เสียดายเสื้อผ้าที่ยังใช้อยู่แล้วต้องไปกั้นน้าไว้ ที่ผมอธิบาย
นี่ คื อ จะบ่ งบอกว่ า การท างาน การบริ ห ารจั ดการของฝ่ ายบริ ห ารเทศบาลนครล าปาง มี ความผิ ด พลาด
ในหลายเรื่อง ถ้านาไปแก้ไขประชาชนจะได้ประโยชน์มาก ๆ เลยครับ แต่ท่านไม่อยู่ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรแล้ว
ยั ง มี อี ก โครงการหนึ่ ง ประชาชนชาวนาก่ ว มใต้ ร้ อ งเรี ย นกั บ ผมมา สวนสาธารณะที่ น าก่ ว มใต้ ท่ า นเคย
เอางบประมาณไปปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ วันนี้ก็เหมือนกันครับ ผมเคยอธิบายอยู่ครั้งหนึ่งว่ามีแต่ป่า
มีแต่วัวแต่ควายเข้าไปอยู่ แต่ ณ วันนี้มีแต่กองทราย กรมเจ้าท่าขุดลอกคลอง ท่านน่าจะบริหารจัดการให้ดี
กว่านี้ เอาทรายไปวางไว้เป็นที่เป็นทางไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ไม่ใช่ไปกองอยู่อย่างนั้น ต้นไม้ที่ปลูกไว้ตายหมด
ครั บ ไม่ มี ใ ครดู แ ลจะเข้ า ไปดู แ ลก็ ไ ม่ ไ ด้ กองทรายเต็ ม ไปหมด นี่ แ หละคื อ การไม่ ส นใจของฝ่ า ยบริ ห าร
ท่านประธานฯ ครับ ผมขอกลับมาในเรื่องของโรงเรียนเทศบาล 1 กรณีอาคารก่อสร้างที่ได้งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
มา ผมดูที่ทางฝ่ายบริหารบรรจุเข้าไปอยู่ในแผนเพื่อจะเอางบประมาณไปทาตรงนี้แล้วทุนเท่าเดิม ผมก็เป็นห่วง
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ว่าทาไมถึงทุนเท่าเดิมเพราะ ณ เวลานี้ผ่านมาสองสามปีแล้วงบประมาณเท่าเดิม ก็เป็นห่วงเรื่องงบประมาณ
อาจจะสูงขึน้ ก็ได้ แต่ทราบมาว่าที่ตงั้ งบเท่าเดิม เพราะเราตัดฐานรากตรงนั้นออกเพื่อจะใช้โครงเดิม ผมก็เป็นห่วง
นะครับ กลัวว่าจะใช้ไม่ได้ ตากแดด ตากฝน ตากลมมากี่ปีแล้ว ถึงจะเป็นปูนเป็นหินที่แข็งแกร่ง แต่กาลเวลา
ก็ทาให้สึกกร่อนได้นะครับ ผมเป็นห่วงครับ ถ้าทาไม่ได้ก็จะยืดยาวไปอีก ผู้ปกครองของโรงเรียนเทศบาล 1
เขาต้องให้ลูกไปนั่งกับพื้นเรียนใต้อาคารพละบ้าง ใต้อาคารตึกสองชั้นบ้าง สามปีแล้วนะครับ อยากให้ฝ่าย
บริ หารช่ ว ยสนใจหน่ อ ยนะครั บ เคยเข้ าไปสอบถามข้ อมู ลรายละเอี ย ดกั บ ทางโรงเรี ย นเจ้ าหน้ าที่ หั วเราะ
อย่ า งเดี ย ว สท. ดู เ องเถอะค่ ะ ไม่ รู้ จ ะพู ด อย่ า งไรพู ด ไปก็ เ ข้ าตั ว ผมเลยประมาณการเอาว่ า มั น เสี ย หาย
ต่อประชาชนและเด็กนักเรียน จากที่มีห้องได้นั่งเรียนดี ๆ ต้องไปนั่งขัดสมาธิ นั่งคุกเข่าเรียน ดีนะครับที่เป็น
โรงเรียนเด็กเล็กไม่ใช่โรงเรียนสูงอายุ นั่งหัวเข่าด้าน ลุกขึ้นไม่ได้เลยนะครับ ผมขอฝากช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยครับ
ขอฝากท่ านประธานฯ ไปถึ งฝ่ ายบริ หาร การพิ จารณาท างบประมาณขอให้ ดู ความส าคั ญ ของประชาชน
ถนนหนทางในเขตเทศบาลนครลาปาง บางเส้นบางที่ก็ ยังเป็นดินลูกรัง โดยเฉพาะถนนบุญวาทย์ ประชาชน
เดือดร้อนมาก บางร้านถึงกับปิดตัวลงนะครับ ขนาดเป็นบ้านของตัวเองยังต้องปิดกิจการ ถ้าเช่าร้านเขาไม่ตาย
เหรอครับ แล้วประจวบเหมาะกับเจอโรคระบาดโควิด - 19 อีก เห็นประชาชนเคยเรียกร้องว่า ขอยกเว้นการเสีย
ภาษีไม่รู้เรื่องไปถึงไหนแล้ว ไม่รู้ว่าคาร้องของชาวบ้านที่เขาเดือดร้อน ภาษีเขาเสียไม่เยอะนะครับ ทางเทศบาล
เราช่วยแก้ ไขได้ไหมครับ ฝากช่ว ยแก้ ไขด้วยครั บ เพราะว่ าชาวบ้านเขาเดือดร้อนกั นจริ ง ๆ แล้ วเห็นว่ าตั้ ง
งบประมาณไว้อีกที่จะไปแก้ไขตลาดออมสิน ผมก็ดูรายละเอียดไม่เห็นว่าไปแก้ไขส่วนไหน แต่ ณ วันนี้ในตลาด
แทบจะไม่มีคนแล้วครับ เพราะอะไรคนไม่เดินขึ้นไป เพราะชาวบ้านเขามาขายข้างถนนหมดแล้ว อันนี้ก็บ่งบอก
ถึงการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเทศบาลของเราไม่มีความสนใจ ความปลอดภัยมาขายของกลางถนน
ช่วงประมาณหกโมง เจ็ดโมงจนถึงเก้าโมง ไปดูเถอะครับ ไปไม่ได้เลย การบริหารจัดการตลาดไม่ถูกต้อง ผมเดิน
ขึ้นไปดู ไปสารวจไม่ถูกต้องนะครับ ตลาดคือขายของนะครับไม่ใช่โกดัง ณ วันนี้ขึ้นไปดูเถอะครับ เป็นโกดัง
เป็นตะแกรงไปหมดช่วยสนใจหน่อยนะครับ อันนี้คือ ความทุกข์สุขของชาวบ้าน การบริหารจัดการที่ดีเป็นเรื่อง
ที่ดที ี่ประชาชนจะได้ประโยชน์ ขอบคุณมากครับท่านประธานฯ
นายกิตติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มี สมาชิกท่านอื่นอี กไหมครับ เชิ ญ
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง วันนี้ก็จะมาอภิปรายงบประมาณ
ประจาปี 2564 ของเทศบาลนครลาปาง ในส่วนของเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะทาโครงการปรับปรุง
ระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เฟสที่ 2 ตั้งแต่บริเวณถนนดวงรัตน์ถึงห้าแยกประตูชัย งบประมาณ
59,395,466 บาท (ห้าสิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) โครงการเฟสที่ 2 ที่ ตั้ ง
งบประมาณไว้ ก็ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยนะคะ ที่ว่าโครงการนี้ในงบประมาณสู ง ถึงห้าสิบเก้าล้านบาท ในภาวะที่เรา
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ยั ง ไม่ ผ่ า นพ้ น ด้ ว ยซ้านะคะ กับโรคระบาดโควิ ด - 19 ก็ยังจะต้องระมั ด ระวั ง ในเรื่องของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ เมื่อสักครู่ตอนที่ท่านนายกฯ ลุกขึ้นชี้แจงเหตุผลความจาเป็นหลักการ ในการจัดทางบประมาณ
ปี 2564 ท่านก็ยังได้พูดว่าแนวทางในการจัดทางบประมาณ ท่านก็ได้ปรับลดงบประมาณสิ่งไหนไม่จาเป็นก็จะ
ให้ปรับลดไป คาพู ด ของท่ า นดูดีมากเลยนะคะ ในหลักการเข้าใจเหตุผลวิธีการทางบประมาณที่ดีที่ถูกต้อง
แต่พอมาดูงบประมาณจริง ๆ ท่านไม่เห็นดาเนินการตามที่ท่านพูดสวยหรูในสภาเมื่อสักครู่นี้ เลย เพราะว่า
โครงการสายไฟลงดินไม่จาเป็นค่ะ ในสภาวการณ์แบบนี้ ในสถานะการเงินการคลังแบบนี้ ก็ทราบมาว่าในเฟส
ที่ 1 ก็ยังมีปัญหาในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ ก่อนที่จะลงรายละเอี ย ดตรงนี้ อยากจะขอให้ทางกองคลัง
ช่วยชี้แจงงบประมาณปัจจุบันที่เรามีเหลือใช้จ่ายอยู่ได้ไหมคะ ท่านประธานฯ หรือให้ท่านปลัดเทศบาลชี้แจง
สถานะการเงิน การคลั งให้สมาชิกสภาฯ ได้ท ราบก่อนว่าปัจจุบันนี้ เรามีเงิ นเหลือจ่ายอยู่เ ท่าไหร่ สาหรั บ
สถานะปัจจุบันนี้ ขอบคุณค่ะ
นายกิตติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกสภาฯ จะขอสอบถามท่าน
ปลัดเทศบาล ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณจะชีแ้ จงเพิ่มเติมไหม เชิญครับ
นายชาตรี สุขารมย์ ปลั ด เทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผม นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลาปาง ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ผมขอ
อนุญาตชี้แจงจากที่ท่านสมาชิก สภาฯ ได้สอบถาม ในเรื่องงบประมาณปี 2563 ที่เราได้ดาเนินการไปแล้วว่า
มีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ ผมขออนุญาตชี้แจงแบบนี้ว่า หมวดรายได้ของเรา ณ วันนี้รายได้ของเราที่จัดเก็บเองและ
ได้รบั การจัดสรรมา แบ่งอยู่สองถึงสามอย่างคือ รายได้ที่เราจะเก็บเองหมวดนี้ก็มีภาษีโรงเรือน ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ขณะนี้รายได้ส่วนนี้ที่เราตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้เจ็ดสิบสองล้าน ประมาณการ
ในปี 2563 ณ ขณะนี้เมื่อถึงสิ้นเดือน 31 กรกฎาคม เรามีรายรับเข้ามา 14,696,000 บาท (สิบสี่ล้านหกแสน
เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั่นหมายความว่า เราตั้งงบประมาณรายรับไว้ที่เจ็ดสิบสองล้าน ดังนั้น เรายังติดลบ
อีกประมาณห้าสิบแปดล้าน ส่วนหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต เราได้ตั้งงบประมาณไว้ ในปี 2563
ประมาณ 18,075,500 บาท (สิบแปดล้านเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ เมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคม เรามี
รายรับเข้ามา 23,375,000 บาท (ยี่สิบสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั่นหมายความว่า เงินของเรา
ก็ มี อ ยู่ 5,299,500 บาท (ห้ า ล้ า นสองแสนเก้ า หมื่นเก้าพันห้าร้ อ ยบาทถ้วน) หมวดที่ 3 หมวดรายได้ จาก
ทรั พ ย์ สิ น เราได้ตั้ ง งบประมาณ รายรับไว้ ประมาณการไว้ 16,401,500 บาท (สิ บ หกล้ า นสี่ แ สนหนึ่งพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) ณ ตุลาคมถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม เรามีรายรับ 14,362,310 บาท (สิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่น
สองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) นั่นหมายความว่า เรายังติดลบอีกสองล้านกว่า ส่วนเงินของสถานธนานุบาลวันนี้
เข้ามาแล้ว เดี๋ยวผมจะขอชีแ้ จงในลาดับต่อไปครับ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด เราได้ประมาณรายรับไว้ 3,031,000
บาท (สามล้านสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ณ วันนี้เข้ามาแล้ ว ประมาณ 3,335,000 บาท (สามล้านสามแสน
สามหมื่ น ห้ า พั น บาทถ้ ว น) นัน่ หมายความว่า เข้ามาประมาณ 304,000 บาท (สามแสนสี่ พั น บาทถ้ ว น)
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เพราะฉะนั้นรายรับที่เราจัดเก็บเอง เราได้ตั้งงบประมาณ ประมาณการไว้ที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้าน ณ วันนี้เข้ามา
ห้าสิบหกล้าน นั่นหมายความว่าเรายังติดลบอีกหกสิบล้านกว่า ผมขออนุญาตเอาตัวเลขกลม ๆ เนื่องจากวันนี้
สถานภาพบางตัวยังไม่นิ่งนะครับ รายได้ที่รัฐจัดเก็บเองแล้วก็ส่งให้ท้องถิ่นในหมวดภาษีจัดสรร เราได้ตั้งรายรับไว้
294,420,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบสี่ล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้ ว น) ณ วันนี้ได้เข้ามาแล้ว 225,072,918 บาท
(สองร้อยยี่สิบห้าล้านเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน) เพราะฉะนั้นเรายังติดลบอีก 69,347,000
บาท (หกสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ผมขออนุญาตเอาตัวเลขกลม ๆ ก่อนนะครับ ส่วนรายได้
เงิ น อุ ด หนุ น หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป เราได้ ตั้ ง ไว้ 315,042,000 บาท (สามร้ อ ยสิ บ ห้ า ล้ า น สี่หมื่น
สองพั น บาทถ้ ว น) วันนี้เข้ามาแล้ว 287,081,888 บาท (สองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
แปดสิ บ แปดบาทถ้ ว น) ก็ยังติดลบอี ก ยี่ สิ บ แปดล้าน รายได้ เ งิ น อุ ด หนุ น ระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เราได้ตั้งไว้
44,847,140 บาท (สี่สิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) วันนี้ได้เข้ามาแล้วสี่สิบสี่ล้านลงตัว
เพราะฉะนั้ น ผมขอสรุ ป ตั ว เลขก่ อ นว่ า จากรายรั บ ของเราและเงิ น อุ ดหนุ น เราได้ ป ระมาณการรายรั บ ไว้
เมื่ อ ปี 2563 ว่ า 777,000,000 บาท (เจ็ ด ร้ อ ยเจ็ ด สิ บ เจ็ ด ล้านบาทถ้ ว น) วั น นี้ เ ราเข้ามาแล้ ว ประมาณ
619,000,000 บาท (หกร้อยสิบเก้าล้านบาทถ้วน) เพราะฉะนั้นยังติดลบอีกหนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้าน หมายความ
ว่า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม เรายังติดลบอีกหนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้าน ยังเหลืออีกสองเดือน หมายความว่าเดือน
สิงหาคมกับเดือนกันยายน ที่ท่านสมาชิกสภาฯ อยากทราบเรื่องเคเบิ้ลลงใต้ดิน เราตั้งไว้ในหมวดเงินรายจ่าย
ที่เราจัดเก็บเอง เพราะฉะนั้นผมทาตัวเลขคร่าว ๆ แบบนี้ครับ เพราะตัวเลขยังไม่นิ่ง หมายความว่า หมวดรายได้
ที่เราจัดเก็บเองและหมวดรายได้ที่รัฐจัดสรรมา ตรงนี้ไปตั้งที่รายจ่ายของเรา เข้ามาแล้วสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน
แล้วเรามีรายจ่ายเมื่อเดื อนกรกฎาคมไปสองร้อยยี่สิบเอ็ ดล้าน เพราะฉะนั้ นวันนี้ ตัวเลขกลม ๆ ก็ จะเหลื อ
ประมาณ ห้าสิบเก้ าล้าน แต่เมื่อวั นที่ 7 สิงหาคม เห็นเข้ามาอีกเจ็ดล้านกว่า แยกเป็นโรงรับจานาที่เราตั้ง
เมื่ อสั กครู่ นี้ หกล้ านกว่ าได้ เข้ ามาแล้ ว นั่ น หมายความว่า ณ ขณะนี้ วันที่สิ บ กว่ า ๆ เรามีเ งิ นเข้ามาทั้ งหมด
เจ็ดล้านกว่า แต่เป็นเงินของโรงรับจานาหกล้านกว่า นั่นหมายความว่า วันนี้เงินก็เข้ามาประมาณเก้าแสนกว่า
เพราะฉะนั้นวันนีเ้ ราจะมียอดถ้าบวกกันแล้ว เราจะมียอดทั้งหมดประมาณหกสิบหกล้าน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม
แต่เราก็ มีรายจ่ายที่จะเกิ ดขึ้ น สิงหาคม กั นยายน อีกสองเดือน ตัวเลขคร่าว ๆ ที่ผมให้เจ้ าหน้าที่ ได้ท ามา
แต่ก็ยังไม่นิ่ง เนื่องจากว่าผมดูบางหมวด บางหมู่ ยังสับสนกันอยู่ คร่าว ๆ แล้ว สองเดือนที่จะใช้รายจ่ายประจา
ที่จะใช้ ตกอยู่ ตั ว เลขกลม ๆ ประมาณสี่ สิบ ล้ าน ถ้ าเราเอาหกสิบ หกล้าน ลบด้ วยสี่ สิ บ ล้าน ที่จะต้ องจ่ าย
สองเดือน คือเดื อนสิ งหาคมและกั นยายน จะเหลือเงิ นอยู่ป ระมาณยี่สิ บหกล้ าน ประมาณนะครั บ สมมติ
สิงหาคม กันยายนก็ยังไม่รู้วา่ เงินจะเข้ามาอย่างไร แต่ทั้งนีก้ ็ตั้งข้อสังเกตได้ว่า จากสถิติที่เข้ามาอย่ า งภาษี ที่ดิน
และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง เราตั้งไว้ห้าสิ บ หกล้ า นไม่เข้าเลยครับ พึ่งมาเข้ า เดื อ นนี้ได้ 14,828 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พัน
แปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) หายไปห้าสิบหกล้าน อันนี้ประมาณการรายรับที่จะเกิดขึ้นทั้งเดือน ยกตัวอย่าง
ที่เห็นชัด เช่ น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พึ่งเข้ามาหนึ่งหมื่นกว่าบาทเอง ซึ่ง หายไปห้าสิบหกล้าน ณ วันนี้
นะครับ เราตั้ ง งบประมาณรายรั บ ไว้ห้าสิบหกล้าน แต่ ณ ตอนนี้ สิ้นเดือนกรกฎาคมพึ่ ง เข้ า มาหนึ่ ง หมื่ น
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สี่พัน ซึ่งผมว่าทุกท่านก็คงทราบอยู่ว่า มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ ในเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง
แล้วยังมีอีกหลายรายการที่ผมตั้งข้อสังเกตว่า โอกาสที่อีกสองเดือน ที่งบประมาณจะเข้า ค่อนข้างล่อแหลม
หลายตัวนะครับ ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม จาก พรบ.การกระจายอานาจ เราตั้งไว้หนึ่งร้อย
แปดสิบห้าล้าน วันนีเ้ ข้ามาหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้าน เหลืออีกประมาณสี่สิบล้าน ซึ่งเหลือระยะเวลาอีกสองเดือน คือ
สิงหาคมและกันยายน ภาษีสรรพสามิต ตั้งไว้สี่สิบ สี่ล้านเข้ามาสามสิบสามล้าน ยังเหลืออีกประมาณสิบล้าน
หลายตัวที่ผมมองดู ก็ ภาวนาสวดมนต์ขอให้ เงินเข้ามา ผมขอสรุ ปแบบนี้นะครับว่า เงินตอนนี้ที่ ยั งเหลืออยู่
ในหมวดนี้ เหลืออยู่หกสิบหกล้าน เมื่อสิ้นเดือนนี้ แต่เรามีรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นสองเดือน สิงหาคมและกันยายน
ตัวเลขก็ ยังไม่นิ่งอยู่ ประมาณสี่สิบล้าน เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราจ่ายสองเดือนไปสี่สิบล้าน เราจะเหลือยี่สิบ
หกล้าน ซึ่งสี่สิบล้านเรายังไม่รวมเงินอุดหนุนของเคเบิ้ลใต้ดินห้าสิบสามล้าน เพราะฉะนั้นก็ภาวนาขอให้เงิน
อีกสองเดือน เข้ามาเยอะ ๆ หน่อย ก็ ยังไม่ทราบตรงนั้น ขอชี้แจงด้วยความเคารพว่า ขณะนี้ตัวเลขคร่าว ๆ
ยังไม่นิ่ง ที่ผมเรียนว่าเงินอุดหนุน ยังไม่ต้องไปยุ่งกับเขา เพราะว่าลงตัว จะเหลือหมวดนี้เองว่าวันนี้บวกลบคูณ
หารแล้ว มีเงินอยู่สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน ลบด้วยสองร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน เหลืออยู่ห้าสิบเก้ าล้าน เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม เข้ามาอีกเจ็ดล้านกว่าแยกเป็นของโรงรับจานา หกล้านกว่าแล้วภาษีจัดสรรเข้ามาอีกประมาณเก้าแสน
กว่า เพราะฉะนั้นยังเหลือเวลาอีกสองเดือน ถ้าเราเอาตัวเลขบวกลบคูณหารกัน ก็คือ หกสิบหกล้านลบรายจ่าย
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น รายจ่ า ยประจ าอี ก สี่ สิ บ ล้ า น เหลื อ เงิ น ยี่ สิ บ หกล้ า น ยั ง ไม่ ร วมเงิ น อุ ด หนุ น เคเบิ้ ล ใต้ ดิ น ครั บ
ขออนุญาตชีแ้ จงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ดิ ฉั น นางสาวอมลยา เจนตวนิ ช ย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ก็ ข อขอบพระคุ ณ ท่ า น
ปลัดเทศบาล ที่ช่วยชี้แจงข้อมูลการเงินการคลังของเทศบาลนครลาปาง จากคาชี้แจงของท่านปลัด เราก็เห็น
ได้ชัดเลยว่า ภาษีที่จัดเก็บจากประชาชนมีปัญหา เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่ทุกคนได้รับ แล้วก็ทาง
รัฐ บาลได้มีนโยบายช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการผ่อนผันการชาระเงินภาษี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่จะเปลี่ยนใหม่ จากภาษีโรงเรือนก็ปรับลดลงไปถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ที่จะเป็นรายได้ของเทศบาลนครลาปาง
ก็ชัดเจนว่า อะไรที่ไม่จาเป็นก็ยังไม่ควรดาเนินการ โดยเฉพาะเฟส 1 เห็นได้ชัดว่าเงินไม่พอใช้จ่าย เพราะว่า
ถ้าเรากันเงินใช้จ่าย สี่สิบล้านในอีกสองเดือนข้างหน้า ก็จะเหลือเงินเพียงยี่สิบหกล้าน ถ้าฝ่ายบริหารต้องการ
จะดาเนินการโครงการสายไฟลงดินเฟส 1 ต้องโอนเงินให้กับการไฟฟ้าอีก ห้าสิบสามล้านกว่า อันนี้เราพูดถึง
โครงการเฟส 1 ก่อนนะคะ เพราะเฟส 2 จะดาเนิ น การต่ อ เนื่ อ งจากเฟส 1 เพราะฉะนั้ น การเริ่มต้นของ
เฟส 1 ก็ เลยอยากจะชี้แจงในที่ป ระชุมแห่งนี้ก่อนว่า ไม่มีความถู ก ต้องชอบธรรมหรือโปร่งใสอย่างไรบ้าง
ขออนุญาตท่านประธานฯ ให้เจ้าหน้าที่นาเอกสารขึ้นจอ (ประธานอนุญาต) จากที่ได้ตรวจสอบการทางาน
ของฝ่ายบริหารในเรื่องการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร ในการ
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ดาเนินโครงการสายไฟลงดินเฟส 1 เทศบาลได้มีป ระกาศสรุปผลแบบสารวจว่าประชาชนมีความเห็นด้วย
ให้ ด าเนิ น การโครงการสายไฟลงดิ น เพื่ อ จะเอาแบบส ารวจความคิ ด เห็ น ประชาชนมาประกอบในการ
ดาเนินการโครงการนี้ตามที่กฎหมายกาหนด แต่พอเราได้ไปตรวจสอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจานวนหลาย
ร้อยฉบับแล้ว เราก็มีขอ้ สังเกตว่า ได้มกี ารใช้น้ายาลบคาผิดลบแบบฟอร์มแบบสอบถามนี้ แล้วมีการขีดขึ้นใหม่
จานวนหลายร้อยฉบับ จะเห็นได้ว่าในข้อที่ 1.1 ก็มีรอยลบที่ข้อ 2 ตรงเพศ แล้วก็ตรงข้อ 1.2 ก็มีรอยลบที่ข้อ 4
ช่วงอายุ 41 ถึง 50 ปี ข้อ 1.3 ก็มีรอยลบที่ข้อ 2 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา ข้อ 1.4 ก็มีรอยลบที่ข้อ 4 แล้วก็
ข้อ 1.5 ก็มีรอยลบที่ข้อ 1 ข้อ 2.1 ก็มีรอยลบที่ข้อ 2 ว่าไม่ทราบ ข้อ 2.2 ก็มีรอยลบที่ข้อ 2 ว่าไม่มีประโยชน์
ข้อ 2.3 ก็มีรอยลบที่ข้อ 2 ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการดาเนินโครงการ ข้อ 2.4 ก็มีรอยลบว่าประชาชน
ไม่เห็นด้วย แล้วมีการเขียนอธิบายเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงไม่เห็นด้วย แต่มีการแก้ไขโดยใช้น้ายาลบคาผิดลบ
แต่ว่าจะเห็นรอยด่าง รอยจุดอยู่ในเอกสารทุกฉบับนะคะ ที่ได้สารวจเป็นรอยเดียวกันทั้งหมด ทุกข้อที่ได้อ่าน
มานี้ เป็ น การแก้ ไ ขข้ อ เดี ย วกั น รอยเดี ย วกั น เหมื อ นกั น ทั้ ง หมดหลายร้ อ ยฉบั บ เพราะฉะนั้ น การส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน ที่ฝ่ายบริหารนามาประกาศใช้ เป็นข้อมูลเท็จ ในเมื่อข้อมูลที่ฝ่ายบริหารนามาสรุป
แล้วก็มาดาเนินการโครงการเฟส 1 เป็นเท็จ ก็ไม่สมควรที่จะเบิกจ่ายงบประมาณไปดาเนินโครงการเฟส 1
เพราะว่าถ้าเราโอนเงินไปให้การไฟฟ้าแล้ว ความเสียหายก็จะเกิดกับเทศบาลนครลาปางของเรา อีกส่วนหนึ่ง
ก็คือ เอกสารแบบสารวจความคิดเห็นประชาชนทั้งหมด 964 ชุด มีข้อพิรุธจานวนมาก เอกสารที่ส่งให้ทาง
การไฟฟ้า ขอความร่วมมือให้ทางการไฟฟ้าทาแบบสารวจช่วยกระจายแบบสารวจ จานวน 400 ชุด แล้วก็ต้อง
ส่งคืนภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ปรากฏว่าเอกสารที่ลงทะเบียนตอบรับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ มาจากเทศบาล
เมืองปานทั้งหมด 54 ชุด ส่วนที่เทศบาลนครลาปางกระจายไปยังประธานชุมชน 43 ชุมชน ชุมชนละ 10 ชุด
รวม 430 ชุด แล้วให้สง่ คืนภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กับส่งกลับมาถึง 698 ชุด เอาไป 430 ชุด ส่งกลับ
มา 698 ชุด แต่ของการไฟฟ้า 400 ชุด กลับมาผ่านไปรษณีย์เมืองปาน 54 ชุด แล้วยังมีข้อสังเกตอีกประการ
หนึ่งก็คือ แบบสอบถามทั้งหมดที่เป็นแบบสอบถามส่งกลับมาทางไปรษณีย์ ปรากฏว่าจากข้อสังเกต มีก าร
กรอกข้อความโดยบุคคลประมาณ 4 คน สังเกตจากวิธีการขีดและลายมือที่เขียนในแบบสอบถาม กระทาโดย
บุคคล 4 คน แล้วเรื่ อ งทั้ ง หมดนี้ก็ได้ร้ อ งเรี ย นไปยังท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด และ ปปช. เรียบร้อยแล้ว
ก็อยากจะฝากทางฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานฯ ไปว่า เอกสารชัดเจนมากค่ะ ว่าการทาแบบสารวจความคิด
เห็นของประชาชนเป็นเท็จนะคะ แล้ว จะต้องมีคนรับ ผิดชอบในเรื่องนี้ว่าทากั นได้อย่างไร ทาไมถึงกล้าท า
ขนาดนี้ ซึ่งทราบว่าขณะนีก้ ็อยู่ระหว่างการดาเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนอยู่ เพราะฉะนั้นไม่มีความจาเป็น
ไม่มีความถูกต้องชอบธรรมหรือ ถูกต้องตามกฎหมาย ที่จะเร่งรัดในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสายไฟ
ลงดินเฟส 1 ควรจะชะลอ เพื่อให้การตรวจสอบมีผลชัดเจนเรียบร้อยก่อน ว่าแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเท็จ
หรือไม่นะคะ มาถึงการเบิกจ่ายงบประมาณในเฟส 2 ที่ทางฝ่ายบริหารยื่นเสนอมานะคะ ก็ยังไม่ควรที่จะตั้ง
งบประมาณ ในเฟส 2 ไว้รอเฟส 1 เพราะในเมื่อเฟส 1 มีปัญหาขนาดนี้ ถ้าในเมื่อการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนไม่ถูกต้อง ท่านก็จะต้องไปเริ่มทาแบบสารวจความคิดเห็นของประชาชนเสียก่อน ก่อนที่จะดาเนิน
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โครงการนี้ เพราะฉะนั้นการจัดตั้งงบประมาณเฟส 2 ไว้ จะทาให้เทศบาลนครลาปางเสียประโยชน์เสียโอกาส
ในการจะนาเงินถึงห้าสิบกว่าล้านไปใช้ในโครงการอื่น ๆ ที่มีประโยชน์มากกว่า ข้อสังเกตในโครงการเฟส 2
มีก ารแก้ ไ ขแบบแปลนปรับ ลดงบประมาณลง จากที่ดูเ อกสารเงิ นอุดหนุนของท่านทางฝ่ายบริหารฉบับ นี้
มีหนังสือโต้ตอบระหว่างเทศบาลกับการไฟฟ้าในเรื่องของการขอปรับลดงบประมาณ จาก 76,519,850 บาท
(เจ็ดสิบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 5,356,389.50 บาท
(ห้ า ล้ า นสามแสนห้ า หมื่ น หกพั น สามร้ อ ยแปดสิ บ เก้ า บาทห้ า สิ บ สตางค์ ) เป็ น เงิ น งบประมาณทั้ ง สิ้ น
81,876,239.50 บาท (แปดสิ บ เอ็ด ล้ านแปดแสนเจ็ด หมื่นหกพั นสองร้ อยสามสิ บ เก้าบาทห้าสิบ สตางค์ )
เทศบาลอ้างว่าปัจจุบันเทศบาลมีค วามจาเป็นต้องใช้งบประมาณปี 2563 เพื่อฟื้นฟูสถานการณ์ จากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ดังนั้นจึงขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พิจารณาปรับแบบและประมาณการ
เพื่อลดวงเงินงบประมาณด้านโยธา โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้ าเป็นเคเบิลใต้ดินพหลโยธิน
เฟส 2 ให้อยู่ในกรอบวงเงินไม่เกินหกสิบล้านบาท การไฟฟ้าก็ได้ตอบหนังสือกลับมาว่าที่เทศบาลร้องขอไปนั้น
การไฟฟ้าขอแจ้งแบบก่อสร้างเคเบิลใต้ดินและประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าว ในส่วนงานโยธา
ที่เทศบาลนครลาปางเป็นผู้รับ ผิดชอบวงเงินทั้งสิ้น 59,395,465.67 บาท (ห้าสิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่น
ห้าพันสีร่ ้อยหกสิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) อันนีร้ วมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้าง
ด้านโยธาแรงต่าเป็นแบบ Semi Buried อันนี้ก็คือ วิ ศ วกรไม่ ใ ช่ ช่ า ง แต่ได้สอบถามวิศวกรมาแล้วว่าการปรับ
แบบก่ อ สร้ า งในลักษณะนีเ้ ป็นอย่างไร ในเบื้ อ งต้ น ที่ท่านของบประมาณในเฟส 1 ท่านบอกว่าการก่อสร้าง
จะเป็นแบบระบบดันท่อ แล้วท่านก็ไปบอกประชาชนเดินสารวจความคิดเห็นของประชาชน บอกว่าไม่ได้
ทาแบบถนนบุ ญ วาทย์ จะทาเป็นแบบดันท่อ ซึ่งมีการขุดเปิดผิ ว ถนนน้ อ ยมาก แต่ในกรณีนี้ที่มีก ารปรั บ ลด
งบประมาณแล้วก็ปรับแบบก่อสร้าง การทาแบบนีก้ ็จะทาเหมือนถนนบุญวาทย์ ก็คือ มีการเปิดผิวถนนเหมือน
ถนนบุญวาทย์ก็จะทาให้ประชาชนได้รับผลกระทบเหมือนถนนบุ ญ วาทย์ เราก็ไม่อยากให้เ หตุ ก ารณ์ แบบนั้น
เกิดขึ้นอีก เพราะว่าถนนบุญวาทย์สองปีกว่าจนปัจจุบันก็ยังเก็บงานไม่เรียบร้อย ขอบถนน ระบบเสาไฟฟ้าก็ยัง
ไม่ เ รี ย บร้ อ ย ไม่ทราบว่าติดปัญหาอะไรถึงทาให้โ ครงการนี้ล่าช้าและมีปัญหาขนาดนี้ แล้วถ้าท่านจะมาปรับ
แบบของถนนพหลโยธินให้ทาเหมือนถนนบุญวาทย์อีก ถ้าประชาชนทราบคงไม่มีใครยอมให้ท่านทาโครงการนี้
แน่นอน เพราะผลกระทบที่ เกิดขึ้นเราคนลาปางเห็นกันมาหมดแล้วนะคะ ว่าเกิดอะไรขึ้น กับถนนบุญวาทย์
จนถึงกระทั่งมีคนเสียชีวติ แล้วเศรษฐกิจแถวนั้นก็พังพินาศ ขับรถผ่านถนนบุญวาทย์ ท่านจะเห็นเลยว่าร้านค้า
ปิดจานวนมาก บางร้านติดป้ายเช่า เซ้ง ขายธุรกิจกันเกือบทั้งสายเป็นถนนที่ปิดร้างเยอะที่สุดในจังหวัดลาปาง
นะคะ แล้วถนนบุญวาทย์เป็นเส้นเศรษฐกิจ เป็นเส้นที่มีร้านทองเป็นเส้นที่มีธนาคารเยอะที่สุด แต่กลับเป็นเส้น
ทีร่ ้านค้าปิดกิจการร้างเยอะที่สุดด้วยผลงานการเอาสายไฟลงดินของฝ่ายบริหาร ก่อนที่ท่านจะทาอะไรคิดถึง
หั ว อกหั ว ใจคนอื่ น บ้ า งนะคะ ไม่ ใ ช่ คิ ด ถึ ง แต่ ว่ า อยากจะท าโครงการนี้ แ ล้ ว สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตามมาท่ า นไม่
รับผิดชอบ เพราะเราเห็นแล้วว่าท่านไม่รับผิดชอบจริง ๆ ประชาชนมาร้องเรียน ท่านก็ไม่เคยออกมารับฟัง
มีแต่ท่านปลัดเท่านั้นที่ไปลงพื้นที่แก้ปัญหาและรับหน้าประชาชนที่มาร้องเรียนมาต่อว่ามาสอบถามที่เทศบาล
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ฝ่ายบริหารรอรับแต่ดอกไม้ อันนีค้ ือ ข้อเท็จจริงที่เราเห็นกันหมดแล้วนะคะ แล้วก็กรณีแบบสารวจความคิดเห็น
ของประชาชนที่เป็นเท็จทางสมาชิกสภาฯ ก็จะดาเนินการให้ถึงที่สุดจนกว่าจะมีผู้รับผิดชอบว่าแบบสารวจชุดนี้
ทาเท็จขึ้นมาจริงหรือไม่ ส่วนเรื่องการเงิน การคลังเราก็เห็นชัดแล้วว่าเงินเราไม่พอใช้นะคะ โครงการสายไฟ
ลงดินไม่ทาก็ไม่มีใครเดือดร้อนถึงชีวิตและทรัพย์สิน เป็นเพียงโครงการที่ทาเพื่อความสวยงามทัศนียภาพของ
ถนนเส้นนัน้ เท่านั้น ซึ่งใน ความเป็นจริงแล้ว ถนนพหลโยธินเราก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องไปทาให้มีทัศนียภาพ
สวยงาม เพราะไม่ ใ ช่ ถ นนเส้ น ท่ อ งเที่ ย ว แล้ ว เฟส 1 ก็ ยั ง มี พื้ น ที่ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ร กร้ า งว่ า งเปล่ า ไม่ ใ ช่ พื้ น ที่
เขตเศรษฐกิจ ไม่มคี วามจาเป็นที่เราจะต้องไปทาถนนเส้นพหลโยธินเลย แล้วถ้าเริ่มเฟส 1 แล้วท่านก็จะต้องมี
เฟส 2 เฟส 3 ตามมา ใช้เงินอีกหลายร้อยล้าน ทั้งในส่วนของเทศบาลแล้วก็ในส่วนของการไฟฟ้า ซึ่งเป็นเงิน
จานวนมากและเราไม่จ าเป็ นจะต้องเสีย เงิ นขนาดนั้ นนะคะ หากฝ่า ยบริ หารต้องการท าโครงการที่ส ร้า ง
ทัศนียภาพให้สวยงามสนับสนุนเศรษฐกิ จเรื่องการท่องเที่ยว ท่านควรจะไปทาสายเศรษฐกิจ สายที่มีการ
ท่องเที่ยว สายที่มีอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม ถ้าท่านต้องการโชว์ทัศนียภาพด้านบนนะคะ เราก็เห็นวิสัยทัศน์
ของฝ่ายบริหารว่ามุมมองในการบริหาร ในการใช้จา่ ยเงินเป็นอย่างไรจากงบประมาณที่ตั้งไว้นะคะ ในส่วนของ
โครงการเฟสที่ 2 นีส้ มาชิกสภาเทศบาลนครลาปางก็ไม่เห็นด้วย ขอบคุณค่ะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ตอนนี้เป็นเวลา 12.20 น. ผมจะขอพัก
รับประทานอาหารกลางวันและกลับมาประชุมต่อในเวลา 13.30 น. ขอบคุณครับ
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.20 น.
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อเรารับประทานอาหารกลางวัน
แล้ว และขณะนีเ้ วลา 13.30 น. มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ผมนาเรียนท่านประธานฯ
ได้ดาเนินการประชุมต่อครับ
นายกิตติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.4 ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญั ตติร่างเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาล
นครลาปาง (วาระที่ 1 ขัน้ รับหลักการ) ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายต่อนะครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ ไพบู ล ย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อสักครู่ผมลืมตรงนี้ไปครับ
ท่านประธานฯ ที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติร่างเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย ในงบเฉพาะการประเภท
กิจการสถานธนานุบาล หน้าที่ 2 ของเทศบัญญัติ ท่านชี้แจงว่ารายรับจริง 40,452,796.69 บาท (สี่สิบล้าน
สี่แสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์) รายจ่ายจริง 18,483,915.90 บาท (สิบแปด
ล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์) รายรับยี่สิบกว่าล้านไม่ถูกต้องนะครับ รายรับ
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ต้องได้ 21,968,880.79 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
เงินหายไปประมาณเก้าแสนกว่าบาท เพื่อนสมาชิกฯ ลองดูตัวเลขอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ หน้า 2 ส่วนที่ 3
ในงบเฉพาะการของประเภทกิจการสถานธนานุบาล ผมลองลบดู เงินหายไปเก้าแสนกว่าบาท ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในคาแถลงงบประมาณ ประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช่หรือไม่ครับ หน้าที่ 2 ประเภทกิจการสถานธนานุบาล
เอารายรับจริงหักรายจ่ายจริงตัวเลขที่พิมพ์ ในนี้คือ 20,968,946.44 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพัน
เก้าร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบสี่สตางค์) แต่ลบจริงแล้วได้ 21,968,880.79 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่น
แปดพั นแปดร้อยแปดสิบ บาทเจ็ด สิบ เก้ าสตางค์) หายไปเก้าแสนกว่าบาท ไม่เป็นไรครับ เอาไว้แก้ไ ขในชั้น
กรรมการแปรญัตติ เชิญ นายกเทศมนตรี
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ขออนุญาตให้ผจู้ ัดการสถานธนานุบาลได้ชแี้ จงรายละเอียด (ท่านประธานฯ อนุญาต)
นางวรารัตน์ ขลิ บ เงิ น ผู้จัดการสถานธนานุบาล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางวรารัตน์ ขลิบเงิน ผู้จัดการสถานธนานุบาล ยอดเงินกาไรสุทธินี้เป็นของ
ปี 2562 ไม่ได้เกิดจากรายรับกับรายจ่ายลบกัน เป็นยอดกาไรสุทธิของปี 2562 แต่เรารายงานยอดรายรับจริง
ของปี 2563 กับรายจ่ายจริงปี 2563 ถูกต้องแล้วค่ะ
 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ยืนยันตามนี้นะครับ ผู้จัดการ
สถานธนานุบาลแจ้งว่า รายรับจริงกับรายจ่ายจริงไม่ได้หักกันเป็นยอดเท่านี้ ตัวเลขกาไรสุทธิ
ยี่สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันกว่าบาทที่เห็นเป็นของปี 2562 ไม่เป็นไรนะครับในชั้นของ
คณะกรรมการแปรฯ ค่อยว่ากัน เดี๋ยวมอบให้คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ดาเนินการต่อนะ
ครับ ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายต่อในวาระรับหลักการนี้ครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณั ฐ กิ ต ติ์ บรรจงจิ ต ต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมอยากจะอภิปรายเกี่ยวกับ
ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง
วาระแรก ผมดูจากร่าง การประมาณการบางรายการก็ตั้งไว้ บางรายการก็ไม่ได้ตั้งไว้ ผมคิดว่าเกิดจากภาวะ
เศรษฐกิจการเงินของเทศบาลเราก็มีส่วน และอีกอย่างหนึ่งเกิดวิกฤติของไวรัสโควิด - 19 ผมดูจากประมาณ
การแล้วก็เป็นงบสมดุล ก็แล้วแต่ว่าผูบ้ ริหารจะดาเนินการอย่างไร แต่ผมอยากจะขอพูดประเด็นตรงเงินอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดาเนินโครงการสายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินเฟส 2 ส่วนตัวผม ดูจากพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 เป็นหน้าที่ของเทศบาล ที่จะต้องให้มี
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การบารุงทางการไฟฟ้า แสงสว่างต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของเรา ความเห็นส่วนตัวของผมเห็นว่าถ้าเกิดประโยชน์กับ
ชาวบ้านในจังหวัดของเรา เป็นการแก้ไขหรือว่าทาให้ดีขึ้น หรือทาให้ดูสวยงาม ป้องกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟฟ้า
ลัดวงจร ผมก็ไม่ขัดข้องอะไร เพราะในรูปแบบของการทาสัญญาระหว่างกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสากิจเป็นรูปแบบของสัญญาทางการปกครอง ในด้านของสาธารณูปโภคที่ทาสัญญากับรัฐวิสาหกิจ ทากับ
เทศบาลเรา ผมคิดว่าผมไม่ขัดข้อง แต่ตรงนี้เป็นเพียงประมาณการนะครับ ประมาณการหมายถึงว่าจะทาได้
หรือไม่ได้ทาผูบ้ ริหารจะต้องบริหารจัดการกันเอง ว่าจะดาเนินการอย่างไร ทาไม่ได้ยังไง ก็จะตกเป็นเงินสะสม
อยู่แล้ว ขั้นแรกที่ผมอยากจะให้ความเห็น ก็เห็นด้วย ถ้าทาได้ อยากให้ทางฝ่ายบริหารคานึงถึงรูปแบบในการ
ทาสัญญาทางการปกครองว่าเราได้เสียเปรียบทางการไฟฟ้าหรือไม่ อยากให้ดูสัญญากันให้ดีนะครับ และอีก
อย่างหนึ่งก็ขอให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของเทศบาลเรา ในกรณีอย่างนี้เศรษฐกิจแบบนี้และการเก็บภาษีของเรา
ก็ไม่ถึงเป้า ลดไปถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ผมก็อยากจะให้ทางฝ่ายบริหารคานึงถึงตรงนี้ดว้ ย เท่านีค้ รับขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ
เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสั นติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เ คารพ
กระผม นายสั น ติ เขี ย วอุ ไ ร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ผมใคร่ ข ออนุ ญ าตได้ อ ภิ ป รายในประเด็ น
การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอ
เพื่อให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณา ก่อนอื่นต้องขอชมเชยทางเจ้าหน้าที่งบประมาณที่ทางบประมาณในปี 2564
มาเสนอสภาได้อย่างรอบคอบ อย่างละเอียดถี่ถ้วนจากการที่ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติชุดนี้ แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อร่างเทศบัญญั ติงบประมาณชุด นี้ไ ด้เสนอผ่านขั้นตอนกระบวนการของทางเจ้าหน้าที่งบประมาณของ
เทศบาลเป็นอย่างดีแล้ว ผมก็ ยั งมีข้อสั งเกตอยู่สองสามประการ ที่จะอภิป รายเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจ เสนอหรือสนับสนุน หรือพิจารณาในประเด็นอื่น ๆ จากการดูภาพรวมแล้ว ผมก็คิดว่าทางเจ้าหน้าที่
งบประมาณได้ทางบประมาณในระบบที่มีการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างมีประสิทธิภาพ จากสถานการณ์
ที่เ ราก็ ท ราบกันดีอยู่แล้ว ว่าในปีนี้เ กิด เหตุก ารณ์อะไรบ้าง และมีผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อย่ า งไร ในประเด็ น ที่ น่ า สนใจก็ คื อ ร่ า งงบประมาณชุ ด นี้ ในการท าภาพรวมของ
งบประมาณ ในหนั ง สื อ สั่ ง การจะต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล งบประมาณในปี 2562 มาประกอบเพื่ อ ที่ จ ะพิ จ ารณา
ตั้งงบประมาณในปี 2564 ซึ่งสถานการณ์ในปี 2562 กับสถานการณ์ในปี 2563 ขณะนี้แตกต่างกันในการ
บริหารงบประมาณ จากที่หลาย ๆ ท่านได้สอบถาม ได้อภิปรายในเบื้องต้นก่อนหน้านี้ จากคาตอบของท่าน
ปลัดในฐานะทีเ่ ป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ เรื่องของรายรับเองก็ดี เรื่องรายจ่ายเองก็ดี ในปี 2563 แตกต่างจาก
ปี 2562 อย่างสิ้นเชิงด้วยข้อจากัดของสถานการณ์โควิด บางอย่างที่ตั้งประมาณไว้ ควรจะเป็นไปได้ ก็เป็นไป
ไม่ได้ โครงการบางโครงการทาไปแล้วก็เกิดผลกระทบ จากงบประมาณรายรับ ที่จัดเก็บภาษีได้ไม่เพียงพอ
ด้ ว ยค าสั่ ง ของรั ฐ บาลที่ ต้ อ งขยายภาษี อ อกไปอะไรก็ ดี ท าให้ มี ผ ลกระทบในการบริ ห ารงานปี นี้ ทั้ ง สิ้ น
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แต่อย่างไรก็ตาม ในการเสนองบประมาณตามระเบียบวิธีงบประมาณก็ยังต้องใช้ฐานงบประมาณในปี 2562
มาเป็นตัวตั้งในการพิจารณาในปี 2564 ซึ่งก็มีคาถามในใจอยู่หลายประการว่า ในการจัดสรรงบประมาณหรือ
ตั้งงบประมาณในปี 2564 ถ้าเราใช้ฐานอ้างอิงของปี 2562 ซึ่งไม่มีเหตุการณ์อะไรที่กระทบต่อการบริหาร
จัดการท้องถิ่ นเลย ในการตั้ง งบประมาณ 2564 ทางคณะกรรมการหรื อ ผู้ ที่ ตั้ ง งบประมาณได้คานึงถึง
สถานการณ์ในปี 2563 เพื่อใช้ในปี 2564 ด้วยหรือไม่อย่างไร นี่เป็นประเด็นคาถามข้อแรกที่คิดว่าน่าจะเป็น
ประโยชน์ในการที่จะช่วยพิจารณางบประมาณฉบับนี้ อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของสถานการณ์โควิด - 19 ที่ส่งผล
กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ในปีน้ี ปี 2563 ทีท่ ่านปลัดได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ ว่าจะมากน้อยแค่ไหน จะได้ตามเป้า
หรือไม่ ไ ด้ตามเป้า อี ก สองเดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ ไ ม่รู้แ ต่ใ นปี 2564 ตั้งประมาณการรายรับ ไว้ใ ห้
สอดคล้องกับปี 2562 ซึ่งเรายังไม่รยู้ อดสรุปให้ปี 2563 เลยว่าได้มากน้อยแค่ไหน แล้วสถานการณ์โควิด - 19
ยังมีอย่างต่อเนื่อง ที่เรายังไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น ตรงนีอ้ าจจะเป็นตัวแปรอีกอย่างหนึ่ง ผมคิดว่าปี 2564 นี้
จะสาเร็จผลหรือไม่ตามเป้าหมายที่เราเสนองบ แต่ก็เป็นขั้นตอนของระเบียบวิธีงบประมาณที่เราจะต้องปฏิบัติ
ตามในรอบประจาปี ของสภาท้องถิ่น มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่สมาชิกหลายท่านได้อ ภิป รายก่อนหน้านั้น
เรื่องงบอุดหนุนโครงการสายไฟเคเบิลใต้ดิน ผมมาศึกษาตรงนี้ก็ขอเป็นคาถามว่า ตามระเบียบการดาเนินงาน
โครงการนี้ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลหรือหน่วยงานภายนอกจะดาเนินงานร่วมกับการไฟฟ้า
ส่ ว นภู มิ ภ าคให้มีการจัดทาบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU หรือสัญญาทางปกครองร่วมกันกับหน่ ว ยงาน
การไฟฟ้า ผมก็เปิดดูว่าโครงการนีท้ างเทศบาลเราได้ไปเซ็น MOU กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีข้อหนึ่งที่ระบุไว้
ชัดเจนว่าโครงการ MOU นี้เป็นบันทึกความร่วมมือโครงการปรับปรุงจาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณ
ช่ ว งตั้ ง แต่ ส ามแยก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จนถึงสี่แยกดอนปาน รวมระยะทางประมาณ 5 กิโ ลเมตร ขั้นต้ น
ในเฟสแรก เข้าใจว่าทางเทศบาลได้ขอแบ่งเป็นเฟสในการดาเนินงาน เนื่องจากถ้าเป็นงบประมาณรวมทั้งหมด
ของโครงการนี้โครงการเดียวจะต้องใช้ เงินร้อยล้านบาท ฉะนั้นเราจึงทยอยจ่ายแบ่งเป็นเฟสเพื่อที่จะได้ทยอย
ตัด จ่ ายรายได้ข องเราที่จ ะนาไปอุด หนุน ตรงนี้ ผมคิ ดว่ าน่า จะเป็น ประเด็ น ส าคัญ ซึ่ งโครงการแรกเราได้
เห็นชอบอนุมัตโิ ครงการผ่านไปแล้ว และตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบว่าก็เป็นโครงการสัญญาต่อเนื่อง ถ้าเข้าใจไม่ผิด
การทาสัญญาต่อเนื่องจะส่งผลว่าทางการไฟฟ้าจะมีข้อจากัดอะไรบ้าง ถ้าเราไม่ทาการต่อเนื่องโครงการเสร็จ
สิ้นตาม MOU ตรงนี้ผมขอเป็ น คาถามนะครับว่า ถ้ า โครงการเฟส 2 เราไม่อนุมัติ ไม่เห็นชอบจากสภา
จะเกิดอะไรขึ้น ระหว่างคู่สัญญาทางการไฟฟ้ากับเทศบาลนครลาปาง จะทาให้การไฟฟ้าเกิดความเสียหาย
ในเรื่องใดบ้าง นี่เป็นจุดที่คิดว่า ทางฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่งบประมาณคงจะให้คาตอบได้ เพราะว่าได้จัดทา
ญัตติน้ี มีหัวข้อนี้อยู่ในร่างงบประมาณรายจ่ายขึ้นมา ขออภิปรายเป็นสองคาถามนะครับ และในส่วนภาพรวม
อื่น ๆ ในเรื่องของการตั้งงบประมาณ ในส่วนของเทศบาลในปี 2564 ทั้งหมดเจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านบาทเศษ
ซึ่งไม่รวมกับงบประมาณของเฉพาะการ ผมดูในภาพรวมทั่วไป ในด้านบริหารทั่วไป การให้สัดส่วนน้าหนักของ
งบประมาณก็สมเหตุสมผล การบริหารทั่วไปก็อยู่ที่ 14.39 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณทั้งหมด งบประมาณ
ในด้านชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเทศบาลเราอยู่แล้วที่จะต้องดูแลบริการชุมชนในเขตเทศบาล
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ของเราในฐานะเป็นผู้จ่ายภาษีให้เราก็ตอบแทนไป 63.88 เปอร์เซ็นต์ ผมคิดว่าก็ไม่น้อย ในด้านภาพรวมของ
ด้านเศรษฐกิจอยู่ที่ 2.73 เปอร์เซ็นต์ ในด้านงบกลางที่เป็นโครงการเฉพาะอะไรหลาย ๆ อย่างในเรื่องของ
เงินเดือนเงินกู้ ดอกเบี้ยทั้งหลายที่เรามีค้างมาประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ โดยภาพรวมแล้ว ถ้าดูตามน้าหนัก
ตัว เลขก็ คิ ด ว่ า น่ าจะเหมาะสมจากการที่ ฝ่ ายบริ ห ารและเจ้ า หน้ าที่ ง บประมาณได้ ด าเนิน การตรวจสอบ
งบประมาณของโครงการต่าง ๆ มาแล้ว ผมก็คงจะอภิป รายภาพรวมในเบื้องต้น เพีย งเท่านี้ รายละเอีย ด
โครงการก็มีเรื่องของสายไฟลงใต้ดินเฟส 2 ที่เป็นคาถามเมื่อสักครู่สองคาถาม ไม่ทราบว่าท่านใดจะตอบนะครับ
นายกิตติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นจะอภิปราย
เพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ ซึ่งที่ประชุม
กาลังพิจารณาในวาระแรกอยู่นี้ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
เทศบาลนครลาปางนั้น ถือเป็นหัวใจสาคัญในการใช้สาหรับบริหารจัดการของเทศบาลฯ ที่จะดาเนินการตาม
กรอบอานาจหน้าที่ ตามภารกิจแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาระหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง คือตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลฯ ที่กาหนดไว้ก็ดี รวมถึงอานาจหน้าที่ตามกฎหมายกระจายอานาจให้กับท้องถิ่นและกฎหมายอื่น ๆ
ที่ร ะบุ ว่ า เป็ น หน้ า ที่ ที่ เ ทศบาลจะต้ อ งท าหรื อ อาจท า ฉะนั้ น สิ่ ง ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ จ าเป็ น จะต้ อ งมี เ ทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และในการดาเนินการนั้นก็มีระเบียบวิธีการงบประมาณกาหนดเอาไว้ โดยมี
เจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้ดาเนินการวิเคราะห์ดูว่าเรื่องไหนจาเป็น เรื่องไหนเหมาะสม เรื่องไหนที่จะต้องจ่าย
โดยเจ้ า หน้ า ที่ ง บประมาณจะให้ แ ต่ ล ะฝ่ า ย แต่ ล ะกองของเทศบาลเสนอเข้ า มา หลั ง จากนั้ น เจ้ า หน้ า ที่
งบประมาณก็ จะท าการวิเ คราะห์ และจัดท าเป็นร่างเสนอต่อผู้บ ริหารเพื่อ พิจารณาในเบื้องต้น หลังจาก
ที่ผู้บริหารอนุมัติ ในเบื้องต้นนั้น ก็จะกลับมาทาเป็นรูปเล่ม เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภา ให้สภาได้พิจารณา
ตามระเบียบตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งก็เ ป็นที่น่ายินดีที่ผู้บริหารชุดนี้ได้เ สนอร่างเทศบัญญั ติงบประมาณ
รายจ่ าย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ สภาก่ อ นวั นที่ 15 สิ งหาคม มี เ รื่ องหนึ่ ง ครั บ ในการจัด ท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น เรามีหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2564
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ทางจั ง หวั ด ก็ มี ห นั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ลป 0023.4/15454 ลงวั น ที่ 8
กรกฎาคม 2563 แจ้งมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือของจังหวัดฉบับดั งกล่าวก็มีสิ่งที่ส่งมา
ด้วย ก็คือสาเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เพื่อให้ท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 และผมก็ได้รับหนังสือฉบับ
ดังกล่าว โดยท่านประธานสภาเป็นผู้นาส่งให้กับสมาชิก ฉะนั้น ตามที่ผมนาเรียนว่า ร่างเทศบัญญัติมีขั้นตอน
มีวิธีการ มีก ารวิเ คราะห์ มีก ารจัด ทาเป็นร่างโดยเจ้าหน้าที่งบประมาณ ในเบื้องต้นก็ต้องวิเคราะห์แล้วว่า
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อะไรจาเป็น อะไรไม่จาเป็น แล้วนามาประกอบเป็นเทศบัญญัติ ซึ่งของเทศบาลเรามีทั้งเทศบัญญัติทั่วไปและ
จาแนกออกเป็นงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ เพราะเรามีสถานธนานุบาลและสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาล
นครล าปาง ซึ่งรายละเอี ย ดก็ รวมอยู่ใ นรูป เล่ม นี้ โดยในวาระที่หนึ่ งนั้น ผมดู แล้ วว่า ภาพรวมของการตั้ ง
งบประมาณของเทศบาลในปี 2564 นั้น ถ้าดูแบบรวม ๆ ก็ครอบคลุมภารกิจทั้งหกด้าน ไม่ว่าจะด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยรวมแล้วก็ครบทั้งหกด้าน ก็ถือว่าเป็น
การจัดทางบประมาณที่อยู่ในภารกิจอานาจหน้าที่ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนดไว้ อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะขอ
อภิปรายให้เป็นข้อสังเกตโดยเฉพาะในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปของเทศบาล 2564 แผนงานเคหะและชุมชน
เรื่องเงินอุดหนุน ซึ่งท่านสมาชิกสภาฯ ก็ได้มกี ารอภิปรายและเป็นที่สนใจพอสมควร ที่จริงเกี่ยวกับเงินอุดหนุน
ที่วา่ นีก้ ็คือ เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อดาเนินการโครงการปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้า เป็นเคเบิล
ใต้ดิน ระยะทาง 5 กิ โ ลเมตร เมื่ อ สั ก ครู่ ที่ เ พื่ อ นสมาชิ ก ได้ อ ภิ ป รายไป เกี่ ย วกั บ งบลงทุ น ดั ง กล่ า ว
สืบเนื่องมาจากทางการไฟฟ้าและเทศบาลนครลาปางได้มีการจัดทาบันทึกความร่วมมือโครงการปรับปรุง
ระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณช่วงตั้งแต่สามแยกค่ายสุรศักดิ์มนตรีถึงสี่แยกดอนปาน อาเภอ
เมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 รายละเอียดผมจะไม่พูดถึง
เพราะว่าบันทึกข้อตกลงนี้ที่ประชุมได้ทราบดี เราได้มีการพิจารณามาครั้งหนึ่งแล้วในปีงบประมาณ 2563
ที่ประชุมแห่งนีก้ ็ได้รับทราบ และปรากฏว่าในปีงบประมาณ 2563 นั้น เกี่ยวกับเงินอุดหนุนดังกล่าวก็มีบัญญัติ
ไว้ใ น เทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้อนุมัติ และได้มีการประกาศใช้ โดยในเทศบัญญั ติของปี 2563 เป็นการดาเนินการ
ในระยะแรกหรือเฟส 1 ตรงนีก้ ็เป็นกฎหมายไปแล้ว ในปีงบประมาณ 2564 ก็มีการตั้งงบประมาณในหมวดเงิน
อุดหนุนอีกเช่นเดิม ซึ่งเป็นการต่อเนื่อง หรือผมอาจจะใช้ว่าเป็นโครงการที่มีภาระผูกพันกันมา เอามาตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน เป็นเฟส 2 เกี่ยวกับระเบียบวิธีการตัง้ เงินอุดหนุน ผมมาดูแล้วสาหรับ
เฟส 2 นี้ทางการไฟฟ้าได้มีการประมาณการค่าใช้จ่ายแจ้งมายังเทศบาล โดยอยู่ในรูปเล่มของเงินอุดหนุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง ที่อุดหนุนให้การไฟฟ้า ซึ่งรายละเอียดอยู่ในเล่มนี้
ผมจะไม่ ล งลึ ก ในรายละเอีย ด แต่ ว่า อ้ างถึ งบั น ทึก ข้ อ ตกลง มี ก ารประมาณการค่า ใช้จ่ า ยออกมา ผมขอ
อภิปรายย้อนไปนิดหนึ่งครับ เกี่ยวกับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าเฟส 1 ของปี 2563 นั้น เมื่ออยู่ในเทศบัญญัติ
สภาเห็นชอบ ผู้ว่าฯอนุมัติ ประกาศใช้ ส่วนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องบริหาร
งบประมาณในการเบิกจ่ายให้เขา ณ ขณะนี้ปีง บประมาณ 2563 จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2563 ยังมี
เวลาที่ท างเทศบาลจะต้องบริหารจัดการที่จะโอนเงินอุดหนุนตามเทศบัญญัติในปี 2563 ให้กับการไฟฟ้า
ในส่วนของเฟส 2 ผมเห็นว่าภารกิจตรงนี้เราก็ได้ ถกกันมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ก็เป็นการแสดงให้เห็น
แล้ว ว่า เมื่อสภาเห็นชอบ ผู้ว่าฯ อนุมัติ ก็ แสดงว่าภารกิจตรงนี้เป็นอานาจหน้าที่ อย่างหนึ่ง เป็นหน้าที่ของ
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เทศบาลที่จะต้องท า และการตั้งเงินอุด หนุนก็ อยู่ภายใต้ระเบีย บของการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามที่ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ เพราะฉะนั้น ในความคิดเห็นของผม เงินอุดหนุนประจาปี 2564 เกี่ย วกั บ
อุดหนุนการไฟฟ้านั้น เมื่อเป็นโครงการต่อเนื่อง เป็นโครงการที่ผูกพันกันมา ผมเห็นว่าต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
บันทึกข้อตกลง โดยเฉพาะบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 และหนังสือโต้ตอบระหว่างเทศบาล
กับการไฟฟ้าเพราะผมคิดว่าการที่เทศบาลจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าในเฟสแรกได้หรือไม่นั้น
เป็นเรื่ องของเจ้าหน้ าที่เ ทศบาล เจ้าหน้า ที่งบประมาณ เพราะยั งมีระยะเวลาอยู่ ขณะที่เ ราก าลัง ประชุ ม
พิ จ ารณางบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี 2564 ตอนนี้ วั น ที่ 13 สิ ง หาคม 2563 ฉะนั้ น กว่ า จะถึ ง วั น ที่ 30
กันยายน 2563 ทางเทศบาลก็ต้องบริหารจัดการในส่วนนี้ ว่าจะโอนให้ได้หรือไม่ แต่สาหรับในความคิดเห็น
ของผมแล้ว ในวาระแรกเกี่ ยวกั บงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายทั่วไป รายจ่าย
เฉพาะการ ตามที่ได้ตั้งมาเป็นหมวดหมู่ นั้น ผมพิ จ ารณาแล้วว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้ า ที่ จากการ
ประมาณการรายรั บ รายได้ก็ มี แนวทางที่ จ ะเป็ นไปได้ ประการส าคั ญ หากงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณได้รับความเห็นชอบจากสภา ผู้ว่าฯ อนุมัติ ประกาศใช้แล้ว ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยก็ยังได้
ระบุเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ อาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โอนอะไรก็ได้ ฉะนั้น ในวาระหนึ่งของ
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง
ผมเห็นด้วยครับ และผมก็เห็นชอบรับหลักการฯ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เ คารพ ดิ ฉั น นางสาวอมลยา เจนตวนิ ชย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง ท่ านสมาชิก ที่เ พิ่งอภิป ราย
เมื่อสักครู่ ท่านเป็นนักกฎหมาย อานาจหน้าที่ย่อมทาได้ ถูกต้องค่ะ ไม่มีใครปฏิเสธ ในเมื่องบประมาณผ่านไป
แล้วก็ต้องบริหารจัดการ ดาเนินการให้เป็นไปตามงบประมาณที่อนุมัติไว้ แต่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ
ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติ เศรษฐกิจดี การจัดเก็บรายได้จัดเก็บภาษีอยู่ในสถานการณ์ปกติ การเงินการคลัง
ไม่มี ปัญ หาก็ ท าได้ ค่ะ สนั บ สนุ นเต็ มที่ ถ้ า โครงการดี และมีป ระโยชน์แ ละเราพร้อ มที่จ ะใช้จ่า ยเงิ น ตอนนี้
ไม่ปกติ เศรษฐกิจไม่ปกติ การเงินการคลัง ท่านปลัดก็ได้ชี้แจงแล้วว่าการจัดเก็บรายได้โดยเฉพาะหมวดภาษี
ต่ากว่าประมาณการมาก ท่านสมาชิกสภาฯ ก็พูดแต่เรื่องตัวเลขประมาณการ คือการประมาณการ แต่ใน
ข้อเท็จจริงเราไม่ไ ด้จัดเก็ บ รายได้ตามเป้ายั งขาดอีก ห้าสิบ หกล้านบาท เฉพาะในหมวดภาษีจากสิ้นเดือน
กรกฎาคม การพิจารณาการใช้จา่ ยเงินงบประมาณต้องมีความรอบคอบ รอบด้าน ไม่ใช่เอาแค่ว่าอานาจหน้าที่
ทาได้ ยิ่งเป็นผู้บริหารด้วยแล้วต้องคานึงถึงปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจผลกระทบกับพี่น้องประชาชน
การเงินการคลัง สิ่งแวดล้อม เราต้องเอามาประกอบกันในการตัดสินใจกับงาน ไม่ใช่เพียงว่ามีอานาจหน้าที่
ทาได้ก็ต้องทา พิจารณาแต่เรื่องนี้เรื่องเดียว ไม่เหมาะแก่การเป็นผู้บริหารนะคะ ถ้าตัดสินใจทาอะไรคิดแค่
อานาจหน้าที่ ต้องคิดถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักค่ะ ไม่ใช่ผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง
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ผลกระทบต่อชาวบ้านด้วย ต้องคานึงค่ะ การเงินการคลัง มีเงินพร้อมที่จะจ่ายหรือไม่ ไม่ใช่ว่าเงินก็ยังจัดเก็บ
ได้ไม่เข้าเป้า แต่ดันทุรงั จะจ่ายให้ได้ โดยไปตัดลดงบประมาณส่วนอื่น ๆ เพื่อจะให้โครงการนี้ผ่านไปให้ได้ ทาให้
ได้ ก็อยากจะขอชีแ้ จงในที่ประชุมแห่งนี้ และชี้แจงจากที่ท่านสมาชิก สภาฯ ได้อภิปรายเมื่อสักครู่ว่าเป็นอานาจ
หน้าที่ ก็อยากจะฝากเท่านีค้ ่ะ ขอบคุณค่ะ
นายกิตติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้ อ ยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรี ย นท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ กระผม ร้ อ ยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมเห็นในร่ า งเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 รวยกระจุกจนกระจายนะครับ เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกสภาท่านสมหมาย
พงษ์ไพบูลย์ ก็ได้สอบถามเรื่องของงบเฉพาะการ ประเภทกิจการสถานธนานุบาล หรือโรงจานาว่าตัวเลข
ผิดเพีย้ นไป รายรับจริง รายจ่ายจริง กาไรสุทธิ คิดผิดไปประมาณ 999,934.35 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์) ผมมาดูว่าถ้าตัวเลขผิดจริง ผมก็ไม่เข้าใจว่าไปเอางบประมาณปี
2562 มารวม ผมจะหารือท่านประธานว่า มีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิ่ ม เติ ม ในข้อ 55 เขี ย นไว้ว่า “ การขอถอนญัตติหรือคาแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความ
ในญัตติร่างข้อบัญญัติ ซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง
หรื อ จากการเป็ น ผู้ ร่ ว มกั น เสนอญั ต ติ จะกระท าเมื่ อ ใดก็ ไ ด้ เว้ น แต่ ญั ต ติ นั้ น ได้ จั ด เข้ า ระเบี ย บวาระแล้ ว
ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือคาแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติ ต้องได้รับ
ความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ” มาถึงขั้ น ตอนนี้ ถ้าผิดยังไงผมขอให้ท่านประธานฯ
ให้ฝ่ายบริหารได้ตอบ ถ้าจะแก้ข้อความก็แก้ในชั้นก่อนรับหลักการนี้เลยครับ ทาให้เสร็จสิ้น ไม่ต้องไปถึงขั้น
กรรมการแปรญัตติ เพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเลขที่ผิดเพี้ยนไป ถ้าเป็นเงินรายรับ รายจ่ายของเทศบาลจริง
ที่ไม่ใช่งบเฉพาะการ ต้องคิดเปอร์เซ็นต์ใช่หรือไม่ครับ ก็จะเป็นปัญหา ขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเรื่องนี้ว่าผิด
หรืออย่างไร ไม่เป็นปัญหาครับ ผิดก็แก้ไขได้ เพราะว่าตัวเลขข้อผิดพลาดแก้ได้ ใช้ขอ้ 55 นีเ้ ลยครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกสภาฯ สงสัยเรื่องตัวเลขที่เป็น
ปัญหาเมื่อสักครู่นี้ของสถานธนานุบาล ซึ่งทางผู้จัดการสถานธนานุบาลก็บอกว่าถูกต้องแล้วใช่หรือไม่ครับ
มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ คือเมื่อสักครู่ตัวเลขที่ ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ ถาม คุณสมหมายฯ ได้ถามแล้ว และ
ผู้จัดการสถานธนานุบาลได้อธิบายแล้ว บอกว่าตัวเลขยี่สิบล้านเศษเมื่อสักครู่ เป็นตัวเลขที่แสดงถึงกาไรของ
ปี 2562 คือตัวเลขนั้นยืนยันว่าถูกต้องนะครับ ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ได้ชแี้ จงครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ญั ตติที่เ ราก าลัง
พิจารณานี้ก็ คือ ญั ตติร่างเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาล
นครลาปาง ก็ เป็นที่ทราบกั นอยู่แล้วว่า ร่างเทศบัญญั ติดังกล่าวนั้นมีทั้ง ข้อบัญ ญั ติทั่วไปและจาแนกเป็น
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งบประมาณเฉพาะการ ผมเรียนต่อที่ประชุมแห่งนีว้ ่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติหรือร่างเทศบัญญัติ ฯ เราแบ่ง
พิจารณาออกเป็นสามวาระ ตอนนี้ที่สภากาลังพิจารณาอยู่นี้ก็คือวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ สภาก็จะดูเรื่อง
ความเหมาะสม ความมีเหตุมีผล เป็นไปตามหลักการหรือไม่ นั่นคือขั้นรับหลักการ ส่วนวาระที่สอง ขั้นแปร
ญัตติ เราจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมา เพื่อพิจารณา ในขั้นแปรญัตตินี้ ทางคณะกรรมการ
แปรญัตติก็ดี ทางสมาชิกสภาฯ ก็ดี ทางผู้บริหารท้องถิ่นก็ดี หากเห็นว่าควรที่จะยื่นคาแปรญัตติแก้ไขอะไร
ก็ปฏิบัติไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นในเรื่องการแปรญัตติ ซึ่งกาหนด
เอาไว้ แ ล้ ว ในข้อ 59 ข้อ 60 ข้อ 61 ในชั้ น แปรนี้ ถ้ า เราพบอะไรที่มีข้อสงสัย ทางคณะกรรมการก็มี สิ ท ธิ
พิจารณาโดยละเอียดอยู่แล้ว ตรงนีค้ ณะกรรมการแปรญัตติสามารถที่จะเชิ ญ ทางผู้ บ ริ ห าร เชิญหัวหน้าฝ่าย
มาสอบถามในข้อสงสัยตรงนี้และหากสอบถามแล้วมีข้อผิดพลาดในเรื่องตัวเลข ในเรื่องข้อความ ก็ไปว่ากัน
ในขั้นแปรญั ต ติฯ ส่ว นชั้น นี้ เ ป็นเรื่องของการพิจารณารับ หลัก การ ที่ป ระชุมแห่ งนี้อาจจะอภิ ป รายให้เ ป็ น
ข้อ สั ง เกตไว้ ว่า พบเห็ น ข้ อผิ ด พลาด แล้ วท่ านก็ น าไปดาเนิน การในขั้น แปรญั ต ติฯ ไม่ใ ช่ เ ราจะมาแก้ ไ ขได้
ในขั้นรับหลักการ นัน่ คือวิธีปฏิบัติ เพราะข้อบัญญัติร่างเทศบัญญัติต้องพิจารณาเป็นสามวาระ ขอให้ที่ประชุม
เข้าใจตามนี้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ แจ้ง
เมื่อสักครู่นะครับ ขอให้เป็นเรื่องในชั้นของคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง พูดถึงเรื่องเงินอุดหนุนแล้ว
ผมว่าหลักง่าย ๆ ก็มีอยู่ว่า ต้องมีเงินเหลือเพียงพอที่จะไปอุดหนุนเขา ถึงจะให้เขาได้ ผู้เกี่ยวข้องไปทบทวน
เรื่องนีใ้ ห้ดี คนรวยอุดหนุนคนจนได้ แต่ถ้าจนแล้วยังอยากจะทารวย ไปอุดหนุนให้คนอื่น ก็ไม่ค่อยจะเหมาะสม
ผมยังจาได้ว่ามีระเบียบเรื่องการให้เ งินอุดหนุนคนอื่นอยู่ว่า ถ้าการเงินยังมีปัญหา ก็ไ ม่สามารถที่จะทาได้
ในเรื่องการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเรื่องการนาสายไฟลงดินนั้น สภาแห่งนี้เราได้มีข้อถกเถียงกันมา
นานแล้ว ว่าไม่สมควรที่จะทาเป็นเรื่องของการไฟฟ้าภูมิภาคที่จะต้องใช้เงินงบประมาณของเขาเอง ซึ่งตัวผม
เองก็ ไ ด้ อ ธิ บ ายไปแล้ ว ว่ า ในกรุ ง เทพมหานครก็ ดี เมื อ งใหญ่ เ มื อ งพั ท ยาก็ ดี การไฟฟ้ า ภู มิ ภ าคยั ง ใช้ เ งิ น
งบประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านบาทเศษไปใช้จ่ายในเรื่องของการนาสายไฟฟ้าลงดิน เพราะผลที่ประโยชน์
ที่ ไ ด้ เ ป็ น เรื่ อ งของการไฟฟ้ า ทั้ ง สิ้ น เป็ น การพาณิ ช ย์ ส่ ว นที่ อ้ า งว่ า เป็ น อ านาจหน้ า ที่ ที่ เ ทศบาลจะท านั้ น
ไม่ถูกต้องนัก หน้าที่ที่ทาก็คือการจัดให้มีแสงสว่าง ให้มีไฟฟ้าใช้ เทศบาลไหนไม่มีก็ต้องปั่นไฟเอง ขายเอง
แต่เ มื่อ การไฟฟ้า ภูมิ ภาคมาท าหน้ าที่ นี้แ ล้ว เทศบาลก็ ไ ม่ต้ องท า เพี ย งแต่จั ดให้มี ไ ฟสาธารณะสองสว่า ง
ตามถนนเท่านั้นเอง แต่การที่จะนาเงินส่วนหนึ่งไปอุดหนุนจุนเจือเขา ให้เขาไปทาผลประโยชน์หากาไรใช้เองนั้น
ไม่ใช่หน้าที่โดยตรง ถ้าเราย้อนไปในสมุดปกเหลือง ผู้บริหารเทศบาลนี้อยากจะทาเหลือเกิน แต่ชาวบ้านเอง
ไม่ได้รับรู้ว่า อยากทาหรือไม่ ก็หาเรื่องไปกรมส่งเสริม ฯ ว่าทาได้หรือไม่ได้ เขาก็ต้องตอบว่า ถ้าคุณอยากทา
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ก็ทาได้ ถ้ามีเงินพอ แต่ ถ ามว่ า ถ้ า ไม่ ทาได้ หรือไม่ ก็ได้ครับ ยิ่งเงินอุดหนุนจานวน 59,000,000 บาท (ห้าสิบ
เก้าล้านบาทถ้วน) และไม่ใช่เ พี ย งเท่ า นี้ นีเ่ ป็นเพียงเฟส 2 และในเฟส 1 ยังมีงอกใหม่มาอีก 16,000,000 บาท
(สิบหกล้านบาทถ้วน) ก็จะกราบเรียนท่านประธานฯ ไว้นิดหนึ่งว่า เพิ่งลาดยางถนนไปประมาณปีเศษถึงสองปี
สามล้านเก้าแสนเศษ หรือสองล้านเก้าแสนเศษ แล้วไปเททับอีกแล้ว ก็เป็นการใช้จ่ายที่ไม่สมควรที่จะกระทา
ผมขอเรียนว่าไม่เห็นด้วยที่จะอุดหนุนในเฟส 2 อีกเฟส 1 ทาได้แค่ไหนก็แค่นั้น และข้อสาคัญที่สุด ในถนน
พหลโยธิ น เฟส 1 นั้ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ มี ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ท่ า นหนึ่ ง ได้ พู ด ไว้ แ ล้ ว ในเรื่ อ งของการท า
แบบสอบถามความพึงพอใจ อยากจะกราบเรียนว่าโครงการใหญ่ขนาดนี้ ทาให้มีคนตายไปแล้ว ทาไมไม่มี
การศึก ษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เ รื่องของการก่อสร้าง ตั้งแต่ใ นเรื่องของการควบคุมการก่อสร้าง
การดูแลระหว่างการก่อสร้างก็ดี เหล่านี้ไม่ได้มีการทา ในโครงการสายไฟลงดินถนนบุญ วาทย์ ซึ่งนาร่องนั้น
ก็ ป รากฏให้ เ ห็ น ชั ด เจนแล้ ว ว่ า ได้ ท าความเสี ย หายอย่ า งไร เงิ น ภาษี ข องเราที่ ไ ปอุ ด หนุ น ถนนบุ ญ วาทย์
สามสิ บ เจ็ ด ล้ า นบาทเบือ้ งต้น แต่ ค วามเสี ย หายทางเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่วงสามปี 2561 2562 2563
เศรษฐกิ จเสีย หายไปนั บ ร้ อยล้า นบาท มีใ ครนึก ถึง จุด นี้บ้ างหรื อไม่ ถ้ าอยากจะให้ทั ศนี ย ภาพดี ให้ คนมา
ท่องเที่ย วเมืองล าปางมากขึ้ น มีวิ ธี อื่นอี ก เยอะแยะ แต่น ายกเทศมนตรีผู้นี้ ไ ม่คานึงถึง กั บ ไปคัดค้ านด้ว ย
ท่านประธานฯ คงจาได้ มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่ง ท่านนาเรื่องของการวาดภาพศิลปะตามกาแพง
ถนนหนทางสวยงาม ตอม่ อสะพานรัษฎาภิเศก คงจากันได้ ท่านเชื้อเชิญศิลปินมาวาดภาพจนสวยงามไว้ที่
ตอม่อ แต่ฝา่ ยบริหารเราผู้นาสูงสุดไม่ชอบใจ นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะนาเรียน เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงเรื่อง
นี้แล้ว ก็ขอต่ออีกสักนิดหนึ่ง ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่งวิกฤต ผมได้อ่านและได้ฟัง ทั้งจากการวิเคราะห์
ของนักการเงินก็ดี นักเศรษฐกิจก็ดี ว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวเข้าถึงจุดเดิมก่อนหน้านั้นก็คือ ประมาณปี 2565
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้การคาดหวังหรืออะไรก็ต ามแต่ ที่ไม่บังเกิดผลดีนัก ก็ควรจะระงับยับยั้งไว้ก่อน จะเป็น
การปลอดภัยและดีที่สุด โดยเฉพาะงบประมาณในร่างเทศบัญญัติที่เรากาลังพิจารณากันอยู่นี้ ผมก็คิดว่า
ไม่จาเป็นที่จะต้องไปตั้งเงินอุดหนุนในส่วนที่เรากาลังกังวลกันอยู่ว่า ไม่สามารถจะมีเงินเหลือเพียงพอที่ จะไป
อุดหนุนคนอื่นได้ ถึงแม้วา่ การไฟฟ้าจะทาได้สาเร็จโดยการขุดในเฟส 1 แค่ไหนแค่นั้น เฟส 2 ก็ไม่จาเป็นต้องทา
ถ้าในขั้นแปรญัตติสามารถตัดได้ก็ฝากเรียนไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหน้า ยังมีโครงการอีก
หลายโครงการ ที่ฝ่ายบริหารไม่ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดของโครงการและแผนงานนั้น ว่าทาไปแล้วจะสาเร็จ
ลุล่วงไปตามเป้าหมายหรือไม่ ท่านบอกตั้งแต่ต้นว่าการจัดทาร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี 2564 ได้กระทา
อย่างรอบคอบ รัดกุม ตามแนวทางสามอย่าง ฟังดูแล้วดีครับ แต่พอมาดูในเนือ้ หาจริง ๆ แล้ว ไม่ดีเหมือนที่พูด
โครงการที่จะไปสร้างศูนย์วัฒนธรรมส่งเสริมอาชีพชุมชนยี่สิบล้านบาท ก็ไม่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้ทราบ
ว่ า โครงการนั้ น เป็ น มาอย่ า งไร มี แ ผนงานจะด าเนิ น การอย่ า งไรให้ เ กิ ด ความคุ้ ม ค่ า และให้ ไ ด้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งการส่งเสริมอาชีพนัน้ จริง ๆ แล้วเดีย๋ วนี้ก็ยังมีอยู่ ไปทาตามชุมชนก็ได้ เล็ก ๆ น้อย ๆ ผมจาได้
ว่าเราเคยมีโครงการหลายโครงการซึ่งใช้งบประมาณแค่หลักหมื่น โดยเทศบาลแห่งนี้ ได้ไปจัดอบรมชาวบ้าน
ทาน้าสมุนไพรบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทาอย่างนั้นก็ได้ และยิ่งถ้าจะให้เป็น
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การส่ งเสริ ม อาชีพ จริ ง ๆ ก็ มี หน่ ว ยงานราชการอื่ นที่ ท าอยู่แ ล้ว ยกตัว อย่ างสถาบัน พัฒ นาฝี มือ แรงงาน
ที่ส่งเสริมอาชีพจริง ๆ คนที่อยากจะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ก็สามารถไปใช้บ ริก ารได้โดยไม่ต้องเสีย เงิน
ซึ่งสถาบันแห่งนั้นจัดได้หลากหลายมาก ทั้งในเรื่องอาชีพ งานช่าง งานไฟฟ้า งานจิปาถะและยังมีด้านภาษาอีก
ผมว่าความจาเป็น ของโครงการนี้ ถ้ าไม่ไ ด้รับ ฟังคาชี้แจงถึงความสาเร็จของผลงานโครงการ ก็ น่าจะถู ก
ตั ด ออก โดยวาระที่ ส องของการแปรญั ต ติ อี ก ประการส าคั ญ ที่ สุ ด สิ่ ง ที่ พ วกเราอยากจะทราบ ก็ คื อ
การควบคุมการก่อสร้าง เริ่มนับตั้งแต่ เมื่อทาแล้วยังไม่ได้มีการศึกษาในพื้นที่ให้ดีว่า พื้นที่แห่งนั้นกาหนด
จะสร้างอย่างไร ข้างบน ข้างล่างมีอะไรเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างหรือไม่ ก่อสร้างเสร็จแล้วจะเสร็จตาม
เป้าหมายระยะเวลาหรือไม่ รายละเอียดเหล่านี้ไม่มี ความคุ้มค่าของโครงการก็ไม่มี ที่สมาชิกสภาฯ ท่านหนึ่ง
บอกว่า เราพบเห็นตึกร้างมากมาย ตลาดเทศบาล 4 หรือที่จริงจะเป็นตลาดสดฝั่งตรงข้ามบิ๊กซี ถ้ามาย้อนดู
ประวัติศาสตร์ลงทุนไปเท่าไหร่ แล้วได้รับผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด ไม่ต้องทาการศึกษาอย่างจริงจัง ผู้คน
ที่ผ่านไปมาแถวนั้นเห็นก็ทราบดีว่านั่นคือ การเอาเงินภาษีไปทิ้ง ตอนนี้ท่านเคยมาดูถนนในเขตเทศบาลหรือไม่
ว่าเรายังมีถนนไร้ฝุ่นครบถ้วนหรือยัง กับโครงการยี่สิบล้านก็ดี เงินอุดหนุนอีกห้าสิบหกสิบล้านก็ดี ถ้าเอามา
ทาถนน ทาท่อระบายน้า ขุดลอกลาเหมืองคูคลองให้ดี ซึ่งเกี่ยวพันกับคุณภาพชีวิต น่าจะเกิดประโยชน์ได้
มากกว่ า การมาท าโครงการซึ่ ง มี ก ารประมู ล มี ห ล ายท่ า นม าพู ด ว่ า เทศบาลไหนประมู ล งานได้ เ ยอะ
ผลประโยชน์ก็เยอะตาม แต่ท่านไม่ได้บอกว่าผลประโยชน์นั้นเกิดกับใคร กับประชาชนหรือกับใคร ผมก็ถามว่า
กับใคร เขาก็บอกว่าเป็ น ที่ รู้ กั น เอง ก็นามาเรียนให้ทราบ โดยสรุปก็คือ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่สมควรจะ
ใช้จ่ายให้เกินตัว โดยเฉพาะในเรื่องของเงินอุดหนุน ผมมีเรื่องนาเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิ ช ย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรี ย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง อยากจะพูดถึงอีกโครงการหนึ่ง
ซึ่ ง เป็ น โครงการต่ อ เนื่ อ งจาก โครงการสายไฟลงดิน ก็คือ การปรับปรุงถนนทางเท้า และระบบไฟฟ้ า
ส่องสว่างถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์ โครงการนี้ใช้งบประมาณอีก 16,172,000 บาท
(สิบหกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งโครงการนี้ก็ไม่มีความจาเป็นที่จะทา เพราะถ้าผลกระทบ
จากเฟส 1 ซึ่งมีการปลอมแบบสารวจความคิดเห็น เฟส 2 ก็ยิ่งไม่สมควรทา และโครงการนี้ถนนพหลโยธิน
ช่วงแยกดอนปานจนถึงแยกขนส่ง เพิ่งจะทาการลาดยางถนนไปเมื่อไม่นานมานี้ แต่จาไม่ได้ว่าใช้งบประมาณไป
เท่ า ไหร่ แล้ ว ท่ า นจะมาขุ ด ถนนตรงนี้ เปิ ด หน้ า ดิ น ท าโครงการเฟส 1 เฟส 2 ขึ้ น มาอี ก แล้ ว เราต้ อ งใช้
งบประมาณอีกประมาณสามล้านบาท เพื่อทาผิวทางปูลาดยางแอสฟัลท์ขึ้นมาใหม่ เป็นการใช้งบประมาณ
โดยสิ้นเปลืองและไม่มีการวางแผนงานเลย คือเทแล้วก็ร้ือ แล้วก็เทใหม่ อยากจะถามว่าถ้าเป็นเงิน ของท่าน
ท่านจะทาแบบนี้หรือไม่ หรือเป็นกิจการส่วนตัวของท่าน ท่านจะใช้เงินลงทุนแบบนี้หรือค่ ะ ตรงนี้ไม่ใช่เงิน
ของท่าน เป็นเงินภาษี เป็นฝ่ายบริหารและทาโครงการแบบนี้ไม่มีความรับผิดชอบนะคะ นี่ก็เป็นอีกโครงการ
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หนึ่งที่ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นโครงการต่อเนื่องมา และมาดูแบบเสาไฟฟ้าก็พยายามอ่านตัวหนังสือเล็กมาก
ดิฉันก็เป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดในสภาตอนนี้นะคะ แทบมองไม่เห็นแล้ว ค่ะ และท่านอื่น ๆ จะอ่านออกกัน
หรือไม่ ตัว หนังสือเล็ ก ขนาดนี้ ก็ พ ยายามดูความสูงของเสาไฟฟ้าที่จะเอามาใช้ ยั งไม่เ ห็นว่าระบุความสูง
ที่เท่าไหร่ แต่ดูจากแบบก็น่าจะใกล้เคียงกับแบบที่ใช้ที่ถนนบุญวาทย์ ซึ่งเสาไฟที่ติดที่ถนนบุญวาทย์ยังไม่เคย
เห็นประชาชนหรือใครชื่นชมดีไซน์แบบเสาไฟฟ้าที่เอามาติด เพราะว่าดูไม่สอดคล้อง ไม่เข้ากับเมืองไม่เข้า
กับเรา คล้ายกับแบบสาเร็จรูปที่ติดตั้งทั่วไป ซึ่งถ้าจะทาจริง ๆ ก็ควรจะมีการออกแบบแบบที่สอดคล้องกับ
ลาปางหรือเหมาะสมกับพื้นที่ที่จะใช้ เช่น ถนนบุญวาทย์บางช่วงถนนแคบมาก ตัวโคมไฟทั้งสองฝั่งยื่นเข้ามา
ในถนน บางช่วงแทบจะอยู่ตรงกัน ข้ามนะคะ ไม่แน่ใจว่าถ้ารถบัสจะเข้ามาในถนนบุญ วาทย์ไม่รู้ว่าจะมีปัญหา
ติดโคมไฟหรือไม่ เพราะความสูงไม่มาก และระยะห่างระหว่างถนนก็ แทบจะไม่มีเ ลยในบางช่วง ก็ เป็นอีก
โครงการหนึ่งที่ไม่สมควรทา ก็อภิปรายให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณาแต่ละโครงการถึงการใช้เงินของฝ่าย
บริหารว่าเหมาะสมหรือไม่ ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้ แล้วเราจัดเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้า แล้วก็ประมาณ
การเศรษฐกิ จที่ ถ ดถอยคาดว่าจะติด ลบสิ บ กว่าเปอร์เ ซ็น ต์ เพราะฉะนั้น การจัดเก็ บงบประมาณในปีหน้ า
คงไม่เป็นไปตามที่คาดแน่นอน ขอบคุณค่ะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ ไ พบู ล ย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอฝากอีกโครงการหนึ่งครับ
โครงการประเภทที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บรถบุษบกที่ทางฝ่ายบริหารเสนอมาที่จะไป
สร้ า งหลั ง มิ ว เซี ย มใช้งบประมาณ 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ผมขอแสดงความคิดเห็น
และฝากเพื่อนสมาชิกสภาฯ พิจารณาด้วยนะครับ รถบุษบกปัจจุบันนี้อยู่ที่อาคารในสวนสาธารณะเขลางค์
ใช่หรือไม่ครับ ผมเข้าไปสารวจดูการเก็บก็มิดชิด เพียงแต่ว่าหลังคาบางส่วนผุ ถ้าเราไปแก้ไขส่วนตรงนั้นก็จะ
ใช้ ก ารได้ เราไม่ตอ้ งเอาเงินอีก 2,200,000 บาท (สองล้ า นสองแสนบาทถ้ ว น) เอาไปใช้โดยเปล่าประโยชน์
โดยเฉพาะถ้าเราบารุงรักษาที่ตรงนั้นดีดี ก็ยังมี รปภ. หรือยามดูแลสวนตรงนั้นได้ดูแลอยู่ ถ้าท่านไปสร้างใหม่
เอาไปไว้ที่นั่น ก็ไม่ใช่ รปภ. ของเทศบาลไปเป็น รปภ. ของหน่ ว ยงานอื่ น เขาจะดูแลให้เราหรือไม่ครับ แล้วรถ
บุ ษ บกที่ ท่ า นเคยจะสร้าง 10 คัน คราวที่ แ ล้ ว ก็ ตั ด ความจาเป็นออกไปแล้ว แต่ตรงนี้ก็ยังเหลืออยู่ ถ้าเราจะ
มาดูแลกันจริง ๆ ก็คงไม่ยาก ไม่ต้องมาเสียเงิน สองล้านกว่าบาท ขอฝากฝ่ายบริหารให้พิจารณาตรงนี้ด้วย
อย่างที่เพื่อนสมาชิกสภาฯ อภิปรายกันว่า งบประมาณปีหน้าเราจะได้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ โดยเฉพาะภาษี
ที่เปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบจัดเก็บใหม่ หายไปประมาณ 50 – 70 เปอร์เซ็นต์ อีกอย่างหนึ่งผมก็เป็นห่วงถ้าเรา
มาตั้งโครงการไว้ เผื่อสมัย หน้าเพื่อนสมาชิก สภาฯ และฝ่ายบริหารตรงนี้ไ ม่ไ ด้เข้ามา อาจจะมีคนใหม่มา
จะเหมือนมัดมือชกกันนะครับ เราเผื่อสักหน่อยดีหรือไม่ สิ่งไหนที่ดีและมีประโยชน์ ผมว่าฝ่ายบริหารชุดใหม่
ก็คงจะมีความคิดตรงนี้ได้ เงินสองล้านกว่าบาทสาหรับผมเยอะนะครับ เพราะว่าโครงการทาถนนแต่ละเส้น
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ใช้เงินประมาณแปดแสนเก้าแสนบาท เงินจานวนนี้ได้ถ นนสองเส้นคือ ทาแบบมาตรฐานถาวรเลยนะครับ
ใช้คอนกรีต ใช้ท่อตามที่ก ฎหมายกาหนด ไม่ได้ทาลวก ๆ เหมือนที่ผ่านมา แบบที่ท่อก็ไม่มีเอายางไปเททับ
เอารถไปอัด ทาสีจบ ไม่ใช่นะครับ ขอฝากโครงการนี้ไว้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
อีกหรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ
ผู้ท รงเกี ยรติ กระผม นายกิ ตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ต้องกราบขอบคุณสมาชิก สภาฯ
หลาย ๆ ท่านที่ใ ห้ข้อเสนอแนะ ข้อท้ว งติง และข้ อแก้ไ ขปัญ หาต่าง ๆ ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ขอขอบคุณมาก แต่ทั้งนีแ้ ละทั้งนั้น การจั ด ทางบประมาณปี 2564 ซึ่งตัวผมเองในฐานะนายกเทศมนตรี ได้
ชีแ้ จงเกริ่นนาก่อนที่จะนาไปสู่การนาเสนอร่ า งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ า ยประจาปี พ.ศ. 2564 ไปบ้าง
แล้ว ขอเวลาตรงนีไ้ ด้ชีแ้ จงในองค์รวมของงบประมาณปี 2564 ตามข้อซักถาม รวมไปถึงข้อท้วงติง ตลอดจน
ข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติให้ครอบคลุมเท่าที่ผมจดจาได้ทั้งหมดนะครับ งบประมาณปี 2564
ในเบือ้ งต้นผมได้เกริ่นนาในเรื่องของแนวคิดของการจัดทางบประมาณไปแล้ว จะขออนุญาตเพิ่มเติมให้ชัดเจน
มากขึ้น ในประการที่หนึ่ง การจัดทางบประมาณปี 2564 ครอบคลุมตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลนครลาปาง
รวมไปถึงเป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล ทุกกิจกรรม ทุกโครงการ รวมไปถึงเชื่อมโยงไปยังนโยบายระดับ
จังหวัดและนโยบายแห่งรัฐ และที่สาคัญอีกประการหนึ่ง เป็นไปตามข้อผูกพัน ต่าง ๆ ที่เทศบาลได้ดาเนินการ
ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ทา
ในแต่ล ะเรื่ อ ง แต่ละโครงการ งบประมาณปี 2564 จะครอบคลุมอย่างชั ด เจนที่สุด ถึงแม้ว่าในปีนี้ข้อจากัด
ในการบริหารจัดการเริ่มต้นตั้งแต่ครึ่งปีหลัง จะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ เหมือนที่ท่านสมาชิกสภาฯ
หลาย ๆ ท่านได้ให้ความสนใจ การจัดเก็บภาษีรายได้ของเทศบาลนครลาปางไม่เป็นไปตามเป้า ไม่ได้เกิดจาก
ความบกพร่องหรือศักยภาพของพนักงานเทศบาลลดน้อยถอยลงไป แต่เกิดจากการปรับฐานภาษีตามข้อ
กฎหมายใหม่ รวมไปถึงนโยบายแห่งรัฐที่ให้กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโรคโควิด - 19 เพราะฉะนั้นฐานดังกล่าวเรา
ตั้งไว้หนึ่งร้ อ ยสิ บ เจ็ดล้านบาท ในงบประมาณ 2563 ก็ไม่สามารถที่จะทาได้ครบหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านบาทได้
เพราะเป็ น นโยบายที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การตามข้ อ ระเบี ย บกฎหมายใหม่ และนโยบายแห่ ง รั ฐ ที่ ก าหนดขึ้ น
เพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่า ในงบประมาณปี 2564 ภายใต้อานาจหน้าที่ทุกหมวด ทุกโครงการ ทุ ก กิ จ กรรม
เป็นไปตามอานาจหน้าที่อย่างชัดเจนที่สุด ข้อที่สอง เรายึดตามข้อระเบียบกฎหมายและแนวทางปฏิบัติอย่าง
ถู ก ต้ อ ง โดยยึดตามแนวปฏิบัติการทางบประมาณในแต่ ล ะปี จ ะต้ อ งข้ า มปีคือ ในปี 2562 ไม่ ส ามารถใช้
งบประมาณปี 2563 มากาหนดทิ ศ ทางได้ เหมือนที่เราทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 ในวันนี้ทีมงาน
ได้ดาเนินการมาก่อนประมาณสองเดือนกว่าแล้ว ตั้งแต่การจัดทาแผนตามขั้นตอนของการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล จนถึงมาทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ก็ไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณปี 2563 เป็นต้นแบบได้
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ก็ให้ไปอิงของปีงบประมาณ 2562 เมื่อเอาปี ง บประมาณ 2562 มาเป็นแนวทางก็ไม่สามารถดาเนินการได้ให้
ครอบคลุ ม งบประมาณปี 2563 เพราะครึ่ ง ปี ห ลั ง ของปี 2563 ประสบปัญหาทั้งข้อระเบี ย บกฎหมาย
ทั้งนโยบายของรัฐ ทั้ ง โรคระบาด ทั้งเรื่องของสภาวะทางสังคม ในทุกมิติไม่ส ามารถเดิ น ไปตามปี 2563 ได้
เพราะฉะนั้ น ในปี 2564 จาเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมาอิงปี 2562 เป็นที่ตั้ง เมื่อเอาปี 2562 มาบวกกั บ ปี 2563 ก็เกิด
งบประมาณปี 2564 ให้สมดุลที่สุด เพื่อให้พี่นอ้ งประชาชนได้เกิดประโยชน์สูงสุด ถึงแม้ว่าบางโครงการจาเป็น
ที่จะต้องตัดทิ้งไป ไม่มีความจาเป็น มีจานวนมากมายไม่รู้กี่โครงการ บางโครงการเราก็ปรับลดลงมา เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่ ค าดการณ์ ว่ า ในปี 2564 จะเกิ ด อะไรขึ้ น หรื อ บางโครงการก็ ยั ง ไม่ ต้ อ งท า
เลื่ อ นแผนพั ฒ นาเทศบาลไปปี 2565, 2566 เพื่อให้รู้วา่ ไม่ได้หลุดไปไหน เรามาดูว่าเมื่องบประมาณปี 2563
ไม่สามารถดาเนินการได้จะทาอย่างไร ให้บริหารจัดการองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้ สิ่งไหนไม่จาเป็น
ก็ ต้ อ งตั ด สิ่งไหนจาเป็นต้องลด ปี 2564 ก็ เ ช่ น เดี ย วกั น บางโครงการก็ต้องปรับลดลงไป บริหารจัดการงบ
ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดให้ได้ เพราะฉะนั้นในงบประมาณปี 2564 ก็กลายเป็นงบประมาณที่สมดุล และเป็นไป
ตามข้อระเบี ย บกฎหมายที่กาหนดอย่างชัดเจน สถานการณ์ ก ารเงิ น การคลังปี 2563 ก็เ ช่ น เดี ย วกั น
เพราะฉะนั้นเราจะมาอ้างอิงบอกว่างบประมาณปี 2563 ลดน้อยถอยลงไปไม่สามารถจัดเก็บได้ ไม่ใช่เป็นเรื่อง
ของศักยภาพของท้องถิ่นที่จะจัดเก็บ แต่เป็นข้อระเบียบกฎหมาย เราก็ต้องทา เราจะทาอย่างไร สิ่งที่สาคัญ
ที่สุด เราต้องมานั่งคิดดูว่า งบประมาณปี 2563 เท่าที่มีอยู่ ณ เวลานี้ อย่างเช่นงบประมาณ ณ เวลานี้กลับ
เหลือเวลาอีกสองเดือนหลังจากงบประมาณปีนี้ งบประมาณปี 2564 พิจารณาไปแล้วไม่สามารถที่จะเพิ่มเติม
งบประมาณอะไรเข้าไปได้ งบเพิ่มเติมก็เข้าไม่ทัน พองบเข้าไม่ทันก็ต้องตกเป็นเงินสะสม จะกลายเป็นวงจรใหม่
ถ้ายังเป็นแบบนีใ้ นปี 2564 ไตรมาสที่ 4 ไม่สามารถที่จะจัดเก็บภาษีได้ ก็จะตกเป็น เงิ น สะสมในปี 2565 ก็จะ
เป็น วั งวน ในการท างบประมาณรายจ่ายประจาปีใ นแต่ละครั้งไป เพราะฉะนั้นการจัดเก็ บ รายได้ปี 2563
จึงเป็นสิ่งสาคัญเป็นตัวชี้ชัดว่า ในการวางแผนในงบประมาณปี 2564 เราจะต้องทาอย่ า งไรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพราะเป็นข้อจากัดในเรื่องของงบประมาณ เมื่องบประมาณอยู่ภายใต้ข้อจากัดแล้ว เราจะทาอย่างไร
เพราะว่าภายใต้ส ถานการณ์ ท างสั ง คมตั้งแต่ปั จ จุ บั น ปี 2564, 2565 จะต้องทาอย่างไร เพราะสถานการณ์
ของโรคระบาดโควิด - 19 เราก็ยังไม่รู้วา่ ปี 2564 หรือเหลือเวลาอีกสองเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมลาปาง
เราก็ยังตอบไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้มงวดในการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่ของปี 2563 ก็ไปตอบ
โจทย์ปี 2564, 2565 ไม่ได้ เพราะฉะนั้ น ต้องเริ่มประหยั ด ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป สถานการณ์ทางสังคมทุกคน
ก็เป็นห่วง โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจปัญหาทางสังคม งบประมาณตอนนี้ยังมีปัญหาคือ งบประมาณอุดหนุน
จากรัฐบาลในเรื่องของด้านการศึกษา ในเรื่องของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่รัฐบาลให้ตั้งงบประมาณ
เท่ า กั บ ปี 2563 แต่จานวนคนของเรามากขึ้น เราก็ ไ ม่ รู้ ว่ า จะแก้ ปั ญ หาไปในทิ ศ ทางใด เพราะในวันที่ 17
สิ ง หาคม 2563 นี้ ผมจะต้องไปนาเสนอในเรื่ อ งดั ง กล่ า วให้กับกรรมาธิการว่า นี่คือ ปัญหาที่ชั ด เจนที่ สุด
ค่าอาหาร ค่านมของเด็กนักเรียน จานวนเด็กเพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายในงบประมาณเงินอุดหนุนได้
เพราะจากัดในเรื่องของยอดเงินที่ถูกกาหนดมาให้ เรื่องงบประมาณในทางการเมืองก็เช่นเดียวกัน หลายท่าน
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ก็เป็นห่วงว่า ทาไมผูบ้ ริหารไม่ตั้งงบประมาณรายจ่ายในการจัดการเลือกตั้งของท้องถิ่นเอาไว้ จริง ๆ แล้วถ้าหลังจากที่เรา
ครบวาระในปีสุดท้าย ในปีถัดไปจะมีการเลือกตั้ง ทุกท้องถิ่นจะต้องตั้งงบประมาณ เราตัง้ มาทุกปี ปีนี้ก็ได้ตั้งไว้
ถึงแม้ไ ม่มีหนังสือสั่ งการเราก็ต้องตั้ง เพราะการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราไม่รู้ ในงบประมาณปี 2564
เราได้ตงั้ งบประมาณส่วนนี้ไว้เรียบร้อยสาหรับโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นงบเคเบิลใต้ดนิ ที่ทุกคนสนใจอยู่
งบที่ เ กิ ด จากเงิ น ที่ จัดเก็บรายได้ด้วยตัวของเทศบาลเองหรืองบเงิ น อุ ด หนุ น งบเงินอุดหนุนมีอยู่ 2 แบบคือ
งบเงินอุ ด หนุ น ทั่ ว ไป และงบเงินอุดหนุนตามการจั ด เก็ บ จากรั ฐ บาลจัดเก็บแล้ ว อุ ด หนุ น ให้เรา หลาย ๆ
โครงการ ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สนใจ เช่น โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและจาหน่ายสินค้าพื้นถิ่น รวมไปถึง
อาคารวัฒนธรรมที่จะจัดเก็บบุษบกและรถม้าพระที่นั่ง ตรงนี้อยู่ในงบเงินอุดหนุนนะครับ ไม่ใช่งบจ่ายจากเงิน
จัดเก็ บรายได้ของเทศบาลเอง ผมดูแล้ว ว่าเมื่อเป็นโครงการอย่างนี้ก็ ให้รัฐ บาล ซึ่งผมก็ ต้องไปนาเสนอว่า
โครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมขนาดไหน ให้รัฐบาลอุดหนุนมาตามโครงการ จริง ๆ มีหลายโครงการใช้เงิน
ทั้ ง หมด 40,000,000 บาท (สี่ สิ บ ล้ า นบาทถ้ ว น) ที่ เ ราของบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปจากรั ฐ บาล
ส่วนงบประมาณ ผมได้พูดไปบ้างบางส่วนแล้ว ส่วนที่เทศบาลจัดเก็บเองได้ ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น
ช้าหรือเร็ว นายกิตติภูมิฯ จะแพ้หรือชนะการเลือกตั้ง ใครชนะขึ้นมาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยน
ได้ครับ เงินเคเบิลใต้ดินห้าสิบเก้าล้านบาท ถ้าแปรญัตติเอาไปทาตามโครงการตามนโยบายของท่านได้เลย
ไม่จาเป็นต้องทาตามที่ผมเสนอญัตติในวันนี้ ทุกอย่าง แต่ถ้าท่านตัดทิ้งวันนี้ เงินห้าสิบเก้าล้านบาทก็ตกไป
การจัดเก็บรายได้ก็ไม่ต้องกังวลใด ๆ ทั้งสิน้ เพราะยอดเงินลดลงแล้ว เพราะฉะนั้น ท่านสามารถที่จะแปรญัตติ
เอามาตั้งเป็นรายการใหม่ได้ทั้งนั้น แต่ถ้าผมเป็นนายกเทศมนตรีชนะการเลือกตั้ง อีก ผมจะดาเนินการเรื่องนี้ต่อ
แต่ ถ้ า ท่ า นชนะการเลื อ กตั้ ง ท่ า นเอาไปทาอย่ า งไรได้ เ ลย ในโครงการที่ท่านคิ ด ว่ า จะเป็ น ประโยชน์
ตามนโยบายของท่าน ทุก ๆ มิติของโครงการที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เพราะฉะนั้นงบเงิน
อุดหนุน ถ้าท่านคิดว่าไม่เห็นสมควรอย่างไร ผมคงตอบให้ท่านไม่ได้ เพราะไม่ได้เป็นเงินของเทศบาลจัดเก็บเอง
แต่เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ก็ไปว่ากันตามข้อระเบียบกฎหมายต่อไป ส่วนเงินจัดเก็บที่มีปัญหาอยู่ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการศึกษา ด้านสังคมผู้สูงอายุทั้งหลาย ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณจัดเก็บของเทศบาลเอง ผมก็จะรับภาระ
ตรงนี้ไปนาเสนอให้กับกรรมาธิการในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ให้เข้าใจ ว่างบดังกล่าวมีความจาเป็นอย่างไรแล้วจะ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร ส่วนข้อซักถามในประเด็นที่หนึ่งที่สมาชิกสภาฯ ให้ความสนใจว่าใน
งบประมาณปี 2563 ที่จะอุดหนุนให้การไฟฟ้าเรื่องเคเบิลใต้ดินเฟส 1 ได้หรือไม่ ณ เวลานี้ผมยังยึดตาม MOU
ที่เทศบาลทากับการไฟฟ้าไว้ เพราะตามข้อระเบียบกฎหมายก็คือ วันที่ 30 กันยายน ในระยะเวลาช่วงดังกล่าว
แต่ทั้งนี้ผมกาชับและผมได้มอบหมายให้ท่านรองนายกฯ ที่กากับดูแลกองคลังได้ไปตรวจสอบความถูกต้อง
ทั้งหมดว่า เมื่อกันเงินต่าง ๆ แล้วสามารถที่จะเบิกจ่ายได้หรือไม่ ถ้าเบิกจ่ายได้ เราก็สามารถเบิกจ่ายได้เพราะ
เป็น MOU ความตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐด้วยกัน ส่วนเฟส 2 เมื่อเฟส 1 เกิดขึ้นได้ก็ต้องดาเนินการ
ต่อ รวมไปถึงในเฟสที่ 1 ที่ผมจาเป็นต้องตั้งงบประมาณสิ บ หกล้ า นบาท ในการโอเวอร์เลย์ถนน เราไม่ได้
โอเวอร์เลย์ถนนทั้งหมด ตั้งแต่แยกขนส่งจนถึงเวียงทองทาระบบไฟและทาฟุตบาททางเท้าใหม่ เมื่อสักครู่ที่ผม
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หายไป มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับการไฟฟ้าจังหวัดลาปางกับผูร้ ับจ้างของเขากับทีมช่างของเทศบาลได้นั่ง
พู ด คุ ย กั น ว่า แนวทางในการท าเป็น อย่ า งไร ผมไปสอบถามว่ าท าตามรู ป แบบโดยยึด เอาปั ญ หาจากถนน
บุญวาทย์มาเป็นที่ตั้ง รวมถึงผู้รับจ้างที่จะต้องเป็นมืออาชีพมากกว่า ถนนบุญวาทย์ไม่ทาให้เกิดปัญหา ถามว่า
โครงการใหญ่ขนาดนี้มีปัญหาหรือไม่ มีแน่นอน แต่ต้องมีปัญหาให้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นโครงการดังกล่าว
ต้องดาเนินการต่อ ส่วนเรื่องของสถานธนานุบาลที่ตัวเลขคลาดเคลื่อนไป ก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณ
รวมถึ งผู้จัด การสถานธนานุบาลไปตรวจสอบความชัดเจนอีก ครั้งหนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้จัดการสถานธนานุบ าล
จะยืนยันในตัวเลขว่าถูกต้องแล้ว แต่เพื่อให้ความรอบคอบที่จะเกิดขึ้ นในวันข้างหน้า ก็ให้ไปตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้วไปแก้ไขในขั้นกรรมการต่อไป ส่วนเรื่องอื่น ๆ ก็จะเป็นเรื่องซ้า ๆ และผมได้ตอบเป็นองค์รวมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณและขอชีแ้ จงรายละเอียดในเบือ้ งต้นเท่านีค้ รับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามแล้ว ผมขอ
ปิดอภิปรายนะครับ ก่อนลงมติขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ในการอภิปรายวาระที่หนึ่งของร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในขั้นรับหลักการ ตอนนี้ได้มีการอภิปราย
ไปพอสมควรและไม่มสี มาชิกสภาฯ คนใดที่อภิปรายต่อ ท่านประธานฯ ก็ปิดอภิปราย จากนั้นก็จะลงมติว่าจะรับ
หลักการหรือไม่ แต่ก่อนจะลงมติผมขอนับองค์ประชุมก่อนนะครับ ตอนนี้มีสมาชิกสภาฯ เข้ า ประชุ ม 17 ท่าน
จากสมาชิกสภาฯ ที่มอี ยู่ทั้งหมด 19 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาฯ
นะครับ ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.4 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง (วาระที่ 1 ขั้นรั บ หลั ก การ) สมาชิกท่ า นใดเห็ น ชอบ
รับหลักการ โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบรับหลักการ 15 เสียง
นายกิตติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิก สภาฯ ท่านใดไม่เ ห็นชอบ
รับหลักการในวาระที่ 1 โปรดยกมือขึน้
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เ ห็ น ชอบรั บ หลั ก การ ไม่มี
งดออกเสียง 2 คน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) จานวน 15 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี,
งดออกเสียง 2 คน
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปผมจะนาปรึกษาในที่ประชุมเรื่อง
การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ระยะเวลาการเสนอคาแปร และระยะเวลาการพิจารณาคาแปร ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบก่อนครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง เกี่ยวกับญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)
ปรากฏว่าที่ประชุมเสียงข้างมากมีมติรับหลักการ เมื่อที่ประชุมได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะเรียนแจ้งต่อที่ประชุม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาในการปรึกษาหารือ
ในขั้นตอนต่อไป ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่สภาจะต้องปรึกษา หลังจากสภารับหลักการแล้วก็คือ ระเบียบที่ผมได้
กล่าวไปเมื่ อ สั ก ครู่ ข้อ 45 วรรคสาม บัญญัติวา่ “ ญัตติรา่ งข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมี ม ติ รั บ หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ” ประกอบกับระเบี ย บดังกล่าวข้อ 49
บัญญัติเ ป็ น หลั ก การไว้วา่ “ ญัตติร่างข้อบั ญ ญั ติ ทีส่ ภาท้ อ งถิ่ น ลงมติ รั บ หลั ก การแล้ว ถ้ า จะต้ อ งส่ ง ให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วย ” วรรคสองบัญญัติไว้วา่ “ ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามวรรคหนึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเ ป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญั ตติ ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดี ยวกับการเสนอญัตติ การเสนอ
คาแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ” นอกจากนั้นเกี่ยวกับงบประมาณในเรื่องการแปรญัตตินั้น
มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวในข้อ 59 กาหนดไว้ ว่ า “ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะกระทาได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจานวนสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ วรรคสอง คาแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภากาหนดตามข้อ 45 วรรคสามและข้อ 49 วรรคหนึ่ง ” ซึ่งผมได้
ชีแ้ จงไปเมื่อข้างต้น นอกจากนั้น ข้อ 60 ของระเบียบดังกล่าวบอกว่า “ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือ
เพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจานวนเงินที่ขออนุ มัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคารับรองจาก
ผูบ้ ริหารท้องถิ่น หรือคาแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แ ปรญั ต ติ ” นอกจากนี้ในระเบียบดังกล่ า วข้อ 61
บั ญ ญั ติ ไว้เป็นหลักการว่า “ ห้ามไม่ให้แ ปรญั ต ติ ในรายการและจานวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่ า งหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ (1) ดอกเบีย้ และเงินส่งใช้ตน้ เงินกู้ (2) รายจ่ายซึ่งเป็นจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามกฎหมาย วรรคท้าย ถ้ามี
ปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีขอ้ ผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ” นี่คือ
หลักการที่จะต้องใช้ประกอบการพิจารณาของที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นลาดับต่อไป เพราะฉะนั้นผมจะสรุปว่า
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ที่ ป ระชุ ม แห่ ง นี้ จ ะต้ อ งมี ก ารตั้ ง คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง จานวนไม่น้อยกว่าสามคน ไม่เกินกว่าเจ็ดคน ทั้งนี้เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับของการประชุมสภาฯ ข้อ 103 (1) ประกอบด้วยข้อ 105 (3) ส่วนวิธีการเลือกคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น เมื่อสภาท้องถิ่นกาหนดจานวนแล้ว ให้ เลือกทีละคน เป็นไปตามข้อระเบียบข้อ 107 อีกประเด็นหนึ่ง
เมื่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ ที่ประชุมแห่งนี้ก็จะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอ
คาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นรับหลักการ ตามระเบียบข้อ 45 วรรคสาม ที่ผมได้เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่ สรุปก็คือ 1. เสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ 2. เลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ 3. สภาต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคา
แปรญัตติไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นรับหลักการ เมื่อที่ประชุมเข้าใจระเบียบแล้ว ผมจะนาเรียน
ต่อท่านประธานฯ เพื่อนาปรึกษาหารือที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในเรื่องเหล่านีเ้ ป็นลาดับต่อไป ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง
ข้อระเบียบเมื่อสักครู่ ผมจะนาปรึกษาท่านสมาชิกสภาฯ เป็นลาดับข้อ ลาดับแรก จานวนคณะกรรมการแปร
ญัตติ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ ไพบู ล ย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 5 คน
นายกิตติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 5 คน ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ
มติที่ประชุม ที่ป ระชุ ม มีม ติ เ ห็ น ชอบให้ มี ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง จานวน 5 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอรายชื่อ
สมาชิ ก สภาฯ ที่จ ะท าหน้ า ที่ เ ป็น คณะกรรมการแปรญั ตติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 คนที่ 1 เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ นายจรูญ เติงจันต๊ะ ทาหน้าที่เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คนที่ 1
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นายกิต ติ จิว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายสมหมาย พงษ์ไ พบูลย์ เสนอ
นายจรูญ เติงจัน ต๊ะ เป็น คณะกรรมการแปรญัต ติฯ คนที่ 1 ขอผู้รับ รองครับ มีผู้รับ รองถูก ต้อ งนะครับ
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเ ห็นชอบให้ นายจรูญ เติงจันต๊ะ ท าหน้าที่เป็น คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คนที่ 1
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อสมาชิก
สภาฯ ที่จะทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 คนที่ 2 เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล ทาหน้าที่
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คนที่ 2
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เสนอ
นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ คนที่ 2 ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คนที่ 2
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อสมาชิก
สภาฯ ที่จะทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 คนที่ 3 เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ นายนพดล ผดุงพงษ์ ทาหน้าที่
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คนที่ 3
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เสนอ
นายนพดล ผดุงพงษ์ เป็นคณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ คนที่ 3 ขอผู้ รั บ รองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายนพดล ผดุงพงษ์ ทาหน้าที่เป็น คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คนที่ 3
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อสมาชิก
สภาฯ ที่จะทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 คนที่ 4 เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คนที่ 4
นายกิตติ จิวะสันติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เสนอ
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คนที่ 4
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อสมาชิก
สภาฯ ที่จะทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 คนที่ 5 เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ทาหน้าที่เป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คนที่ 5
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เสนอ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คนที่ 5
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้เลือกสมาชิก
สภาฯ ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 5 ท่าน คือ
1. นายจรูญ
เติงจันต๊ะ
2. นายวิบูลย์
ฐานิสรากูล
3. นายนพดล
ผดุงพงษ์
4. นางสาวอมลยา
เจนตวนิชย์
5. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
หงษ์ใจสี
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งสมาชิกสภาฯ จานวน 5 ท่าน ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
1. นายจรูญ
เติงจันต๊ะ
2. นายวิบูลย์
ฐานิสรากูล
3. นายนพดล
ผดุงพงษ์
4. นางสาวอมลยา
เจนตวนิชย์
5. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
หงษ์ใจสี
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ลาดับต่อไป ผมขอเชิญท่านสมาชิก
สภาฯ ได้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ ไพบู ล ย์ สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอระยะเวลาในการเสนอ
คาแปรญั ต ติ ฯ จานวน 3 วัน คื อ วั น ที่ 15, 16 และ 17 สิ ง หาคม 2563 ตั้ ง แต่ เ วลา 9.00 – 16.00 น. ณ
ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ระยะเวลาแต่ละวัน ไม่ครบ 8 ชั่วโมง
นั บ ได้ เ พี ย ง 7 ชั่วโมงนะครั บ รวมแล้ ว ไม่ ถึ ง 24 ชั่วโมง ขอให้ท บทวนระยะเวลาของแต่ ล ะวันให้ถูกต้อง
ตามที่ระเบียบฯ กาหนดไว้ หรือตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชแี้ จงมาข้างต้นครับ
นายสมหมาย พงษ์ ไ พบูลย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอเสนอเวลาเป็นดั ง นี้
คือ 8.00 น. ถึง 16.00 น. ของแต่ละวัน (วันที่ 15, 16 และ 17 สิงหาคม 2563) ครับ
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นายกิต ติ จิว ะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เสนอ
ระยะเวลาในการเสนอคาแปรญัตติฯ จานวน 3 วัน คือ วันที่ 15, 16 และ 17 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00
– 16.00 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิก ฯ
ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติกาหนดระยะเวลาในการเสนอคาแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง เป็นระยะเวลา 3 วัน คือ วันที่ 15, 16 และ
17 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. ของแต่ละวัน ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ลาดับต่อไป ขอท่านสมาชิกฯ ได้เสนอ
ระยะเวลาในการพิจารณาคาแปรญัตติฯ ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ ไพบู ลย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่ านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอเสนอระยะเวลาในการ
พิจารณาคาแปรญั ต ติ ฯ ของคณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ จานวน 2 วัน คือ วันที่ 18 และ 19 สิงหาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ านประธานสภาฯ
ที่เ คารพ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ในประเด็นที่ท่า น
ประธานฯ นาปรึกษาในเรื่องระยะเวลาการทางานของคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ นั้น ผมใคร่ให้ข้อสังเกตต่อ
ที่ประชุมว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น คณะกรรมการต้องพิจารณา
โดยละเอียด มีเนื้อหาสาระอยู่พอสมควร ทั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ผมให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุมว่า การกาหนดระยะเวลาการทางานของคณะกรรมการแปรฯ ควรที่จะมีกาหนด
ระยะเวลาพอสมควร ทั้งนี้ เราไม่ทราบว่าภายในระยะเวลาการเสนอคาแปรนั้น จะมีผู้เ สนอคาแปร ไม่ว่า
สมาชิกสภาเทศบาลหรือทางผู้บริหารเสนอคาแปรมากน้อยแค่ไหน ถ้าที่ประชุมไปกาหนดระยะเวลาไว้เพียง
สั้น ๆ อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทาหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็ได้ เพราะในระเบียบข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่นในเรื่องการกาหนดระยะเวลาการทางานของคณะกรรมการแปรฯ กฎหมายไม่ไ ด้
กาหนดไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง แต่หากที่ประชุมจะกาหนดไว้ก็ต้องทาอย่างที่ผมให้ข้อสังเกตว่า จะต้องมีระยะเวลา
พอสมควร ถ้าท่านกาหนดระยะเวลาสั้น ๆ แล้วท่านทาหน้าที่ไม่เสร็จ ปัญหาต่อมาก็คือ มีระเบียบข้อบังคับ
ในข้อ 115 ว่า “ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกาหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งผูบ้ ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผูเ้ สนอญัตติ และผูแ้ ปรญัตติท ราบล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่ อ นกาหนดเวลานัดประชุม ” แล้วในกรณี
ที่ท่านกาหนดเอาไว้ หากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดาเนินการไม่แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่สภาท้องถิ่นกาหนด
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ให้ประธานกรรมการฯ รายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าอยู่ในสมัยประชุม
ให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อลงมติให้ขยายเวลาที่ได้กาหนดไว้ หรือให้ดาเนินการ
ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร แต่ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีอานาจประชุมนอก
สมัยประชุมได้ตามข้อ 111 วรรคหนึ่ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอานาจอนุญาตขยายเวลาที่กาหนดไว้ได้ตามที่
เห็นสมควรแล้วรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบในการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยต่อไป ถ้าท่านกาหนดไว้สั้น ๆ แล้ว
ท่านทางานไม่ทัน หากจะขยายเวลาจะมีปัญหาว่า จะต้องมาเสนอต่อที่ประชุมสภา การประชุมสภาท่านก็
ทราบดีอยู่แล้วว่า มีการแจ้งนัดอะไรต่อมิอะไร ขอให้ ท่านคานึงถึงระยะเวลาตรงนี้ด้วย ผมให้ข้อสังเกตต่อ ที่
ประชุมนะครับ แต่หากที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่จะดาเนินการตามนั้น ก็ให้เป็นมติของที่ประชุม ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เป็นข้อสังเกตของท่านเลขานุการสภาฯ
นะครับ สมาชิกสภาฯ ผูเ้ สนอเมื่อสักครู่จะยืนยันตามเดิมหรือไม่ครับ
นายสมหมาย พงษ์ ไ พบู ล ย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ช่วงที่ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
ระเบียบฯ ผมก็ได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่านเห็นว่า สามารถทาได้ทันในเวลาเดิมครับ
นายกิตติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เสนอ
ระยะเวลาในการพิจารณาคาแปรญัตติฯ ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน 2 วัน คือ วันที่ 18 และ 19
สิ ง หาคม 2563 ตั้ ง แต่ เ วลา 8.00 - 16.00 น. ณ ห้องสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รั บ รองครับ
มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ
มติท่ีประชุม ที่ ป ระชุม มีม ติ ก าหนดให้ มี ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ค า แ ป ร ญั ต ติ ฯ ของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน 2 วัน คือ วันที่ 18 และ 19 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ
ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เสร็จเรียบร้อยนะครับ ในญัตติเรื่อง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง (วาระที่ 1
ขั้นรับหลักการ) ก็ผ่านพ้นไปแล้ว ทั้งนี้ก็ให้เวลาคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทางานตามเวลาที่สภาฯ กาหนดไว้
ข้างต้นนีค้ รับ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
นายกิ ต ติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครั บ
เมื่อไม่มี ผมขอปิดประชุมครับ และขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้
เลิกประชุม เวลา 15.20 น.

(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
(ลงชื่อ) ....................................................................
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง

หมายเหตุ ที่ประชุมสภาฯ ได้มมี ติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563
ในการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2563
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

